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REFORM UDEN PENGE
Politikere på Christiansborg angriber 
finansieringen af folkeskolereformen.
Side 7

EFTER LOCKOUTEN
Tre lærere fortæller om tiden efter  
konflikten. Manglende tillid ramte hårdt.
Side 10

SVÆR  INKLUSION  
Forsker: Læreren ender med ansvaret  
for problemer i inklusionen.
Side 40

Kosteskab eller 
kontorplads?
Lærerne og KL er uenige om, hvad  
en arbejdsdag fra klokken 8-16 på 

skolen kræver af de fysiske rammer. 
Striden kommer til at stå lokalt.

SIDE 18t E ma

F u l d   t i lst e d e væ r e ls e   p å   s ko l e n :
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indgår naturligt i grundbøgernes fremstilling. Bøgerne har 
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præsenterer supplerende kildemateriale i form af billeder, 

lyd- og filmklip.
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Hanne Birgitte Jørgensen,  
Ansv. chefredAktør

hjo@dlf.org

Hanne Birgitte Jørgensen,  
Ansv. chefredAktør

hjo@dlf.org

!

Læs mere på  
lærerprofession.dk
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Hvor skal vi sidde 
til næste år? 

»Som det er nu, ser  
lærerne evaluering som  
en opgave i sig selv, en  

opgave, de skal ordne ud 
over de andre opgaver«.

Fra Louise Hardy Thomsens  
bachelorprojekt,  

Læreruddannelsen i Jelling

»Selvstyre eller autonomi 
og anvendelsesaspektet 

har stor betydning for  
pigernes lyst til at lære  

i natur/teknik«.

En af konklusionerne i  
Camilla Mørch Jørgensens  

bachelorprojekt fra  
Professionshøjskolen Syddanmark

»Meget tyder på, at valget 
af computerspil betyder 
lige så meget som eller 
måske endda mere end 
lærerens overordnede  

metodevalg«.
konstaterer Mads Lund Andersen  

i sit bachelorprojekt fra  
Læreruddannelsen i Silkeborg

Det spørgsmål stiller mange lærere sig selv og kollegerne i øjeblikket. 
Med de nye regler for lærernes arbejdstid er der lagt op til, at lærerne skal være 

til stede på skolerne, når de forbereder sig. Men der er ikke sat midler af til at ind-
rette arbejdspladser. Det er op til kommunerne at finde ud af, hvad de vil gøre – så 
længe de holder sig inden for lovens rammer.

I dette blad har vi besøgt to skoler, hvor arbejdspladserne i dag ser vidt forskellige 
ud. En skole, hvor der ikke er plads til, at lærerne forbereder sig på skolen – og hvor 
skolelederen siger, at han er ligeglad med, om lærerne forbereder sig hjemme eller 
på Mallorca. På en anden skole er der efter en ombygning allerede i dag plads til, at 
alle lærere kan forberede sig samtidigt. 

For at tegne et billede af, hvor broget virkeligheden faktisk er i dag, lancerer 
fagbladet Folkeskolen i dette blad en konkurrence, hvor der bliver trukket lod om et 
weekendophold blandt dem, som sender et foto ind af deres nuværende arbejds-
plads. Så grib mobilen og vær med!

Det er helt afgørende, at lærerne bliver taget med på råd.
Skolelederne og KL siger, at nu skal lærerne forberede sig i team. Fint og godt. 

Men medmindre man underviser sammen, skal hver enkelt lærer jo desuden forbe-
rede sine egne timer – selv om de store linjer er udviklet i et team. Det skal der være 
plads og ro til. 

Skrækscenariet er, at skoletiden går med teamsamar-
bejde og møder. Og så kan den individuelle forberedelse 
foregå i nogle udefinerede resttimer.

Det er en grundsætning i alle forandringsprocesser, at ingen kan forholde sig til 
indholdet, før de ved, om de har en plads at arbejde ved og tid til at udføre deres 
arbejde. Så længe der sidder et spørgsmålstegn i maven, kan hovedet ikke rumme de 
store linjer og fremtidsvisioner.

Det viser forskning i forbindelse med virksomhedsfusioner. Og det vidste allerede 
Maslow, da han skabte sin behovspyramide. Det kan godt lykkes. Men det kræver, at 
nogen tager spørgsmålet alvorligt og ikke falder tilbage på den bekvemme undskyld-
ning, at de lærere er da også altid imod! 

Danmarks Lærerforenings kongres har taget hul på konkrete diskussioner om 
fremtiden. Der er udsendt materiale og debatteret. Nu er det på tide, at der kommer 
nogle udmeldinger fra arbejdsgiverne, som handler om et helt konkret arbejdsliv 
efter sommerferien næste år. Det er nu, der skal sættes penge af i budget-
terne. Og der skal mere på bordet end KL’s rituelle: Vi kan ikke love 
noget – det må I selv løse lokalt. 

Den 15. november uddeler 
Folkeskolen og professions- 

højskolerne priser til de 
 allerbedste og mest anvendelige 

bachelor- og PD-projekter.

LÆRERPROFESSION.DK
ET SITE OM LÆRERPRAKSIS OG PROFESSIONSUDVIKLING

Lærerprofession.dk er et site med bachelor-
projekter og pædagogiske diplomopgaver. 

Læs tema om lærerarbejdspladser 
fra side 18.
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Yderligere information / bestilling af kort:

Skolekonkurrencen
www.tilfrakort.dk 

Tlf. 36 44 72 72
mail@tilfrakort.dk

Sælg flotte til/fra-kort

Tjen 2.500,- 
Til klassen

 – og hjælp samtidigt børn i nød

alle klasser tjener 
2.500,- 

for hver kasse kort
 der sælges
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Kamp om  
pladserne

På Danmarksgades skole i esbjerg er 
det svært at se, hvordan der skal blive 
arbejdspladser til alle, mens Tagensbo 

skole i københavn allerede har etableret 
lærerarbejdspladser. skolelederforenin-
gens formand mener, at alle skoler har 
mulighed for at finde arbejdspladser.

10 sider tema  
om lærerarbejdspladser

Hverdag efter lockouten:
»når jeg har haft fire timers 

hjemkundskab i træk, så er jeg 
godt træt i hovedet og ikke sær-

ligt kreativ«, siger lærer lotte 
Andersen, som ikke håber, at 

hun til næste år skal forberede 
sig på skolen efter timerne.

Hurra-reformen
Det danske samfund 
har slet ikke drøftet, 

hvad det er for en 
skole, vi ønsker, før 
hurra-reformen, lød 

Anders Bondos  
kritik blandt andet  

på denne uges  
kongres i Dlf.

139311 p04-05_FS1513_Indhold.indd   4 09/09/13   16.19
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På Danmarksgades skole i esbjerg er 
det svært at se, hvordan der skal blive 
arbejdspladser til alle, mens Tagensbo 

skole i københavn allerede har etableret 
lærerarbejdspladser. skolelederforenin-
gens formand mener, at alle skoler har 
mulighed for at finde arbejdspladser.

God hjælp  
til inklusion i 
idrætstimen

kasper engberg  
anmelder bogen  

»Idræt flytter  
grænser«.

Inklusionens 
dilemmaer

Tid og organisering er vig-
tigt, hvis læreren skal reflek-
tere over inklusionen og ud-
vikle sin rolle, siger forsker  

Helene Ratner.

pædagogisk dag 
om videndeling
Dolores fernandes 

er en farverig drama-
queen fra et gummi-
imperium i Brasilien. 

Men på Brorsonskolen 
i Varde var hun med til 
at understrege vigtig-
heden af, at man deler 

sin viden.
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Inklusion  ·  Alle klassetrin

alinea.dk · tlf.: 3369 4666
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Er der mobning i klassen? Kliker? Grimt sprog? Eller 
vil I bare gerne være på forkant og forebygge, at det 
kommer til at ske?
 
Et positivt læringsmiljø, hvor alle er inkluderet, er af 
afgørende betydning for elevernes læring.
 
Med Classbuilding & Teambuilding får du hundreder 
af korte, meget strukturerede aktiviteter, der styrker 
elevernes følelse af at høre til og være en del af fæl-
lesskabet.
 
Du kan læse meget mere om Classbuilding & Team-
building på alinea.dk.

Folkeskolen
august 2013

Kurser i Classbuilding & Teambuilding

• København den 28. oktober 2013
• Odense den 19. november 2013
• Århus den 27. februar 2014

Se beskrivelse af kurserne på alinea.dk

Genistreg af en bog“ “
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Der skal findes 1,2 milliarder via omlægning af 
skolefritidsordningsområdet. Og lærernes un-
dervisningsprocent skal stige, uden skelen til 
hvor høj den er i dag. Det er to af de områder 
af reformens finansiering, der for alvor bliver 
angrebet af Christiansborgs undervisnings-
ordførere.

Dermed bakker de op om Koldings 
borgmester, Jørn Pedersen (Venstre), der 
til Folkeskolen har fortalt, at reformen er 
underfinansieret, og at regeringen og KL har 
forregnet sig.

Alex Ahrendtsen, der er uddannelsesord-
fører for Dansk Folkeparti og dermed en del 
af forligskredsen bag skolereformen, fortæl-
ler, at han i lang tid har været kritisk over for 
finansieringen.

»Det var det, vi pegede på allerede i janu-
ar. Vi har spurgt ind til skolefritidsordnings-
pengene flere gange. Og regeringen har flere 
gange sagt, at den nok skulle finde pengene til 
reformen. KL og regeringen har indgået en af-
tale, hvori de siger, at der er dækning for det. 
Det er KL og regeringens ansvar, for de sidder 
på pengekasserne«, siger Alex Ahrendtsen.

Enhedslistens folkeskoleordfører, Lars 
Dohn, er især pikeret over, at man ikke har 
taget hensyn til den lokale virkelighed.

»Det, der spiller ind, er vel, hvilken under-
visningsprocent der har været for lærerne i 
de forskellige kommuner. Det nytter ikke no-

get, at man vil finansiere et gennemsnit. Man 
må sikre, at den reform, man gennemfører, 
kan holde i hver enkelt kommune«, siger han. 
Lars Dohn fortæller i øvrigt, at han vil stille 
folketingsspørgsmål til ministeren for at få 
konkretiseret, hvordan reformen skal betales.

KL ser ikke virkeligheden
Hos Liberal Alliance har undervisningsordfø-
rer Merete Riisager igennem foråret været en 
vedholdende kritiker af indholdet i reformen. 
Hun er heller ikke imponeret over rammerne 
og finansieringen.

»Det står krystalklart, at regeringens lyst til 
at gennemføre en skolereform kommer til at 
koste. Både for borgerne og for de børn, der 
vil opleve, at kvaliteten kommer til at falde. 
For der er rigtig mange ting, der skal gå op i 
en højere enhed, hvis der ikke skal blive en 
meromkostning«, siger Merete Riisager og 
henviser blandt andet til lærernes nuværende 
undervisningsprocent og kommunernes nu-
værende timetal som nogle af de parametre, 
der skaber usikkerhed om reformens finan-
siering.

Merete Riisager mener ikke, at KL’s ageren 
i forbindelse med reformen er koblet til vir-
keligheden.

»KL ser simpelthen ikke alle de konkrete 
udfordringer, der er i det her. KL har i hele 
den her proces excelleret i ikke at forstå, 
hvordan det ser ud ude hos slutbrugerne 
på skolerne. Det er en ren djøficering af 
skolerne. Man sætter sig og udfører en skri-
vebordsøvelse og siger, at hvis såfremt ifald 

man gør sådan og sådan, så kan man spare et 
givent beløb«, siger Merete Riisager. Ligesom 
Lars Dohn vil hun forsøge at bruge folketings-
spørgsmål til at få undervisningsminister 
Christine Antorini (Socialdemokraterne) til at 
forholde sig til finansieringsproblemerne.

Antorini: Fuldt finansieret 
Til Folkeskolen har Christine Antorini kun 
ønsket at svare skriftligt. Hun mener ikke, at 
der er et problem.

»Folkeskolereformen er fuldt finansieret, 
hvilket KL og regeringen også har givet hin-
anden håndslag på i kommuneaftalen for 
2014. Regeringen er opmærksom på, at kom-
munerne er forskelligt stillede i forhold til at 
realisere reformen inden for de forudsatte 
rammer, og derfor er der afsat midler til et 
ekstraordinært løft af bloktilskuddet for at 
imødekomme kommuner med særlige udfor-
dringer. Derudover sker der blandt andet en 
større afbureaukratisering, som også frigør 
resurser til det faglige løft af folkeskolen«, 
skriver undervisningsministeren i et svar til 
Folkeskolen. 
esc@dlf.org

Politikere angriber reformfinansiering
Undervisningsministeren skal stå til ansvar for folkeskolereformens økonomi, fortæller folketings- 
politikere, som ser flere fejl ved finansieringsmodellen.

TeksT EsbEn ChristEnsEn

»Kan ministeren garantere, 
at folkeskolereformen er fuldt 

finansieret set i lyset af 
artiklen ’Regeringens egne tal 

viser det: Skolereformen er 
underfinansieret’, der blev of-

fentliggjort på folkeskolen.dk«, 
vil Merete Riisager (LA) vide.

Læs også
»Regeringens egne tal viser det:  
Skolereformen er underfinansieret«. 
 
»Borgmester: Regeringen og KL har 
forregnet sig«.

Undervisningsminister  
Christine Antorini (S)  
fastholder, at reformen set 
fra hendes bord er fuldt  
finansieret.
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Er der mobning i klassen? Kliker? Grimt sprog? Eller 
vil I bare gerne være på forkant og forebygge, at det 
kommer til at ske?
 
Et positivt læringsmiljø, hvor alle er inkluderet, er af 
afgørende betydning for elevernes læring.
 
Med Classbuilding & Teambuilding får du hundreder 
af korte, meget strukturerede aktiviteter, der styrker 
elevernes følelse af at høre til og være en del af fæl-
lesskabet.
 
Du kan læse meget mere om Classbuilding & Team-
building på alinea.dk.

Folkeskolen
august 2013

Kurser i Classbuilding & Teambuilding

• København den 28. oktober 2013
• Odense den 19. november 2013
• Århus den 27. februar 2014

Se beskrivelse af kurserne på alinea.dk

Genistreg af en bog“ “
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Det danske samfund har slet ikke drøftet, hvad det er for en skole, 
vi ønsker, før hurra-reformen, lød Anders Bondos kritik på denne uges 
kongres i DLF.

Denne kongres holdes på et tidspunkt, hvor 
ingen aner, hvordan politikernes hurraord 
kan realiseres, konstaterede Danmarks 
Lærerforenings formand, Anders Bondo 
Christensen, i sin beretning på Lærerfor-
eningens første såkaldte »ordinære« kongres 
efter lockout, lovindgreb og forlig om en ny 
folkeskolereform. 

»I den situation er der mere end nogen 
sinde brug for, at vi påtager os vores professi-
onelle ansvar for udviklingen af de livsvigtige 

funktioner, som vi – medlemmerne af Dan-
marks Lærerforening – udfører hver eneste 
dag«, sagde Anders Bondo.

Hvad vil vi med skolen?
Forligspartierne har aftalt tre mål for fol-
keskolereformen: Skolen skal udfordre alle 
elever, så de bliver så dygtige, de kan. Den 
skal mindske betydningen af social baggrund 
i forhold til faglige resultater. Og tilliden til 
og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt 
andet gennem respekt for professionel viden 
og praksis.

»Kan nogen være uenige i dem? Nej, vel! 
Og præcis fordi ingen kan være uenige, giver 
de netop ikke svaret på det påtrængende 
spørgsmål: Hvad vil vi med vores uddannel-
sessystem?« lød det fra Bondo på talerstolen i 
Falconer Center på Frederiksberg.  

Bondo: 
Læring – hurraord 
for nul forberedelse

TeksT Karen  ravn

»Nu hvor alene lederen bare skal lede og fordele arbejdet, 
læner lærerne sig så tilbage og gør kun det, de får besked 
på? … Nej, og ærlig talt, man fristes til at sige: Gu gør vi 
da ej!« lød det fra Anders Bondo på kongressens talerstol 
i denne uge.

139311 p08-09_FS1513_Aktualiseret_kongres.indd   8 09/09/13   15.21



1.-10. klasse

Film skal ses i skolen!
Internationale og prisbelønnede kortfilm

Filmskole indeholder hver en dvd med 5 novellefilm.  
Brug dem i dansk, - sprog- og medieundervisningen.
 
Gratis undervisningsmaterialer på alinea.dk

alinea.dk · tlf.: 3369 4666
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Læs mere

på folkeskolen.dk
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God undervisning er 
faktisk forudsætnin-
gen for den læring, 
vi ønsker, at eleverne 
får i skolen.
anders Bondo
Formand for DLF

»I Finansministeriet og dele af de kom-
munale forvaltninger jubler de. Nu bliver der 
få præcise læringsmål, så vi hele tiden kan 
måle på, om skolen lykkes. Og i forbindelse 
med skolestarten i august kunne TV Avisen 
fortælle, at mange kommuner og skoler al-
lerede har taget hul på skolereformen. Et af 
eksemplerne var, at ikke mindre end 55 pro-
cent underviser nu eleverne på niveaudelte 
hold en del af tiden«.

»Men er det den skole, vi vil have? Er det 
den skole, der giver eleverne det allerbedste 
afsæt til deres videre liv? De drøftelser har vi 
overhovedet ikke haft, for nu skal vi alle bare 
juble over reformen – for alle kan jo være 
enige om at løfte elevernes faglige niveau og 
styrke trivslen«.

Partnerskab uden indsigt
Anders Bondo deltog op til reformforliget 
i møder med folkeskolens øvrige parter og 
undervisningsminister Christine Antorini i et 
partnerskab om folkeskolen. Men partnerska-
bet fik aldrig de dokumenter, som regeringen 
og KL havde arbejdet med i et udvalg, der 
skulle give »mere undervisningstid for de 
nuværende lærerresurser i folkeskolen«.  

»Vi har aldrig drøftet nedlæggelse af pæ-
dagogisk råd og klasselærerfunktionen eller 
afskaffelse af uddannelseskravet til skolebib-
liotekarerne. Vi har aldrig drøftet en 35- eller 
37-timers skoleuge for de ældste elever. Hvis 
man genlæser de tre regeringspartiers valgpro-
gram, står der intet om disse tiltag. Hvordan 

ender den slags forslag så i en folkeskolere-
form? Jo, det gør de i et tæt, nærmest kon-
spiratorisk samarbejde mellem ministerielle 
embedsmænd i henholdsvis Undervisningsmi-
nisteriet og Finansministeriet og på baggrund 
af en økonomiaftale mellem regeringen og 
KL. Alle grundelementerne i folkeskolerefor-
men var beskrevet i et hemmeligt notat, som 
Finansministeriet og Ministeriet for Børn og 
Undervisning havde udarbejdet i oktober«.

Uforberedt læring
Praktiske aktiviteter spiller også en stor rolle 
i regeringens reform, og Anders Bondo med-

gav i sin beretning, at forskningen viser, at 
praktiske aktiviteter som en integreret del af 
undervisningen kan styrke elevernes udbytte 
af undervisningen. Men det stiller meget store 
krav til lærerens faglige kompetencer og tilret-
telæggelse af undervisningen – ellers kan det 
ende som det rene tidsfordriv for eleverne.

»Tænk hvis politikerne havde brugt deres 
tid på at inddrage denne viden i stedet for 
deres ligegyldige slagsmål om, hvorvidt de 
nye timer i skolen skal hedde aktivitetstimer, 
aktivitetstid, understøttende undervisning 
eller noget helt fjerde. Uanset hvilket navn 
politikerne vælger, skal det øjensynligt bruges 
til at legitimere, at KL anbefaler, at kommu-
nerne ikke afsætter forberedelse til disse akti-
viteter, som opfattes som nogen, hvor læring 
ligesom bare opstår af sig selv hos eleverne«, 
sagde Anders Bondo.

 »Læring opstår ganske rigtigt hos alle 
mennesker hele tiden. Men læring er blevet et 
hurraord, et indholdsløst koblingsord. God un-
dervisning er faktisk forudsætningen for den 
læring, vi ønsker, at eleverne får i skolen«.

Denne artikel er skrevet umiddelbart før 
kongressen på baggrund af Anders Bondos 
manuskript. 
kra@dlf.org
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RAVAGE  -

Digital alfabettræning og bøger
Danske digitale bøger 1
Danske digitale bøger 2
Digitale Retstavnings- og Læseprøver 7. - 9. kl.
Engelske digitale bøger 1
Engelske digitale bøger 2
Engelske digitale bøger 3

Køb nye digitale årsabonnementer og vælg gratis undervisningsmidler for samme beløb 
(ekskl. fragt). Køb fx en e-læringspakke for 1000 kr. og bestil GRATIS for 1000 kr. bøger/cd’er 
på vores hjemmeside efter eget valg. Tilbuddet gælder resten af GULLHOJS jubilæumsår 2013.

Se meget mere på www.gullhoj.com

.......
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Lærerne på Kildevældsskolen i København, Kristian Stanley, Lotte Andersen og Jeppe Krogh, håber 
ikke, at det bliver tvunget til forberede sig på skolen. Men overordnet er de åbne over for nye tiltag.

Hverdag efter lockouten:  
Vi må tage det,  
som det kommer
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DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2013  ·  23.-27. SEPTEMBER
WWW.NATURVIDENSKABSFESTIVAL.DK

FÅ BESØG AF STORE NØRD I UGE 39 
SKRIV DIN AKTIVITET I FESTIVALKALENDEREN OG VIND PRÆMIEN
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Umiddelbart ser alt ud, som det gjorde for et 
år siden, når man besøger Københavns stør-
ste skole, Kildevældsskolen på Østerbro. 
Lærerne ser koncentrerede ud, når de 
stryger ind og ud af det store lærerværelse i 
tifrikvarteret. Enkelte når at sætte sig på en af 
træstolene eller i en sofa, men de fleste skal 
nå noget i pausen. 

Men selv om det er de aktuelle udfordrin-
ger i undervisningen, der umiddelbart fylder, 
så har lærerne ikke glemt lockouten, og de er 
bekymrede for næste års reformændringer. 
Folkeskolen.dk fulgte Kildevældsskolens læ-
rere under og umiddelbart efter lockouten, 
og her en måned efter skolestart kan lærerne 
fortælle, at der stadig bliver snakket i pau-
serne.

»Vi har tacklet det på forskellig vis. Nogle 
har tydeligt været frustrerede over de æn-
dringer, der skal komme, mens andre bare 
har taget det stille og roligt og venter og ser, 
hvad der sker, siger lærer og tillidsrepræsen-
tant Jeppe Krogh.

»Men mistilliden under lockouten har væ-
ret svær at æde for os lærere. At vi bare fik at 
vide, at vi skal løbe stærkere, som om de tror, 
at vi ikke laver nok. Det er lidt trættende, at 
folk kloger sig på et område, som vi er eks-
perter i, og så aldrig spørger os, når de laver 
hele skolen om«.

Tom Hansen, som har været lærer i 14 år, 
de seneste fem år i Kildevældsskolens spe-
cialrækker, er en af dem, der tager reformens 
ændringer, som de kommer. Men når man 
nævner lockouten, er det noget andet.

»Det var ubehageligt. Der var et godt fæl-
lesskab blandt lærerne under lockouten, 
men der var lidt trykket stemning, da vi kom 
tilbage. Hvordan skal vi tackle fremtiden? Vi 
ved ikke noget endnu, men den barske virke-
lighed skal jo nok komme. Det ubehagelige 
var manglen på tillid. Lærere er jo meget 
ansvarlige og vant til, at der er tillid til dem, 
for det kræver det, hvis man skal være krea-
tiv og nytænkende i undervisningen. Så det 
er bestemt ikke smart at begynde at diktere 
lærerne, hvad de skal gøre og hvornår«, siger 
Tom Hansen.

Både Tom Hansen og hans kollega, Kri-
stian Stanley, underviser i specialklasseræk-
ken. Og de har meget svært ved at se, hvor-

dan deres unger skal kunne klare flere timer 
om dagen. »Hvis vi bare har dem til klokken 
14 i dag, så er de helt bøjede i sidste time. De 
kan ikke efter frokost«.

Forberedelsen bedre efter en pause
Snakken om tilstedeværelse på skolen fra 8 til 
16 har fyldt meget blandt lærerne. Kilde-
vældsskolen har faktisk computere nok til de 
82 lærere på biblioteket og i it-lokalet. Men 
lærerne er overbeviste om, at det vil give 
dårligere forberedelse og dermed dårligere 
undervisning, hvis de er tvunget til at sidde 
på skolen og forberede sig umiddelbart efter 
undervisningen.

»Når jeg har haft fire timers hjemkundskab 
i træk, så er jeg godt træt i hovedet og ikke 
særligt kreativ. Men hvis jeg lige får et break 
og sætter mig igen om aftenen, så har jeg 
haft tid til at bearbejde det og er klar til at få 
gode ideer. Når vi skal inkludere så mange 
forskellige elever, og også i modtageklassen, 
som jeg underviser i, hvor der er elever fra 
hele verden, kan man under ingen omstæn-
digheder bruge et standardmateriale. Så jeg 
har brug for at være kreativ for at kunne un-
dervisningsdifferentiere nok«, fortæller Lotte 
Andersen. 

TeksT Pernille Aisinger

foTo Bo tornVig

lærerne på Kildevældsskolen i København har svært ved at forestille sig, at de fra næste år skal være på 
skolen fra 8-16. Der er stadig ærgrelse over den manglende tillid fra politikere og befolkning under lockouten, 
men de er klar til ændringer i hverdagen.
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SKOLEKOMEDIE
SKUESPIL & MUSICALS

DANSK TEATERFORLAG  

Tlf. 75 56 87 88 
www.danteater.dk

· Nyhedskataloget er på din skole

· Indtil 1. oktober kan du også 
  bestille hovedkataloget gratis

Kitte Kry, Lille Virgil, Pinocchio, 
Balladen om den forsvundne mumie, 

Hvor mange Z’er er der i Pisa? 
Apps, feer og feje bitches, Grease, 

Brødrene Løvehjerte, Pippi,
Ronja Røverdatter, Bølle-Bob,  

Emil fra Lønneberg 
- og mange, mange flere...

· Du kan downloade hele repertoiret  
  på www.danteater.dk 

· Eller bruge søgemaskinen på    
  hjemmesiden - og bestille online

Kildevældsskolens leder, Jørgen Bang, ople-
vede ligesom lærerne, at der var et stykke 
arbejde, der skulle gøres efter lockouten. 
»Nogle lærere følte sig nedgjort i den politiske 
debat. De knokler hver eneste dag, og så får 
de at vide, at de ikke laver noget. Det andet 
var usikkerheden om, hvordan verden bliver 
videre frem. Og den usikkerhed er der jo sta-
dig«. Han håber, at han snart får mere at vide 
fra kommunen, for i øjeblikket ved han reelt 
ikke, hvilke rammer han skal udvikle skolen 
inden for. 

Jørgen Bang har oplevet, at lærerne også 
i tiden efter lockouten har været meget po-

sitive i samarbejdet med ledelsen, og at de 
i høj grad har været åbne over for at få løst 
opgaven med den mistede undervisning. Han 
glæder sig også over den nye Med-udvalgs-
struktur, hvor lærere og ledelse sammen kan 
arbejde på de nye tiltag. 

»Min største udfordring som leder er – på 
trods af en vanskelig situation med både en 
ny arbejdstidsaftale og en ny folkeskolereform 
– i samarbejde med personalet at videreud-
vikle skolen og samtidig fastholde et højt en-
gagement og glade og vidende børn. Vi har jo 
ikke fået de nemmeste odds«. 

Læs også tema om tilstedeværelse på skolen 
fra side 18.

Både hun og de andre lærere vil også kom-
me til at savne fleksibiliteten i jobbet, hvis de 
ikke kan forberede sig hjemme.

»Det vil da selvfølgelig være rart for os, hvis 
vi ikke længere skal have forældremøder om 
aftenen. Men så skal alle forældrene jo til at 
tage fri for at komme. Det kan jeg altså ikke se 
er en fordel for nogen«, siger Lotte Andersen.

lærerne skal være med til at bestemme
Jeppe Krogh er som tillidsrepræsentant blevet 
inviteret med i et nyt Med-udvalg bestående 
af tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsen-
tant og ledelsen. Han og arbejdsmiljørepræ-
sentanten skal snakke med lærerne om deres 
holdninger til de kommende ændringer og 
sammen med ledelsen finde ud af, hvilken 
retning skolen skal bevæge sig i i forhold til 
reformen. Det er besluttet af børne- og ung-
domsudvalget og Københavns Lærerforening.

»Jeg glæder mig over, at der bliver lavet en 
platform, hvor vi kan komme med vores be-
kymringer. Det kunne jo lige så godt være så-
dan, at vi ikke havde noget at skulle have sagt. 
Alt kan i princippet dikteres, for vi skal huske, 
at vi stadig er medarbejdere. Men heldigvis er 
det mit klare indtryk, at vores ledelse absolut 
ikke er interesseret i at diktere vores arbejde. 
De har stor forståelse for, hvad det er at være 
lærer. Og det ville jo også være en katastrofe, 
hvis de skulle gå ind at diktere hver enkelt 
lærers forberedelsestid. Så ville lærerne blive 
spillet ud mod hinanden«, siger Jeppe Krogh.

Det er Tom, Lotte og Kristian enige i. 
Lærerne på Kildevældsskolen underviser al-
lerede 24-25 lektioner om ugen, så de regner 
ikke med, at de skal undervise flere timer. 

Men de frygter, at kommunen pålægger sko-
len besparelser, så skoleledelsen vil blive nødt 
til at skære i forberedelsestiden.

»Jeg tror aldrig, at befolkningen forstod 
under lockouten, at kommunen fremover bare 
kan komme og pålægge skolelederen besparel-
ser, som han kun kan tage fra vores forbere-
delsestid. De troede, det bare handlede om, at 
lederen skal kunne bestemme over lærernes 
arbejdstid. Selvfølgelig skal min leder kunne 
bestemme over min arbejdstid. Men han 
skulle have været sikret, som Bondo forsøgte 
at få igennem, at han havde en samlet pulje til 
vores forberedelse, så der ikke kunne skæres 
yderligere«, siger Kristian Stanley.

Men overordnet ser de alle fire ret lyst på 
næste års ændringer, og tillidsrepræsentant 
Jeppe Krogh er sikker på, at de nok skal finde 
gode løsninger. 

»Det er mit indtryk, at vi er samlet om det 
her, både ledelse og lærerværelse, og at vi 
prøver at se positivt på fremtiden. Vi har jo 
fokus på at lave så god en skole for kvarterets 
børn som muligt. Og selv om jeg kan se nogle 
ting i reformen, som ikke vil gøre hverdagen 
bedre hverken for lærerne eller for vores 
mulighed for at udøve god undervisning, 
så er det faktisk mit indtryk, at ideerne og 
tankerne bag den nye reform også bunder i 
et ønske om en endnu bedre skole. Så selv 
om vi er skeptiske over for nogle ting, så er 
vi grundlæggende åbne og fortrøstningsfulde 
omkring det nye«. 
pai@dlf.org

skoleleder savner udspil fra kommunen
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Når 2 + 2 = 5  
LÆRERDAG OM MATEMATIKVANSKELIGHEDER

Kom og hør om nye internationale resultater inden for tidlig talforståelse, dyskalkuli, ADHD og tidlig indsats 
– oplæg ved Marie-Pascale Noël, Ann Gervasoni og Olav Lunde.  

Workshops:
•	 Hjælpemidler – hvad er det? 
•	 Om matematik og tidlig indsats i Danmark 
•	 Matematik og elever med svære generelle læringsvanskeligheder
•	 Om arbejdshukommelse og læring i matematik

Instruktører: Pernille Pind, Pia Beck Tonnesen, Bent Lindhardt, Michael Wahl Andersen 
samt lærere fra folke- og specialskoler.

Læs mere om lærerdagen og konferencen på edu.au.dk/norsma7

AARHUS                                  
UNIVERSITET                             AU

 

13. november: Lærerdag, 14. - 15. november: Konferencedage - alle er velkomne
Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV
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På trods af lockouten i foråret er Danmarks 
Lærerforening stadig en fagforening med en 
god økonomi.

Virkningerne af lockouten begynder dog 
nu at kunne ses i det foreløbige budget, som 
hovedstyrelsen har behandlet, og som dan-
ner baggrund for at fastsætte kontingentet for 
næste år på DLF’s kongres.

Godt 41.000 medlemmer fik tilbud om 
konfliktlån i forbindelse med konflikten, og 
cirka 24.500 sagde ja tak. I slutningen af juni 
havde omkring 600 betalt deres lån tilbage.

Pris: en halv milliard
I forbindelse med konflikten forventes 
foreningens egenkapital at falde med 7,3 mil-

lioner fra 183,6 til 176,4 millioner kroner ved 
udgangen af 2013. Med i budgettet er også 
indregnet udgifterne til nedsat kontingent 
til de medlemmer, som har været ramt af 
konflikten.

Særlig Fond, hvor midlerne til medlemslå-
nene i forbindelse med forårets lockout blev 
hentet, havde inden konflikten en formue på 
2,34 milliarder kroner. Konflikten har kostet 
omkring en halv milliard kroner. 

Til gengæld har foreningen fået flere med-
lemmer. 395 ekstra personer har meldt sig 
ind i DLF op til konflikten. I alt er der cirka 
64.000 aktive medlemmer i foreningen.

Folkeskolen lagt om
Bladet Folkeskolen blev i 2011 lagt om, så der 
kun udkommer det halve antal blade, 22 om 
året, og meget mere kommer på nettet. Det 

har hjulpet på økonomien, så tilskuddet i 
2012 var på omkring 13 millioner kroner. Det 
lykkedes at få 84 procent af annonceindtæg-
terne med over i de færre blade. Men oveni 
kommer en merudgift på omkring to mil-
lioner kroner om året til moms. Derfor ender 
nettoudgiften til Folkeskolen på omkring 15 
millioner kroner i budgetperioden.  
hjo@dlf.org

TeksT HAnne Birgitte Jørgensen

DlF er stadig godt polstret
Konflikten betød 395 ekstra medlemmer – kontingentet holdes i ro.

Danmarks Lærerforening holder kongres fra tirsdag den 
10. til torsdag den 12. september i København – den 
første ordinære kongres efter lockout, lovindgreb og 
forlig om ny folkeskolereform.

Følg med på à   folkeskolen.dk

Kongres i denne uge
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Fuld tilstedeværelse for lærerne på skolen 
blev en konsekvens af lovindgrebet i foråret, 
og flere skoleledere pointerer nu, at de vil 
»slå den privatpraktiserende lærer ihjel«, 
lærersamarbejdet skal styrkes, for det vil gøre 
undervisningen bedre og mindske den sociale 
ulighed blandt eleverne. 

Fra august 2014 skal det være muligt for 
lærerne at arbejde fra klokken 8 til 16 på 
skolen. Ligegyldigt om de skal rette stile, for-
berede musikundervisningen i 4. klasse eller 
holde teammøde om danskundervisningen i 
udskolingen. Men lærerne tror ikke meget på 
fuld tilstedeværelse.

På den ene side står nemlig lærerne, der 
ikke tror på, at der vil stå ordentlige arbejds-
pladser klar til august 2014. 73 procent af 
tillidsrepræsentanterne siger i en DLF-rund-
spørge, at fuld tilstedeværelse er et problem 
på deres skole, og at det kræver betydelige 
investeringer. 

På den anden side står arbejdsgiverne, 
som kræver fuld tilstedeværelse, men som 
ikke har besluttet, hvor mange penge der skal 
sættes af i budgettet til skolerne. 

»Det blev med djævlens vold og magt hevet 
ned over lærerne, at de skal arbejde på skolen i 
arbejdstiden. Så de, der har ansvaret, må sørge 
for, at det kan lade sig gøre. Hvis kommunerne 
ikke har pengene, må det på finansloven. Det 
er Folketinget, der har lovgivet«, siger DLF’s 
formand, Anders Bondo Christensen.

Arbejdsgiverne vil med fuld tilstedevæ-
relse sikre videndeling og samarbejde mellem 
lærerne, og de er enige om, at det kun giver 
mening, hvis lærerne sidder tæt på hinanden 
og ikke alene ved et bord i et klasselokale. 

»Jeg er fuldstændig overbevist om, at alle 
skoler vil stå klar til august 2014. Men decide-
rede kontorarbejdspladser, ligesom hvis man 
sad nede på kommunen, det tror jeg ikke, at 

syv ud af ti lærere:
Fuld tilstedeværelse bliver dyrt og bøvlet

Læs tema om striden om arbejdspladserne 
fra side 18.

Kommunerne fik med lockoutloven gennemtrumfet, at lærerne skal være på skolen i arbejdstiden.  
Men nu kommer kampen for at skaffe lærerarbejdspladser på skolerne. KL garanterer ikke arbejdspladser 
til lærerne fra august 2014. Hvis kommunerne ikke har pengene, må sagen på finansloven, kræver DLF’s  
formand, Anders Bondo.

man skal regne med«, siger Jane Findahl, der 
er formand for Børne- og Kulturudvalget i KL.

Hun fortæller, at hun ikke ved, om de en-
kelte kommuner overhovedet vil sætte penge 
af til lærerarbejdspladser.

»Skolerne skal være klar til at øge tilstede-
værelsen mellem lærer og elev fra 1. august næ-
ste år. De skal folde reformen ud i forhold til de 
overordnede rammer, men selvfølgelig sådan at 
det passer til deres lærere og deres børn«.

Ingen samfundsmæssig gevinst
Uddannelsesøkonom Anders Holm vurderer, 
at en investering i nye lærerarbejdspladser 
ikke vil give en tilstrækkelig stor gevinst i 
form af dygtigere elever.  

»Hvis man skal bygge en fløj med konto-
rer til lærerne, vil det formentlig aldrig blive 
tjent hjem samfundsmæssigt. Det vil også 
være dybt godnat at bygge, når man har en 
hel skole med tomme lokaler stående om 
eftermiddagen. Hvis denne her øvelse skal 
give mening, er det vigtigt, at man langt hen 
ad vejen prøver at klare sig med de rammer, 
man allerede har«. 

At klare sig med de nuværende rammer 
kan man let på Tagensbo Skole i København, 
hvor de for tre år siden byggede om for 160 
millioner. Skolen har masser af plads med 
mødelokaler og arbejdspladser til alle lærere. 
Værre ser det ud på Danmarksgades Skole i 
Esbjerg, hvor der er ni arbejdspladser til 45 
lærere. Skolen er en gammel byskole, der 
ligger klemt inde på en grund, der allerede er 
overbebygget kraftigt.

Formanden for Skolelederforeningen, An-
ders Balle, mener, at alle skoler har mulighed 
for at løse opgaven, men at der ikke bliver 
tale om individuelle arbejdspladser. 
hl@dlf.org  

asw@dlf.org

TeksT Ann-SoFIe WArnIch og helle lAurItSen

illusTraTion PernIlle MühlbAch

Kortportaler med 
en verden af Kort
Med GO Kort til 1.-6. og GO Kort 
til overbygningen får du adgang til:

•  Over 400 kort og 550 interaktive 
opgaver og quizzer

•  Pædagogisk tilrettelagte kort
læreforløb med aktiviteter

• GISøvelser (til overbygningen) 
og temasider

•  Historiske og biologiske tema
kort 

•  Mulighed for at se og kommen
tere elevernes opgaver.

• Mulighed for at tilpasse, gemme 
og printe kort til brug i under
visningen.

på opdagelse 
med  iXplore
iXplore er en ny generation af 
 digitale naturfagssystemer til 
1.-9. kl. til natur/teknik, geografi, 
biologi og fysik/kemi. Med iXplore 
får du adgang til:

•  Interaktive systemer, der op
fylder Fælles Mål 2009

•  Opgaver, aktiviteter, quizzer og 
adaptive test

•  Oplæsning af tekst, logbog, 
 animationer, videoer og leksika

•  Lærervejledninger og evalue
ringsmoduler

•  Fællesfaglige forløb til geografi, 
biologi og fysik/kemi.

fagportal med mange 
aKtiviteter
GO Naturfag og matematik inde
holder 17 websites med ressourcer 
til 1.9. kl. Indeholder bl.a. web
sitene:

•  MatematikTest: Digitale 
 færdigheds, anvendelses og 
 kommunikationstest 

•  GeotoperTest: Tre adaptive test 
til 7.9. kl., knyttet til systemet 
Geotoper

•  N/T Banken: 500 aktivitets
ark til fri print og brug i din 
 n/tundervisning.

www.goforlag.dk

gør din undervisning interaktiv med tilskudsberettigede digitale læremidler 
fra go forlag. Bestil en måneds gratis prøveabonnement på www.goforlag.dk/ 
prøveabonnement eller ring på tlf. 63 44 16 83.

Læremidler til din digitale 
naturfagsundervisning

TILSKUDSBERETTIGEDE

De digitale 
 læremidler 
kan bruges på 
iwb, pc, mac, 
smartphones, 
iPad og Android-
tablets.

Digi-annonce.indd   2 22/08/13   16.04

Send et billede af din arbejdsplads inden 
11. oktober og vind et weekendophold på et 
Sinaturhotel. Læs mere om konkurrencen på 
folkeskolen.dk
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K L I P  F R A  n e t t e t

Torsdag 29. august 2013 kl. 07.12

Politikerne bag folkeskoleforliget har 
lempet på målet om, at al undervisning skal 
forestås af lærer med linjefagskompetence 
i faget i 2020. Nu er målet reduceret til kun 
at gælde 95 procent af undervisningen.

Da linjefag  
til alle blev  
til 95 procent

I regeringens oprindelige udspil til en fol-
keskolereform, »Gør en god skole bedre«, 
står der ganske enkelt, at målet for lærerne 
er »fuld kompetencedækning«. I forslag til 
ny folkeskolelov, der lige nu er i høring, er 
formuleringen derimod, at »ved fuld kom-
petencedækning forstås, at 95 procent af 
undervisningen i fagene varetages af lærere, 
som enten har undervisningskompetence 
(tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i 
de fag, de underviser i, eller har opnået en 
tilsvarende faglig kompetence via deres ef-
teruddannelse«.

I en kortlægning fra Uni-C fastslås det, at 
den nuværende linjefagsdækning på tværs 

af alle fag og klassetrin er 73 procent. Ved at 
ændre målsætningen fra at gælde alle lærere 
til kun at gælde 95 procent bliver vejen til 
målet altså forkortet med en femtedel. 

 »Det er da bemærkelsesværdigt, at man 
ikke satser fuldt ud. fuld kompetencedæk-
ning er ellers en af de få ændringer i folkesko-
leloven, der reelt kommer til at have betydning 
for fagligheden. Derfor er det mærkeligt, at 
man ikke holder fast i en høj ambition«, siger 
næstformand i Dlf Dorte lange.

en milliard til efteruddannelse
Der er afsat en milliard til efteruddannelse 
af lærerne, hvoraf 700 millioner skal bruges 

specifikt til at opnå den fulde linjefagskom-
petencedækning blandt lærerne, som altså 
nu betyder 95 procent. Det er langtfra nok, 
mener Dlf-næstformanden.

»fagligt er der en kæmpestor forskel på, om 
en lærer underviser på baggrund af at have lin-
jefag. Det er meget ærgerligt at være blandt de 
fem procent elever, som ikke får en lærer med 
linjefagskompetencer«, siger Dorte lange.  
asw@dlf.org

Tirsdag 3. september 2013 kl. 15.50 

Dlf’s næstformand, Dorte lange, undrer sig over de 
95 procents kompetencedækning. Hun mener, at fuld 
dækning ville være en af de få ting i ændring af folke-
skoleloven, som har betydning for fagligheden.

Skoler blev tilmeldt ny nordisk Skole bag om lærerne
På tre fynske skoler blev lærerne over-
raskede over, at de var blevet en del 
af ny nordisk skole. Projektet skal 
have 85 procent opbakning blandt 
personalet, men lærerne blev slet ikke 
spurgt, før deres skole blev meldt til.

»Vi ryster på hovedet af det her. ny 

nordisk skole er et projekt, der skal 
komme nedefra, og så starter det fra 
oven. Indtil nu har vi ikke orket at tage 
kampen, men vi er ikke ligeglade. Alle 
skal have indflydelse«, siger tillidsre-
præsentant på Holluf Pile skole lise 
kølner Pedersen.

foto: Jacob nielsen 
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Fredag 30. august 2013 kl. 12.36

Borgmester: Regeringen  
og KL har forregnet sig

Regeringen og kl tog fejl, da de 
ved præsentationen af kommune-
aftalen fortalte offentligheden, at 
folkeskolereformen er finansieret, 
siger koldings borgmester, Jørn 
Pedersen (Venstre). kolding skal 
finde knap 90 millioner kroner til 
reformen, så de 3,6 millioner kro-
ner, som kommunen har fået fra 
den ekstraordinære pulje til finan-
siering af reformen, er småpenge.

Onsdag 28. august 2013 kl. 16.02

Forældre føler sig pres-
set til at erstatte skole-
iPads
forældreorganisationen skole 
og forældre oplever, at skolerne 
læsser et urimeligt ansvar for 
kostbart it-grej som iPads og 
notebooks over på forældrene. 
Juraen er ikke helt klar, fordi der 
ikke er nogen retspraksis, men 
hvem der skal betale for en knust 
skærm, afgøres af, om uheldet var 
»hændeligt«.

Fredag 30. august 2013 kl. 13.42

 
Konfliktkontingent:  Løsning på plads 
for lærere, der skifter
fagforening 

Hovedstyrelsen i frie skolers 
lærerforening (fsl) har beslut-
tet at sænke kontingentet for 
nyindmeldte, der kommer fra 
Danmarks lærerforening (Dlf) 
og var ramt af lockouten i for-
året. Med et kontingent i fsl på 
270 kroner om måneden plus 
afdrag på gælden til Dlf kom-
mer de til at betale nogenlunde 
det samme som andre nyind-
meldte i fsl og kun en anelse 
mere, end de gjorde i Dlf.

»Vi kan ikke drive fagfor-
ening for det beløb. Men vi 
vil have dem ind i den rigtige 
fagforening, og så var der ikke 
andre muligheder«, siger fsl-
formand Uffe Rostrup.

Fredag 23. august 2013 kl. 09.34 

tysk- og fransklærere  
protesterer over skolereform

eleverne skal tidligere i gang med det an-
det fremmedsprog. Allerede i 5. klasse 

står den på tysk eller fransk, når folke-
skolereformen fra august 2014 bliver 
virkelighed. Men det bliver på bekost-

ning af udskolingen, hvor der bliver 
færre undervisningstimer, og det har fået 

sproglærerforeningens tysk- og franskfag-
udvalg samt fransklærerforeningens folkesko-

lefraktion og Tysklærerforeningen for Grundskolen til at rette 
henvendelse til børne- og undervisningsudvalget.

Læreruddannelsen tiltrækker 
flere mænd end tidligere

•	 21 skoler til  
it-forskning fundet

•	 De yngste elever  
fik flest timer i  
sidste skoleår

•	 Dansklærerforenin-
gen deler gratis  
bøger ud

•	 488 ledige pladser 
på læreruddannel-
sen er besat

•	 Regeringens egne 
tal viser det: skole-
reformen er underfi-
nansieret

kønsfordelingen på læreruddannelsen er ikke så skæv, som den har 
været. I årets optag af studerende tegner mændene sig for 42 pro-
cent af pladserne, mens de kvindelige studerende udgør 58 procent. 
sidste år tog mændene 41 procent af pladserne, og i 2011 og 2010 
var tallet blot 40.

Bob Bolhbro, der er formand for lærerstuderendes landskreds, 
mener, at den mere lige fordeling tegner godt for fremtiden.
»Man kan aldrig ramme en helt lige 50-50-fordeling, men tallet in-
dikerer, at vi er tæt på en lige fordeling«, siger han og tilføjer, at det 
er vigtigt, at der uddannes både mandlige og kvindelige lærere, så 
børnene ude på skolerne møder voksne af begge køn.

»Vi kan tiltrække endnu flere mænd ved at forstærke naturfage-
ne. Der mangler lærere inden for dette område, og vi ved, at mænd 
oftere søger naturfag«, siger Bob Bolhbro. 
hbh@dlf.org

Mandag 2. september 2013 kl. 06.50

»Vi er tæt på lige fordeling, men det er umuligt at ramme en 50-50- 
fordeling«, mener formanden for lærerstuderendes landskreds, Bob Bohlbro.

foto: M
ichael Hyldgaard løgtholt

Send et billede af 
din arbejdsplads 
inden 11. oktober, 
og vind et weekend-
ophold på et Sina-
tur-hotel. Læs mere 
om konkurrencen 
på folkeskolen.dk
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Der skal være tilstrækkeligt 

dagslys suppleret med kunstlys…

Man bør kunne tilpasse bordene 
i højden fra 60 til 122 cm…

Medarbejderen skal have adgang til aflåst skab

tematiseret
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Fuld  
tilstedeværelse 

fortolkes
Efter lockouten og lovindgrebet ønsker KL fuld tilstedeværelse
på skolen for lærerne. Men ikke alle skoler har lærerarbejds-
pladser til formålet. På Danmarksgades Skole i Esbjerg er der
kun ni arbejdspladser til 45 lærere. På Tagensbo Skole i Kø-

benhavn er der for længst indrettet lærerarbejdspladser, og de 
bliver brugt meget. På Tagensbo Skole ønsker skolelederen, at 

lærerne forbereder sig på skolen.

T e k s T :  H e l l e  l a u r i t s e n  o g  a n n - s o f i e  W a r n i c H
F o T o s :  K l a u s  H o l s t i n g  o g  P o u l  a n K e r  n i e l s e n

I l l u s T r a T I o n :  P e r n i l l e  M ü H l b a c H

Læs tema  
oM lærerarbejdsPladser  

På de næste otte sider
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De fysiske rammer 
om lærerarbejdspladser 
bliver en lokal strid
KL lover ikke kontorarbejdspladser til alle lærere fra 2014.  
Det bliver op til de enkelte kommuner, men DLF kræver, at  
arbejdspladserne etableres, som følge af lovindgrebet.

de fysisKe raMMer oM  
lærerarbejdsPladser 

bliver en loKal strid

sIde 18

gaMMel bysKole  
– Hvor sKal  

arbejdsPladserne være?

sIde 20

lærere: fuld tilstede-
værelse Kræver store  

investeringer

sIde 22

tematiseret
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Fysisk arbejdsmiljø  
– udpluk aF krav:
Arbejdspladser kan etableres enkeltvis på 
skolen eller samlet i et stort lokale. Lærer-
arbejdspladser er omfattet af Arbejdstil-
synets bekendtgørelse om faste arbejds-
steders indretning. Kravene til indretning 
gælder, hvis læreren arbejder en-to timer 
dagligt ved arbejdspladsen. Der er 14-15 
forskellige regelsæt, der handler om ar-
bejdspladsens indretning.

Bordet skal let kunne indstilles, hvis det 
benyttes til forskellige arbejdsopgaver eller 
af forskellige personer. Det er ikke et krav, 
at der skal være hæve-sænke-borde. Det er 
dog som hovedregel nødvendigt, hvis for-
skellige personer bruger bordet, da sidde- 
og arbejdshøjde skal passe til brugere af 
bordet. Man bør kunne tilpasse bordene i 
højden fra 60 til 122 cm.

Stolesædet skal kunne indstilles i høj-
den. Stoleryggen skal kunne indstilles i høj-
den og kunne skråtstilles.

Der skal være tilstrækkeligt dagslys og 
suppleret med kunstlys i nødvendigt om-
fang. For eksempel anbefales 500 lux til 
kontorarbejde. 

Medarbejderen skal have adgang til af-
låst skab, og det er ikke tilladt at spise ved 
arbejdsbordet.

Læs om faste arbejdssteders indretning 
på www.arbejdstilsynet.dk

»Jeg tror bestemt ikke, at der vil være fuld 
tilstedeværelse på alle skoler i 2014«, siger 
KL’s formand for Børne- og Kulturudvalget, 
Jane Findahl, Socialistisk Folkeparti.

Hun fortæller, at folkeskolereformen lægger 
op til, at lærere og elever skal være mere sam-
men, og at lærerne skal være mere til stede på 
skolen, men det bliver op til den enkelte kom-
mune og skole at udmønte hvordan, »ud fra 
den hovedvej som Folketinget har givet os«. 

  DLF’s formand, Anders Bondo Christen-
sen, siger, at det er kommunernes ansvar at 
sørge for lærerarbejdspladser. »Fuld tilstede-
værelse er en forudsætning af lovindgrebet, 
og så må vi sørge for at sikre, at lærerne har 
nogle ordentlige rammer. Det var KL på veg-
ne af kommunerne, der insisterede på dette 
og lockoutede lærerne for at få det igennem«, 
siger lærernes formand. 

Derfor har skoleledere og lærere krav på 
ordentlige arbejdspladser.

»Det er det, lærerne har at holde sig til. 
Arbejdstiden er, fra man møder, til man går 
– og det er ikke 48 lærere på lærerværelset 
med egne computere, stilehæfter og leverpo-
stejmadder«.

DLF vil kræve, at lærerne har individuel 
arbejdsplads, og at teamet har muligheder 
for at kunne sidde og arbejde sammen. Hvis 
kommunerne ikke har pengene, må det på 
finansloven, mener DLF-formanden.

»Vi tager det som en fuldstændig forudsæt-

ning. Hvis man er ansat på rådhuset, skal man 
ikke slås for sin arbejdsplads. Det her skal bare 
være i orden«, mener Anders Bondo.

KL: Brug skolen anderledes
Jane Findahl vil ikke love konkrete rammer 
for lærerarbejdspladserne.

»Med fuld tilstedeværelse tror jeg ikke, at 
man skal forvente deciderede kontorarbejds-
pladser, som hvis man sad på kommunen«, 
siger hun.

»Skolerne skal se på, hvordan lærere og 
elever kan bruge mere tid sammen, og om 
der er eksisterende lokaler, der kan bruges 
anderledes eller mere, end man gør i dag. 
Når det er afklaret, skal skolerne finde ud af, 
hvad det kræver af fysiske ombygninger. I 
gennemsnit har kommunerne de seneste seks 
år brugt fire milliarder kroner om året på at 
bygge om. Der er rigtig mange skoler, der er 
meget moderniserede«. 
asw@dlf.org, hl@dlf.org 

Med fuld  
tilstedeværelse 
tror jeg ikke, at 
man skal forvente  
deciderede  
kontorarbejds-
pladser, som  
hvis man sad på 
kommunen.
Jane Findahl   
formand for kl’s Børne- og kulturudvalg (sf)

anders Balle: alle sKoler  
Har MuligHed for at finde  

arbejdsPladser

sIde 23

nye bygninger  
ændrede  
Kulturen

sIde 24

kl Om Fuld TilsTede- 
vÆrelse pÅ skOleN
»Arbejdet foregår på skolen, medmindre ledelsen be-
slutter andet«. 
Sådan står der i KL’s fortolkning af lovindgrebet fra 
april i år, hvor de nye arbejdstidsregler for lærere blev 
besluttet.
Desuden har lærerne ret til at få en opgaveoversigt 
forud for skoleåret med en overordnet angivelse af de 
forventede arbejdsopgaver. Her står: »Det forudsættes, 
at ledelse og lærere har dialog om opgaverne«.
Kilde: KL

TeksT 

foTo

Ann-SoFie WArnich og  
heLLe LAuritSen

KLAuS hoLSting

illusTraTion PerniLLe MühLBAch

Læs også
Økonom om tilstedeværelse:  
»Lærere bliver en god forretning«.
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1  Sæt mål op for indretningen og den samarbejds-
kultur, I ønsker. 

2  Afdæk derefter jeres behov for arbejdspladser. 
Måske er 70 ens arbejdspladser ikke det, I har 
brug for. 

3  Find ud af, hvordan I vil organisere jeres arbejde i 
løbet af dagen, og hvornår I har brug for arbejds-
pladser.

4  På en skole med lidt plads er det vigtigt med en 
undersøgelse af, hvad I bruger lokalerne til nu.  

Diskutér derefter, om nogle funktioner med 
fordel kan sammenlægges eller ændres for at 
skabe plads til arbejdspladser.

5  Opstil testlokaler – gerne indrettet med de 
forhåndenværende møbler – og afprøv det i en 
måned. Bagefter ved I mere om, hvilke behov I 
har, og hvilke møbler I har brug for.

Kilde: Afdelingsleder og arkitekt MAA Ulla 
Kjærvang fra bygherrerådgivningsfirmaet Bascon

tematiseret

Fem gOde rÅd Til iNdreTNiNg 

Scan koden og læs in-
spirationskatalog til 
indretning af lærerar-
bejdspladser eller find 
det på dlf.org under 
arbejdsmiljø.
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Gammel byskole  
– hvor skal arbejdspladserne være?
Danmarksgades Skole i Esbjerg ligger klemt inde midt i byen uden mulighed for  
tilbygning. Grundens areal er allerede voldsomt overbebygget – og i dag har skolen 
ni lærerarbejdspladser til 45 lærere.

På Danmarksgades Skole i Esbjerg sidder der 
altid nogle lærere i rummet med lærerar-
bejdspladser.

Om morgenen er der ofte fyldt, men også i 
pauser og om eftermiddagen kan der være kø 
til de ni arbejdspladser med computere. In-
gen af lærerne kan forestille sig, hvordan det 
skal kunne lade sig gøre at have fuld lærertil-
stedeværelse her på den 124 år gamle skole. 

»Jeg forbereder mig altid på skolen. Det 
eneste, jeg tager med hjem, er forberedelse 
til hjemkundskab. Jeg vil gerne kunne holde 
fri, når jeg kommer hjem. Men jeg har også 
bedre forhold end mine kolleger, fordi jeg er 
it-vejleder og deler et kontor med en anden«, 
fortæller Anders Balsby, der er arbejdsmiljø-
repræsentant. 

Han har scannet alle sine undervisnings-
materialer til fysik/kemi ind på et USB-stik, 
som han altid har med sig i lommen. 

»Jeg blev træt af at løbe fra et lokale på 
skolen til et andet efter mine bøger, så nu er 
alt scannet ind. Jeg har ikke plads til mine 
materialer i det lille skab, vi har«, siger An-
ders Balsby.

Han forklarer, at det psykisk er godt for 
ham som ung lærer at kunne skille arbejde og 
fritid. Ellers tager arbejdet hurtigt overhånd.  

»Som ny lærer kan du arbejde hele tiden. 
Det handler om at være velforberedt, når du 
står over for klassen, for der sidder altid en 
elev i 8.-9. klasse, der prøver at køre én ned«.

Men han kender også til, at lærerarbejdet 
falder i klumper. Og han har svært ved at se, 
hvordan det skulle ændre sig. Op til afgangs-
prøverne er der meget arbejde, og da skolen 
fik nyt it-lokale for halvandet år siden, arbej-
dede han 60 timer i den uge.

En lærer kommer hastigt ind i lokalet og 
åbner en computer. Han forbereder sig halvt 
på skolen og halvt hjemme. Han ærgrer sig 
over, at der skal være fuld tilstedeværelse på 
skolen, fordi han ofte får de bedste ideer sent 
på dagen og i weekenden.

»Den dårligste forberedelse finder efter 
min mening sted planlagt torsdag mellem 
klokken 15 og 17. Den bedste er den, der op-
står og udvikler sig spontant«.

En anden fortæller, at hendes team jævn-
ligt mødes på skolen om søndagen, fordi der 
så er ro.

Skoleleder har tillid til lærerne
Danmarksgades Skole består af mange bygnin-
ger fra forskellige epoker. Ud til gaden ligger 
en bygning fra 60’erne, mens de flotte gamle 
bygninger først ses, når man er gået igennem 
porten ind i gården. Skolen har 400 elever.

Både skoleleder Frank Korsbro og Anders 
Balsby mener, at omkring to tredjedele af sko-
lens lærere gerne vil forberede sig på skolen. 
For manges vedkommende bliver det nu mest 
til noget på skolen og resten derhjemme, 
fordi der ikke er plads.

»Vi kan godt komme op på 12 arbejds-
pladser her i lokalet, og så har vi et lille rum 
mere, hvor der kan være nogle stykker, men 
der er langt op til en arbejdsplads til alle læ-
rere«, siger Frank Korsbro.

Han fortæller, at hvis man går forbi skolen 
om aftenen, er her altid lys, fordi nogle læ-
rere forbereder sig. 

Arbejdsrummet har faste skriveborde med 
computere, kontorstole, printer og lamine-
ringsmaskine. 

Alle lærere har et lille skab og desuden en 
hylde eller to i klasselokalet. Alligevel kniber 
det med plads til materialerne.

De fleste har også indrettet kontor hjem-
me.

»Jeg interesserer mig for medarbejdernes 
forberedelse, men om den foregår her, hjem-
me eller på Mallorca, det blander jeg mig ikke 
i. Jeg har tillid til, at de forbereder sig og ef-
terbehandler dét, de har brug for. Jeg blander 
mig kun, hvis en lærer ikke er forberedt, og 
forældrene klager. Og det er mange år siden, 
at det er sket«, siger Frank Korsbro.

Skolelederen regner med at skulle prøve at 
indrette så mange arbejdspladser som muligt 
på Danmarksgades Skole. Men skolens grund 
er allerede overbebygget med 300 procent.

»Jeg er af den klare opfattelse, at der kom-
mer en fastere arbejdstid for lærerne«, siger 
Frank Korsbro.

Men han har svært ved at se, hvordan der 
skal blive plads til alle lærere på skolen i hele 
arbejdstiden. 

»Vi kan ikke udvide antallet af kvadratme-
ter, så vi bliver nødt til at bruge alle kroge og 
hjørner. Vi har nogle få grupperum til elever, 
men dem bliver vi måske nødt til at inddrage, 
og vi kan blive nødt til at gøre biblioteket min-
dre også«, siger Frank Korsbro. 
hl@dlf.org    

asw@dlf.org

Læs også
Læs flere lærerkommentarer fra Dan-
marksgades Skole på folkeskolen.dk:  
»Esbjerglærere: Fleksibiliteten ryger ved 
fuld tilstedeværelse«.

Læs skolechef og kredsformand fra  
Esbjerg på folkeskolen.dk: 
»Fastere arbejdstid eller fast?«

Danmarksgades Skole er en gammel byskole, der ligger 
klemt inde. Den kan ikke udbygges. Derfor bliver det en 
udfordring at skabe plads til mødelokaler og arbejdspladser. 
I dag er der ni arbejdspladser til 45 lærere.

TeksT Ann-SoFie WArnich og heLLe LAuritSen

foTo PouL AnKer nieLSen
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73 %
af tillidsrepræsentanterne svarede i en DLF-undersøgelse fra 17. maj 2013, 
at de ser fuld tilstedeværelse som et problem, der kræver betydelige investeringer. 

Lærere: Fuld tilstedeværelse kræver store investeringer 

Som musiklærer har jeg brug for 
at afspille musik og øve mig på for 
eksempel klaver. Mon der står et 
ledigt klaver til mig? Hvad hvis flere 
lærere skal øve sig, samtidig med at 
elever har musik i lokalet? 

Forholdene på vores nyrenoverede 
skole opfylder ikke kravene til lærer-
arbejdspladser. Hvis vi skal sidde 
spredt i klasserne, hvorfor så ikke  
hellere være hjemme, hvor der er ro  
og bedre forhold? 

Hvis lærerne skal have fuld tilstede-
værelse, kræver det udbygning af 
skolen, men det sker næppe. 
Vi frygter, at skolen får dispensation 
til at fravige kravene om lærerarbejds-
pladser.

” ” ”
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Ann-SOFIe WArnIcH  Spørger        formand for skolelederforeningen anders Balle  SvArer: 

Der skal kreativitet og penge til, men tilstedeværelsen kan lade sig gøre alle steder, mener Anders Balle,  
formand for Skolelederforeningen. Men han erkender, at hver lærer næppe får sin egen arbejdsplads.    

»Alle skoler har mulighed for  
at finde arbejdspladser« 

Foto: Thom
as Arnbo

   Vil du garantere lærerne et individuelt 
skrivebord og en stol på skolen? 
 »nej, jeg vil garantere, at der er en plads på 
skolen, hvor de kan læse deres lektier. Hvor-
dan forholdene er, må man finde ud af på den 
enkelte skole. nogle arbejdsborde, hvor man 
kan have sin computer og sit værk og tage 
det med sig eller stille det på hylden, når man 
er færdig«.
 Hvilke fysiske rammer skal der være for at 
indføre fuld tilstedeværelse for lærere?
 »Der er mange måder at løse det her på. Det 
skal ikke være noget med, at lærerne tvinges 
ud at sidde alene i et klasselokale. For mig at 
se er det optimale, hvis hvert team har et 
gruppelokale, hvor alle kan have deres ting og 
computere. At indrette lokaler med skrive-
borde til hver lærer er der slet ikke behov for«.
 Men hvordan skal der blive plads til, at alle 
skoler kan give et lokale til hvert lærer-
team?
 »Jeg tror, at alle skoler har muligheden. Det 
vil koste lidt penge, men den prioritering sy-
nes jeg er vigtig, for selvfølgelig skal lærerne 
have ordentlige forhold. Behovet er, dels at 
man skal kunne holde møder sammen og for-
berede sig sammen, dels at der skal være 
mulighed for fred og individuel forberedelse. 

Vi har en dårlig udnyttelsesgrad af skolernes 
lokaler i dag. Der er altid steder, hvor man kan 
finde ro i løbet af dagen«. 
 Hvor skal læreren finde ro til at rette opga-
ver?
 »Så skal vedkommende jo finde et sted på 
skolen, hvor der er plads til det, eller sætte sig 
hjemme ved sit køkkenbord. Vi skal handle 
som sunde og fornuftige mennesker, det har 
vi gjort hidtil, og det skal vi blive ved med at 
gøre. Hvis man skal rette 20 stile, må man 
indgå aftaler med sin leder. Jeg vil ikke have 
8-16-tid. Jeg mener bare, at hvis ikke andet 
er aftalt, så er man på skolen«. 

   Hvis du som skoleleder aftaler, at noget 
forberedelse skal ske derhjemme, vil du så 
finansiere en hjemmearbejdsplads? 
 »nej. Så kan læreren være på skolen«.

   Men hvis du aftaler, at noget forberedelse 
kan ske hjemme, har læreren så ikke krav 
på en hjemmearbejdsplads?
 »Ja, men så skal jeg lade være med at sige 
sådan. Jeg vil ikke pålægge en lærer at ar-
bejde derhjemme, den situation vil ikke opstå 
i min verden«.

   Kommer du så ikke netop til at tvinge nogle 
lærere til at sidde alene i et klasselokale?
 »Jo, men det vil ikke være optimalt. Den opti-

male situation er, hvis der er nogle arbejds-
pladser inklusive et skolebibliotek med flere 
arbejdspladser. På rigtig mange skoler ved 
jeg, at det fungerer rigtig fint. Jeg ønsker ikke, 
at vi skal komme ud i en protestaktion. Vi skal 
agere med vores sunde fornuft, det har vi et 
fælles ansvar for«. 

   Hvis en af dine medarbejdere kom med 
krav om at få finansieret en hjemmear-
bejdsplads, hvad ville du så gøre?
 »Så laver vi den aftale om. Han kan kun få 
den aftale, hvis det kan foregå ordentligt. Hvis 
han protesterer, kan han da ikke få en aftale 
om at sidde hjemme og rette opgaver. Det er 
da logik for perlehøns«. 

   Hvorfor vil Skolelederforeningen have fuld 
tilstedeværelse i folkeskolen? 
 »Udgangspunktet er, at man er på arbejds-
pladsen. Lige nu er det derimod sådan, at hvis 
ikke andet er aftalt, så kan man gå hjem. Det 
vil vi have vendt om til, at hvis ikke andet er 
aftalt, så er man på skolen«. 

   Tror du, det er realistisk at regne med fuld 
tilstedeværelse fra 2014? 
 »Det er i hvert fald realistisk, at udgangs-
punktet er, at hvis ikke vi har aftalt andet, så 
er lærerne på skolen«.  

asw@dlf.org
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Nye bygninger  
ændrede kulturen  
Arbejdsrummet er vores domæne. Sådan siger  
lærerne på Tagensbo Skole i det nordvestlige Køben-
havn om deres forberedelseslokale. Nye, moderne 
rammer har ændret måden, lærerne forbereder sig til 
undervisningen på. 

Tagensbo Skole har nogle af de flotteste og 
mest rummelige rammer i København. Efter 
at den oprindelige bygning med 73 skoleår 
bag sig blev renoveret og tilbygget, har læ-
rerne fået masser af plads til forberedelsen.  
Skolelederen vil med de gode rammer satse 
på fuld tilstedeværelse. 

Til hver af skolens tre afdelinger hører et 
arbejdsrum. I udskolingen deler 12 lærere 
et lokale, som hver dag bliver brugt fra 8-16. 
Langs væggene står langborde med i alt 
fem stationære computere og midt i rum-
met et arbejdsbord med 12 siddepladser. På 
væggen hænger et smartboard, og lærernes 
iPads og bærbare ligger rundt omkring på 
bordene.

»For mig er det her den optimale arbejds-
situation. Jeg er på skolen fuld tid og laver 
stort set al min forberedelse her. Her er gode 
fysiske rammer, men samtidig eksisterer der 
også en vis fleksibilitet«, siger Ine Jeppesen. 
Hun er dansklærer i udskolingen og i skolens 
modtageklasse.  

en ombygning af vaner    
Den nye Tagensbo Skole stod færdig i 2011. 
Med et arbejdsrum på hver af tilbygningens 
tre etager er der nu plads til, at alle skolens 
67 lærere kan forberede sig samtidig.

Tidligere foretrak Ine Jeppesen at gøre 

arbejdet hjemmefra, men for hende har de 
fysiske omgivelser været vendepunktet. 

»Før var det et mareridt at skulle forbe-
rede sig på skolen, og jeg ville hellere hjem i 
mit eget domæne. Men det, at rammerne nu 
er i orden, har gjort forskellen for mig. Nu er 
arbejdsrummet blevet vores eget fælles do-
mæne, hvor der er arbejdsro, og prioriteten 
er arbejdet«, siger lærer Ine Jeppesen.  

Den privatpraktiserende lærers død 
I weekenderne er der tomt på Tagensbo Sko-

Den største  
revolution  
her er fuld  
tilstedeværelse 
for lærerne. Vi 
slår den privat-
praktiserende  
lærer helt ihjel.
 Jeanne Jacobsen  
skoleleder på Tagensbo skole

TeksT Ann-SoFie WArnich og heLLe LAuritSen

foTo KLAuS hoLSting

le. Blandt lærerne er det kutyme at udføre 
arbejdet inden for den normale arbejdstid. 
Skoleleder Jeanne Jacobsen mener, at måden 
at forberede sig på hænger tæt sammen 
med kulturen blandt lærerne. Hun vil gøre 
op med idéen om, at forberedelse hører til 
derhjemme. 

»Den største revolution her er fuld tilste-
deværelse for lærerne. Vi slår den privat-
praktiserende lærer helt ihjel. Lærerne skal 
planlægge sammen, de skal videndele. Vi kan 
ikke have, at de dygtige lærere går hjem og 
arbejder dér, og at de knap så dygtige lærere 
går hjem og arbejder. For så sker der ingen 
videndeling«, siger Jeanne Jacobsen. 

Hun anerkender samtidig, at Tagensbo 
Skole har nogle unikke rammer, der gør fuld 
tilstedeværelse for lærerne til en oplagt og 
overkommelig opgave. 

»Hvis jeg var skoleleder på en lille byskole, 
så ville jeg have andre tanker om, hvordan 
man kunne gøre det bedst muligt. Så ville 
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Lærerne bruger arbejdsrummet både til fælles møder og 
til individuel forberedelse. For flere er udfordringen med 
fuld tvungen tilstedeværelse at finde ro til eksempelvis at 
rette opgaver. et eller flere stillerum er på vej på skolen.  

Læs også
Læs mere om lærerne på Tagensbo  
Skole på folkeskolen.dk: »Lærere:  
Vi regner med fuld tilstedeværelse«.

man måske ikke kunne tale om 100 procent 
tilstedeværelse for lærerne«, siger Jeanne 
Jacobsen, der dog holder fast i, at en høj grad 
af lærertilstedeværelse må tilstræbes.  

Med indretning af stillezoner, hvor lærerne 
kan løse de opgaver, der kræver dyb koncen-
tration, vil hun sørge for, at alle behov tilgo-
deses på skolen. 

»Jeg tror, at fuld tilstedeværelse er en 
tilvænningssag. At kunne arbejde på skolen 
hele dagen. Nogle lærere har tidligere gået 
hjem og sovet til middag, men de kan vænne 
sig til at være på skolen hele arbejdsdagen. 
Har man problemer med at få rettet stile i 
arbejdsrummet, kan man gå i stillezonen og 
gøre det dér«, slår skolelederen fast. 

Forventer fuld tilstedeværelse
I arbejdsrummet på udskolingsetagen er klok-
ken ved at nærme sig 16. Tasker, cykelhjelme 
og jakker bliver hevet ud fra garderoberum-
met, og lokalet affolkes. Selvom mange af 

lærerne stadig har arbejdspladser derhjem-
me, så er de klar over, at de formentlig vil 
komme til at gøre al forberedelse på skolen i 
fremtiden. 

»Jeg tror godt, at vi kan regne med at blive 
pålagt tvungen tilstedeværelse«, siger Ine Jep-
pesen. 
asw@dlf.org 

hl@dlf.org 

send eT BIllede aF  
dIn arBejdsplads  
inden 11. oKtober,  
og vind et WeeKendoPHold 
På et sinatur-Hotel
Forbereder du dig i et hjørne af lærerværelset, har du 
et skrivebord i et arbejdsrum på skolen, eller sidder du 
hjemme ved køkkenbordet? 

Du kan deltage på to måder:
1.  Tag et billede af din arbejdsplads med smartphone, 

og upload det på Instagram med hashtagget  
»#lærerarbejdsplads2013«. Skriv en kort tekst, og 
husk din mailadresse.

2.  Mail billedet med en kort tekst til folkeskolen@dlf.
org, så lægger vi det på Instagram for dig. 

Upload foto senest fredag 11. oktober. Vinderen findes 
ved lodtrækning og får direkte besked på mail. Læs 
mere på folkeskolen.dk
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Morten, Sari, Camilla og 
Emil havde svært ved at 
læse og skrive
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Ordbl_Eftersk_Folkeskolen_192x261mm_v3.indd   1 04/12/12   13.4728 /  f o l k e s k o l e n  /  1 5  /  2 0 1 3

139311 p28-29_FS1513_Laerer_til_laerer.indd   28 09/09/13   11.52



lærer til lærer

f o l k e s k o l e n  /  1 5  /  2 0 1 3  /  29 

Endnu en gang er der gang i debatten om ind-
holdet af den gode skole for vore børn.

Endnu en gang er der tale om større respekt 
for praktiske og musiske områder.

Samtidig foreslår skoleledere, at praktisk-
musiske fag kunne udpeges til at have mindst 
forberedelse.

Det får mig til at vende tilbage til en gammel 
kæphest om tre myter.

 
 Myte 1  
Der findes værdier, som er blødere end andre, 
har været med til at forplumre rigtig mange 
værdidiskussioner
Ideen om, hvilke værdier der er bløde, er 
nemlig fuldstændig kulturbestemt.

På balletskolen er kropsligt 
udtryk for eksempel ikke en blød 
værdi, men et benhårdt og hånd-
gribeligt træningsområde – lige-
som stemmeklang, bevidsthed om 
timing og præcis lytning i min kon-
servatorieuddannelse har været tem-
melig præcist definerede træningsområder.

Det, man i en kultur definerer som blødt, svarer 
til det, man i sit hjem har liggende i rodeskuffen.

I rodeskuffen ligger det, som man forholder 
sig lidt tilfældigt og ubevidst til, og som man 
derfor aldrig prioriterer systematisk højt. Intet i 

rodeskuffen er født som rod. Det er tilgangen til 
bunken, der er rodet.

Man kan imidlertid godt tale henført og ro-
mantisk om rodebunken af bløde værdier og i 
prisningen bilde sig ind, at man sætter disse 
værdier højt.

Denne myte må vi, sammen med to andre 
sejlivede myter, transformere, hvis vi skal se en 
ændring af vor praktiske omgang med musiske 
kvaliteter i samfundet, og hvis vi vil opprioritere 
musiske læreprocesser.  

 Myte 2  
Talent spiller en større rolle i  
musiske fag end i andre fag
Der er ikke nogen forskning, der peger på, at 
talentfænomenet spiller en større rolle på musi-
ske områder end på alle andre faglige områder. 

Alligevel er det udbredt, at snakken om 
talent fylder meget mere end snak-

ken om læring, når talen falder på 
kunstneriske udtryk og kropslige 
kompetencer.

Hvis man egentlig ikke tror, 
at musik er noget, der kan læres, 

vil man naturligvis aldrig for alvor 
prioritere musikalske læreprocesser 

og tid til disse, men hellere bare beun-
dre de dygtige.

Gammeldags musikundervisning i denne 
ånd bestod i høj grad af at sortere »brummere« 
fra, så koret lød godt (moderne undervisning af 
denne slags kalder det musical og lader brum-
merne sy kostymer). 

 Myte 3  
Visse kompetencer er mere personlige end 
andre
De fire regnearter giver ikke børn plads til at vælge 
fra eller til. Hvis lille Lise føler sig mere som en 
plustype end en minustype og derfor gerne vil 
undgå at trække fra, vil man fra skolens og foræl-
drenes side trække på skuldrene og mene, at hun 
muligvis tager regnearterne lidt for personligt.

Til gengæld er det almindeligt i vores kultur, 
at man skal skånes for at udvikle og nuancere 
sin stemmeklang eller sin måde at bevæge sig 
på, da det er personlige kompetencer.

Det er vanskeligt at drive undervisning på de 
områder, som man definerer som mere person-
lige end andre, fordi vi jo netop har inviteret de 
stærke identifikationer på banen, som kan gøre 
ny læring til en truende, frustrerende og grænse-
overskridende oplevelse.

Hvis man tænker, at et fagområde består af 
kompetencer, som er mere personlige end andre 
kompetencer, vil undervisning altså blive præget 
af berøringsangst – og evaluering vil måske lige-
frem blive betragtet som uetisk.

Alle kompetencer er nøjagtig så personlige, 
som vi vælger at tage dem.

Og set fra elevside: De kompetencer, man 
vælger at tage mest personligt, vil man få svæ-
rest ved at udvikle og nuancere. 

Normen for bløde værdier er fuldstændig kulturbestemt. 
På eksempelvis en balletskole er et kropsligt udtryk ikke 
en blød værdi, men et benhårdt og håndgribeligt træ-
ningsområde. 

TEkST 

Af MAlene Bichel 
SANGEr OG  
uNDErvISEr I MuSIk

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

og dele viden, råd og  
billeder.

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

og dele viden, råd og  
billeder.

Tilmeld dig 
eT fagligT 
neTværk!

Hvorfor bliver vi ved med at tale så pænt om bløde værdier og musiske kom-
petencer i børns opvækst og i menneskets liv, mens vi i praksis prioriterer tid 
og resurser til æstetisk og musisk læring lavere og lavere. Tre myter hindrer 
prioritering af de musiske læreprocesser.

findes der egentlig bløde værdier? 
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Elevernes betragtninger kan samles i 11 
temaer, der alle handler om, at de ønsker 
at opleve, at de har en betydning for deres 
lærer. Her præsenteres temaerne kort gen-
nem citater af de 50 elever. Rækkefølgen er 
tilfældig.

Vis at faget er vigtigt 
En dreng i 5. siger: De fleste lærere er mugne. 
Når man arbejder, er de bare sådan ligeglade 
og tænker: »Hvornår er det færdigt«. Det virker 
demotiverende, men en pige i 6. fortæller, 
at undervisningen er interessant, når lærerne 
underviser: som om det er vigtigt, og som om de 
gerne vil lœre os det.

Bebrejd ikke
En del elever beder ikke læreren om hjælp, 
fordi de så mødes med bebrejdelser. En pige 
i 7. fortæller: Hvis vi ikke kan finde ud af noget, 
så kommer hun og siger: »Hvorfor har I ikke 
lavet noget«, »vi har haft det før, piger«, »man 
skulle tro, I gik i 4.« eller »jamen jeg har forklaret 
det her ti gange«, og det gider man ikke høre på. 

Og så ender det altid med, at man kigger på den 
ene, kigger på den anden, der er ingen af os, 
der forstår det, og vi ender med at holde vores 
kœft. 

Hav positive forventninger
Forskeren Rosenthal har dokumenteret, at 
læreres forventninger til elever kan blive selv-
opfyldende profetier, så det er meget vigtigt 
at have positive forventninger til enhver elev. 

En pige i 7. beskriver oplevelsen af at mær-
ke en lærers negative forventning: 

Jeg vil gerne have, der kommer 
en ny klasselœrer ind, som kan 
se mig meget bedre. Fordi at – ja, 
jeg har lavet ballade og pjœkket, 
men jeg kan også godt forandre 
mig. Men det er det, hun ikke 
tror, jeg kan.

Vær troværdig
Overensstemmelse mellem ord og handlinger 
øger lærerens troværdighed. En dreng i 5. 
fortæller: Der er tit nogle, der glemmer deres 
engelskbøger, og så siger hun: »Hvis I nu har alle 
jeres engelskbøger med den næste dag, så får I 
lov at se en film«. Og hvis det ikke er alle, der har 
dem med, så gør hun det alligevel. Så tænker 
man: »Nå, så behøver jeg jo slet ikke at gøre det«.

En anden dreng fortæller om sin lærer: 
Hun er ligesom min far. Vi kalder min far 

Hvad fylder elevers relation til lærere med tillid, respekt og glæde? I sin ph.d. om lærer-elev-relationer har 
Louise Klinge Nielsen fulgt fire læreres undervisning i 5., 6. og 7. klasse og interviewet 50 elever – mange af 

eleverne giver også udtryk for, at de bliver voldsomt påvirkede af negative vibrationer fra læreren.

KroniK
Af Louise KLinge nieLsen  
ph.d.-stipendiAt 
 
 

»Når det er sjovt,  
glemmer man at larme«

»Tommy tomme trusler«. Fordi han bliver 
ved med at komme med trusler, men de sker 
aldrig.

Gør undervisningen sjov
Det er, når det er sjovt, at man glemmer at 
larme. Det siger en pige i 5., og næsten alle 
elever betoner vigtigheden af, at læreren gør 
undervisningen sjov – gennem sin attitude, 
undervisningsmetode og materialerne. En 
dreng i 6. siger: Lærere skal gøre det så sjovt 
som muligt i timen. For at børnene skal have 
det godt.

Lad alle bidrage
En dreng i 5. giver en interessant forklaring 
på, hvorfor han taler uden at have fået lov: 
Jeg prøver at lade være med at larme, men i Eas 
timer, så tager hun mig jo ikke særligt meget, 
og så vil jeg jo gerne også komme med et svar 
og vise så’n, at jeg også godt kan det her. Og så 
siger jeg det bare, og så bliver hun vildt sur på 
mig. Nogle fortæller, hvor vigtigt det er, at 
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læreren sørger for, at alle i klassen bidrager, 
fordi de derved lærer mere.

Vej dine ord på en guldvægt
Man kan ikke have to timer, og så kun få lov 
til at sige to ord. Citatet af en dreng i 5. viser, 
hvor svært det er for mange elever at lytte me-
get længe. Det gælder både i forbindelse med 
tavleundervisningen og ved konflikter, hvor 
læreren ikke vil lytte til elevernes forklaringer. 

Vis menneskelig opmærksomhed
Alle elever, jeg har interviewet, er optaget af, 
at læreren viser menneskelig interesse, og det 
har en stor betydning for, hvor motiverede 
eleverne er for undervisningen. En pige i 6. 
siger: Når læreren viser interesse for en, så får 
man det ikke sådan »Nå, man er bare en elev«. 
Så viser hun, at hun ligesom bekymrer sig for 
mig, og om jeg lærer noget.

Skæld mindre ud
En pige i 5. opsummerer den generelle ef-
fekt af skældud: Jeg var så optaget af, at min 

lærer skældte ud, så jeg slet ikke lærte noget. 
Skældud opleves dybt ubehageligt, også af 
dem, der ikke bliver skældt ud. Mange elever 
bliver utrygge, har svært ved at koncentrere 
sig og tør ikke bede om hjælp.

Smil og ros
Lærerens rosende ord og smil påvirker 
elevernes humør, arbejdsindsats og selvværd 
i en meget positiv retning. Fire drenge i 5. 
svarer på, hvordan de får det, når deres læ-
rer roser dem: Jeg får sommerfugle i maven; så 
siger det bare – han holder hånden ved hjertet 
– dak-dak dak-dak. Så får man selvtillid. Så er 
jeg glad, så kan jeg koncentrere mig i lang tid.
En pige i 5. siger: 

Når læreren er glad og roser, 
så har vi mere lyst til at lave no-
get. Så siger vi til os selv: »Vi har 
fået ros, vi er rigtig dygtige, så 
lad os vise, at vi er dygtige i vir-
keligheden«. 

Vær sensitiv over for elevernes behov
Mange elever pointerer, hvor dejligt det er, 
når en lærer kan aflæse dem og for eksempel 

se, hvornår der er brug for en pause. En pige 
i 5. er ked af, at en lærer er stoppet: Jeg har 
rigtig meget lyst til at få hende tilbage igen. Hun 
kan føle, hvordan børnene har det. Hun kan 
føle os, når vi er trætte, hun kan føle os, når vi 
har brug for pause, hun kan føle os, når vi har 
brug for hjælp. Jeg ved ikke hvordan – hun kan 
bare se det på os.

relationen, der blomstrer eller bryder 
sammen
Det gør en signifikant forskel, om eleverne 
oplever at have en betydning for læreren eller 
ej. Blandt andet for elevernes motivation, 
koncentrationsevne, arbejdsmetode og deres 
respekt for læreren.

Min ph.d. kaster lys på, hvad der får lærer-
elev-relationen til at blomstre eller bryde sam-
men. Det vil ende ud med konkrete redskaber 
til at styrke flere læreres relationskompe-
tence, for lige nu sker dette desværre ikke på 
en systematisk måde på læreruddannelsen. 
Elevernes udsagn repræsenterer kun den ene 
part i lærer-elev-relationen, men deres ord er 
lærerige og vigtige. 

Louise Klinge Nielsen er ansat på Institut for 
Skole og Læring, UC Metropol. Hun holder 
kurser for lærere om relationskompetence og 
blogger på holdaf.dk
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til at nedbringe antallet af dårlige læsere, styr-
ke fagligheden på naturfagsområdet, skabe 
bedre trivsel for både elever og lærere, styrke 
indsatsen over for elever med særlige behov, 
efteruddannelsesopgaven på lærerområdet og 
så videre. Vi vil gå til alle opgaverne med den 
forudsætning, at vi skal finde løsninger sam-
men – både på det centrale og navnlig på det 
lokale, konkrete skoleniveau. 

Særligt mange fra Radikale må have en 
dårlig smag i munden. Forud for valget så vi 
valgplakater og posters, hvor der stod: »Vi 
tror – også på lærerne«. Her lå der en kritik 
af den tidligere regerings manglende inddra-

gelse af lærerne. Lad os da tage bolden op de 
sidste par år af denne regeringsperiode og 
komme i gang. Regeringen må have interesse 
i at undgå, at det, der står tilbage fra de fire 
år ved magten, er, at man har skubbet en 
række samarbejdsparter længere og længere 
væk. Vi er klar både med ideerne og til den 
videre dialog. 

Det bliver ofte slået fast, at det er en svær tid, 
vi lever i. Og krisebevidstheden er blevet så 
udtalt, at de politiske vinde efterhånden kun 
kommer et sted fra og kun blæser et sted hen. 
Økonomi er blevet udgangspunkt for al debat. 
Det kvæler alle gode tiltag til at tage udgangs-
punkt andre steder. Hvis vi skal fastholde et 
levende demokrati, må vi stædigt holde fast 
i, at der er flere løsninger på de samfundsud-
fordringer, Danmark står over for. Og vi må 
insistere på, at det skal diskuteres – sagligt, 
ordentligt og respektfuldt. På det punkt bliver 
der længere og længere mellem snapsene. 
Skulle vi ikke tage at gøre noget ved det?

Konkurrencestaten er ikke et nyt begreb, 
men endnu et udtryk for en økonomisk 
betragtning. Det nye er, at nogle socialde-
mokrater hylder den og dermed overtager 
neoliberale tankesæt og udvisker forskellene 
i politik. Dermed bliver det til et spørgsmål 
om, hvorvidt man bedst kan lide Helle Thor-
ning/Bjarne Corydon eller Lars Løkke/Claus 
Hjort. Hvor er nytænkningen henne i det? Det 
er snarere mere af det samme. 

Hvor skal nytænkningen så komme fra? 
Den skal komme fra fagforeningerne. Fagfor-
eningerne har en kæmpe opgave. Særligt i en 
tid, hvor det er småt med kreativiteten og nye 
måder at finde løsninger på, må vi gøre det. 
Men ingen af os kan finde løsningerne alene, 
så vi må skabe dialogrum, hvor de kan udvik-
les. Regeringen sagde, at den ville arbejde og 
samarbejde ud af Christiansborg. Der er vi jo 
enige. Så kom da i gang sammen med alle os, 
der sidder her uden for Christiansborg. Indtil 
nu har det set ud, som om regeringen har 
haft det bedst med at sidde i elfenbenstårnet 
og klare det hele selv. Vi har ideer og forslag 

 Så kom da i gang 
sammen med alle 
os, der sidder her 
uden for Christians-
borg. Indtil nu har 
det set ud, som om 
regeringen har haft 
det bedst med at 
sidde i elfenbens-
tårnet og klare det 
hele selv. 

Niels Christian Sauer: 
»De præker om en skole med ’... 
stærkere professionelle fælles-
skaber rettet mod skolens mål i 
stedet for den enkelte lærers un-
dervisning med tilhørende forbe-
redelse’. Men deres reform vil – i 
kraft af en forøgelse af undervis-
ningen/arbejdsmængden i stør-
relsesordenen ti procent – med 
usvigelig sikkerhed tvinge den 
enkelte lærer til i højere grad end 
i dag at samle sig om at få sin 
egen undervisning til at hænge 
sammen. Ingen lærere forbere-
der sig mere end nødvendigt, og 
ingen lærere holder til at være 
dårligt forberedt. Inden lærerne 
reducerer deres egen forbere-
delse, vil de reducere arbejdet på 
alle andre områder, hvor det er 
muligt, og det vil ingen magt på 
jorden kunne hindre dem i«.

}➢Klip fra blogindlægget »En sko-
lereform på en rygende ruinhob«

Richard Sørensen: 
»Det er stadig som en ond drøm. 
Kolleger må stadig knibe sig i 
armen: ’Hvad ... er meningen?’ 
Fåmælt bliver der snakket om-
kring bordene: ’Hvordan kunne 
det ske?’ Fyringerne, inklusionen, 
uholdbare nationale test, lock-
outen, løgnene, tilsværtningen, 
den mistede overenskomst, den 
stjålne frihed, den stjålne må-
nedsløn, den stjålne forberedel-
sestid, tilbageskridtsreformen og 
bagvaskelsen. Forstemtheden 
går ikke over af sig selv«.

Zeki Laurent Sadic:
»Allerede nu er der undersøgel-
ser, som viser, at ’forældrene er 
glade for reformen’. (Selv)be-
draget fortsætter. Når vi runder 
200-året for undervisningsplig-
ten næste år, tror jeg desværre, 
at mange af disse forældre grad-
vist vil få en væsentlig anden 
opfattelse, når reformen bliver 
bulldozet ud på alle skoler«.

DLF mener
AF GORDON ØRSKOV MADSEN  
FORMAND FOR DLF’s 
OVERENSKOMSTUDVALG 
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. Maksimalt 1.750 enheder inklusive  
mellemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen  
nummer 17 skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 25. september klokken 9.00.

Hans Jørgen Franks, Bagsværd

FrEmtidEns FolKEsKolE  
Er sat til hævning
KL har udsendt en pjece om den folke-
skole, den tegner for fremtiden (folkesko-
len.dk 15. august, redaktionen). Reformen 
har tre overordnede mål. Et af målene er, 
at: »Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal 
styrkes blandt andet gennem respekt for 
professionel viden og praksis«. 

En sådan udmelding kan ikke undgå 
at omfatte den største udfordring, folke-
skolen står i, inklusion. Problemer med 
inklusionen i Danmark er ganske veldo-
kumenterede. Kompetencerne hos det 
personale, som skal udvikle og praktisere 
inklusion, rækker ikke til, at kommunerne 
med troværdighed kan kalde inklusion for 
et mål. Var det et mål, ville evalueringer 
for mindst ti år siden have grundstødt 
strategierne for inklusionen i folkeskolen 
med prædikatet »behov for justeringer«. 
Inklusion er et middel til at nå en reduk-
tion af udgifterne til mennesker med 

 handicap og andre særlige behov. Ikke et 
mål.

Fravær af respekt for professionel viden 
og praksis har glimret i de inklusionsstra-
tegier, som hærger det offentlige skole-
væsen. Men med den kommende skole-
reforms ene hovedmål tegner der sig en 
vilje hos både KL og regeringen til reelt og 
individuelt at vurdere, om målet om inklu-
sion nås med inklusionsafprøvninger, som 
professionelle med viden og praksiserfa-
ring kan forudse er dømt til at mislykkes. 
Det vil klæde KL at fremlægge en plan for 
netop at frasortere alle de fejlplaceringer, 
der sker gennem fejlvisitationer af børn 
med behov, som det kræver specifik og 
særlig viden og praksiserfaring for at 
kunne løfte. Denne sortering bør føre til 
en visitation, som er mere i trit med målet 
om trivsel, som styrkes gennem respekt 
for professionel viden og praksis.

Folkeskolen.dk holder åbent 
hele døgnet.

Per Kjeldsen:
»Stor er forundringen (…), når man på folkesko-
len.dk kan læse, at tre skoler i Odense Kom-
mune er tilmeldt Ny Nordisk Skole uden ind-
dragelse af lærerne i beslutningsprocessen …
… De tre skoleledere bør tvinges til at trække 
tilmeldingerne tilbage, undskylde deres adfærd 
over for lærerne og begynde forfra. Men de le-
ver måske blot op til den relativt nye børne- og 
kulturdirektørs tiltrædelseserklæring: ’Nogle 
gange er der lidt en tendens til i Odense, at 
alle skal være hørt. Det har jeg tænkt mig at 
udfordre’. På denne måde er den nye direktør 
parat til at udfordre modstandere, ja, selve 
deltagerdemokratiet. Og det matcher da ikke 
tankegangen i Ny Nordisk Skole. Men det er 
direktøren og dermed de tre skoleledere altså 
ligeglade med, bare de deltager i projektet. Så 
pyt med, at der er tale om topstyring og ’træk-
ken projekter ned over hovedet på lærerne’«. 

} Klip fra kommentar til netnyheden  
»skoler blev tilmeldt ny nordisk skole bag 
om lærerne«

indlæg og kommentarer i august på folkeskolen.dk435
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Uddannelsesminister Morten Østergaard, Radikale

Jeg er glad for at kunne byde jer velkommen 
til læreruddannelsen.

Jeres årgang er noget helt særligt. I er 
nemlig de første på den nye læreruddannel-
se. Det er en læreruddannelse, der grund-
læggende ændrer den måde, vi tænker vores 
professionsuddannelse på. Jeres årgang 
kommer til at gå i front.

Den profession, som I uddanner jer til, er 
uhyre vigtig. Derfor stiller den nye lærerud-
dannelse højere krav til jer som studerende. 
I har allerede mærket det i form af de nye, 
skærpede adgangskrav. Og I kan se frem 
til, at studieintensiteten er øget i forhold til 
tidligere.

I vil have langt større frihed til at skabe 
jeres helt selvstændige profil undervejs, og 
I vil have bedre muligheder for at lægge et 
udlandsophold ind eller kombinere med 
fag på andre uddannelsesinstitutioner. I vil 
til gengæld blive mødt med skrappere kom-
petencemål, der matcher de fag, der er på 
skemaerne ude på skolerne.

Når I kommer ud som nyuddannede, vil 
I mærke, hvordan uddannelsen har givet jer 
praksisorienterede undervisningskompeten-
cer, som I kan gøre brug af i en mere hel-
hedsorienteret skole. I vil mærke, hvordan I 
er blevet eksperter i de fag, I skal undervise 
i. Og vi forældre vil kunne mærke det, når 
vores børn kommer hjem og fortæller om 
den skoledag, de har haft.

Jeg tør godt love, at der venter jer en ud-
dannelse af højeste kvalitet med udsigt til 
et givende og værdsat arbejde i folkeskolen 
eller andre hjørner af uddannelsessekto-
ren. Jeg har også tillid til, at når I forlader 
læreruddannelsen om fire år, så vil I være 
på et niveau, hvor jeg med glæde overlader 
mine børn i jeres hænder i en endnu bedre 
folkeskole.

Men først venter jer fire fantastiske, lære-
rige og spændende år på læreruddannelsen. 
Nyd dem og udnyt dem.

vElKomst til dE nyE  
lærErstudErEndE

Bent Thøsing, pensioneret viceinspektør, Nr. Åby

Inklusionen i praksis 
Tror man virkelig, at børnene blot tilfældigt, 
for eksempel ved simpel lodtrækning, er 
sendt til specialundervisning? Det beviser blot 
én ting, nemlig at politikerne ikke aner, hvad 
de har med at gøre. Det er min barmhjertige 
konklusion. Jeg vil ikke nævne konklusionen, 
hvis de ved, hvad de gør. Så er der kun én 
forklaring, nemlig mammon, og det spiller jo 
ifølge de fleste politikere ingen rolle her. Læg 
i øvrigt vel mærke til, at ingen pædagogisk 
uddannede har opladt røsten. Det var ellers 
netop dem, som skulle have noget begreb 
om, hvad det hele drejer sig om. Man kan 
her meget nemt få alle forældrevælgere med. 
De  er ikke særlig stolte af, at deres lille Peter/
Petrea er i den gruppe, som er blevet udskilt, 
det være sig af indlæringsmæssige eller 
sociale årsager. Hvordan kan man for alvor 
tro, at han/hun pludselig på forunderlig vis 

skulle begynde at fungere perfekt blandt alle 
de andre? Det er nærmest injurierende mod 
lærerstanden. Men det er jo betingelsen, når 
man befinder sig i første række og ikke kan 
gemme sig i et eller andet udvalg eller i en 
politisk stilling. Der kan man som regel klare 
sig med en »holdning«. De fleste har jo den 
holdning, at det er ganske overflødigt med 
alle de kostbare specialtilbud. Lærerne skal 
blot »tage sig alvorligt sammen«.

Desværre er det ikke helt sådan i praksis. 
Også selv om det ville være bekvemt, navnlig 
for dem, der bestemmer. Alle med magt må 
desværre sande, at der er endog meget stor 
forskel på teori og praksis.

Affald er en historie,
affald er et møde med 
virkeligheden, affald 
er spændende, affald 
er natur - og teknik,
affald er sanseligt,
affald er undren og 
refl eksion, affald er 
faglig læsning og 
faglig formidling,

affald er demokrati,
affald er sjovt, affald 
er energi, fysik og 

kemi, affald er kunst,
affald er innovation,
affald er konkret og 
abstrakt, affald er 

matematik, affald på-
virker miljøet, affald 
er bæredygtighed,

affald er råstoffer og 
ressourcer, affald er 
dig og mig - og os,

affald er ...

Danmarks største 
undervisningssite
om affald og miljø

Alle klassetrin
- næsten alle fag

www.affald.dk
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Lars Broe, folkeskolelærer, Ryomgård

I løbet af de sidste tre-fire år har vi jævnligt 
kunnet læse overskrifter lydende: »Lærerne 
er ikke klædt på til inklusionsopgaven«. 
Overskrifterne har været publiceret i landets 
dagblade, i fagbladet Folkeskolen og nu også 
af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 
og Aarhus Universitet. Her har Niels Egelund 
foretaget konklusionen!

Ofte har jeg i min lærerpraksis funderet 
over, hvordan det jakkesæt egentlig ser ud? 
Jakkesættet, der klæder lærerne på til inklu-
sionen!

Hvordan klædes lærerne på til at skabe de 
fysiske rammer, der er nødvendige til inklusi-
onsopgaven på skolerne?

Hvordan klædes lærerne på til at skaffe de 
nødvendige menneskelige resurser til inklusi-
onsopgaven?

Hvordan klædes lærerne på til at genvinde 
magten til at kunne forandre praksis i et prak-
sisfelt, der styres af alle andre end lærerne?

Hvordan klædes lærerne på til at kanalisere 
de midler ind i inklusionsopgaven, der er op-
tjent ved fald i henvisninger til specialskolerne?

Forestillingen om optimerede påklæd-
ningsdukker, der kan løse inklusionsopgaven, 
er overtaget af vor egen lærerbevidsthed 

med krav om flere kurser og faktuel viden 
om børn med ADHD med mere. Viden, der 
forholdsvis let tilegnes med en bog i hånden 
eller i et overskueligt antal samtaler med spe-
ciallærere på de tiloversblevne specialskoler.

Jeg mener, at forestillingen om inklusi-
onsjakkesættet, der bugner af gummibolde 
og andre værktøjer til inklusionsopgaven, 
er skabt af magtens sprog for at afmontere 
kritik af den forfejlede inklusionsspareøvelse. 
»Lærerne er for letpåklædt til opgaven«, er 
konklusionen fra Niels Egelund.

Siden Salamanca-erklæringen fra 1994 har 
man spillet forestillingen om inklusionsjakke-
sættet. Embedsmænd og politikere har nikket 
anerkendende til forestillingen, måske, måske 
ikke, uvidende om, at den opstod på grund af 
nogle landes manglende villighed til at møde 
alle børns undervisningsbehov. Sådan var det 
ikke i Danmark i 90’erne. Vi var langt længere 
fremme.

Hvordan klædes lærerne på til inklusion?

Særligt for medlemmer
Den gratis prøveadgang til Hen 
over bjerget iBog® gælder 
frem til 15. november. Kontakt 
os, hvis du ikke allerede har fået 
prøveadgangen.

 Ny udgivelse til indskolingen
om litteratur- og læseforståelse – nu også til skærm

 Hen over bjerget
Af Annette L. Christiansen

Hen over bjerget udkom som bog 
i foråret, og nu kan du få hele ind
holdet i Lærerpakken iBog®. Den 
inkluderer en online tekstbog med 
opgaver og oplæsning samt lærer
vejledning med modellerings tekster, 
opgaver, op læsninger og kopiark. 

Scan koden, og få gratis adgang i 2 dage, 

eller gå ind på hob.systime.dk

systime.dk
70 12 11 00

dansklf.dk
33 79 00 10

Prøv materialet gratis

foreningens forlag
LÆRER

DANSK

 Hvordan klæ-
des lærerne på til 
at genvinde mag-
ten til at kunne 
forandre praksis i 
et praksisfelt, der 
styres af alle an-
dre end lærerne?
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Thumbs Up er et nyt læringssystem til engelsk i første 
klasse, der giver eleverne den bedst mulige sprogstart. 

Thumbs Up er bygget op med fokus på en alsidig 
undervisning ud fra lege, sange, apps, it- og IWB 
øvelser, forskelligartede aktiviteter heriblandt 
Cooperative Learning øvelser og meget andet. 
Materialet tilgodeser, at man fra starten kan 
arbejde med kendskabet til engelsktalende 
kulturer via flotte farverige illustrationer til 
hvert tema.

Materialet omfatter en elev-
bog og et omfattende website 
med lærervejledning.

Elevbog: 50 kroner - Website: 2000 kroner

Tilbud: Klassesæt og  
website 1500 kroner*

*) Tilbuddet består af 25 elevbøger og adgang til website til Thumbs Up i et år. Websitet udkommer i november. Alle priser er ex moms og fragt.

Websitet udkommer i november. 
Du kan smugkigge allerede nu på  
meloni.dk/engelsk

Engelsk i 1. klasse

Gå på opdagelse i 
Thumbs Up her eller  
gå ind på meloni.dk  
og læs hele elevbogen.

THUMBS UP  
for a good start!

Thumbs up_Folkeskolen.indd   1 09/09/13   10.13
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rapporteret

En dag i juraens tegn er officielt overskriften 
på den pædagogiske dag på Brorsonskolen i 
Varde. Kommunens jurist vil komme, og i et 
par timer skal emnet være magtanvendelse 
og tavshedspligt. Kommunen har lige udsendt 
nogle retningslinjer til alle skolerne. Lærere 
og pædagoger sidder her klokken 9 lørdag 
morgen med lidt trætte udtryk i ansigterne. 
Men efter juraen skal de i gang med team-
building og rodeofest. En har taget en cow-
boyhat med pailetter med.

Skoleleder Oluf Nissen fortæller, at juri-
sten desværre er blevet lidt forsinket, så 

  han vil lige sige lidt om resten af program-
met.

Så træder en herre i gråstribet vest og but-
terfly ind og bemægtiger sig stilfærdigt sce-
nen. Sedan Kopernikus hedder han. Advokat.

»Dolores Fernandes skulle have taget imod 
jer, men hun er desværre blevet forsinket i 
lufthavnen«, siger advokaten, mens to sikker-
hedsvagter ankommer og begynder at tjekke 
lokalet, et par tasker og kropsvisiterer en 
enkelt lærer. »Tjek«, lyder det, for hver bid af 
salen der bliver sikkerhedsgodkendt.

Vantro blikke svæver rundt i lokalet, og 
små forsigtige grin høres.

Advokaten fortæller, at Ricardo 
Fernandes er afgået ved døden. 
Han efterlader sig et gummi-imperi-
um i Brasilien – men hvem er værdig 
til at arve? Det er det store spørgsmål. 

Forvirringen er total, og så kom-
mer hun selv skridende ind i salen fulgt 
af blitzende fotograf og sikkerhedsvagt med 
sorte solbriller. Dolores er ankommet klædt i 
blomster, stor hat og stærke farver. En pæ-
dagogisk dag om videndeling tager fart.

Hvad er opgaven egentlig?
I 12 grupper sidder skolens over 70 
medarbejdere og får præsenteret 
arvesagen. Ricardo har besluttet, at 
kun den, der ikke har løjet, er en 
værdig arving. Men hele histo-
rien emmer af hemmeligheder og 
bedrag, der er utallige personer 
involveret, muligvis også mafiaen, og 

TeksT Helle lauritsen

foTo Palle Peter skov

Dolores sætter  
gang i videndeling
Brorsonskolen i varde blev overtaget af teaterfolk, der stillede svære opgaver på den pædagogiske dag. 
Det fik refleksionerne i gang: Hvor gode er vi til at kommunikere og dele vores viden med hinanden?

Dolores er overbevist om, at hun da klart må 
være retmæssig enearving. 

Hun taler henført om sin citronlund i 
Brasilien og sit forhold til Ricardo. En rigtig 
dramaqueen er hun. Men er hun også værdig 
til at arve?

Hver gruppe får en lille kuffert med citron-
bolsjer, persongalleri, sedler med opgaver 
og andre med informationer. Et refleksions-

»Teatret kan forføre. Det er det, vi bruger her. Når alt 
foregår i en fiktion, tør folk noget mere. Man slipper sin 
facade. Her ser vi det, når de selv skal spille de små 
scener til sidst. De vil være på. De vil vise andre sider 
af sig selv, og det frigiver en masse energi«, fortæller 
teaterinstruktør Helle Brokjær, der samarbejder med 
Tango Consult om Dolores Fernandes og fem andre 
historier, der bruges til pædagogiske dage på skoler og i 
andre erhvervssammenhænge. 
»Medarbejderne får en masse aha-oplevelser om at 
dele viden. De falder pladask i indimellem. Det her er 
den leg og læring, som lærere og pædagoger selv bru-
ger i deres arbejde«.
Alle medarbejdere deltager i fiktionen med Dolores og 
gummiimperiet, og det betyder, at de bagefter sam-
men kan bruge det, de har lært, forklarer teaterfolkene. 
»Efter et meget turbulent forår med lockout har lærere 
og pædagoger brug for noget gejst og energi. Dét kan 
fiktionen«, siger Helle Brokjær.

lærerig fiktion

Thumbs Up er et nyt læringssystem til engelsk i første 
klasse, der giver eleverne den bedst mulige sprogstart. 
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undervisning ud fra lege, sange, apps, it- og IWB 
øvelser, forskelligartede aktiviteter heriblandt 
Cooperative Learning øvelser og meget andet. 
Materialet tilgodeser, at man fra starten kan 
arbejde med kendskabet til engelsktalende 
kulturer via flotte farverige illustrationer til 
hvert tema.

Materialet omfatter en elev-
bog og et omfattende website 
med lærervejledning.

Elevbog: 50 kroner - Website: 2000 kroner

Tilbud: Klassesæt og  
website 1500 kroner*

*) Tilbuddet består af 25 elevbøger og adgang til website til Thumbs Up i et år. Websitet udkommer i november. Alle priser er ex moms og fragt.
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På Brorsonskolen i Varde var Dolores  
Ferdandes med til at understrege vigtigheden  
af, at man deler sin viden.  
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skema. Men først skal gruppen beslutte tre 
fokuspunkter for videndeling. Åbenhed, un-
dren, dialog, god kommunikation, relevans ... 
summer det ude i grupperne.

Hov, der er også et tidsskema, og første 
post ude på legepladsen skal indtages om et 
par minutter.

Stress og jag, frustration og grin. Hvad er 
det egentlig, vi skal?

Spørgsmålet popper op mange gange 
undervejs de følgende timer. Medarbejderne 
har fået at vide, at de sammen sidder med 
løsningen. De skal dele viden, og salen er 
videndelingscenter. Så er der opgaverne ude 
ved posterne. De skal løses. Tjep, tjep – hur-
tigt skal det gå. Tiden skal overholdes.

Men hvad er egentlig opgaven?

nu skal du høre, hvad jeg ved
Læs et ord, form det i modellervoks, så din 

gruppe kan gætte det. 15 ord. Tjep, tjep, 
tjep. Dolores sidder med lerklumpen i den 
ene fløj. Sedan Kopernikus står for de andre 
grupper.

Minuturet tikker, arme gestikulerer, orde-
ne er svære, og deltagerne tænker på højtryk.

»Yes!« Gruppe 6 klarede opgaven og får 
nøglen til den aflåste kuffert i rummet. Her 
får de en oplysning. De ved bare ikke, hvad 
de skal bruge den til.

»Jeg vil gerne undskylde«, »Hold nu op, vi 
har lært hinandens kropssprog bedre at ken-
de«, »Ja, vi lærer af vores erfaringer«, lyder 
refleksionerne, da gruppen haster videre og 
skal knække en kode henne i et andet lokale.

Anskuelighedsundervisning i, hvordan et 
kommunikationshierarki fungerer. Den er 
svær. Fem i gruppen sidder uvirksomme hen, 
mens et gruppemedlem knokler – uden at 
løse opgaven. De må ikke tale sammen. Der 

er regler for kommunikationen, og reglerne 
snerrer.

Nogle grupper konkurrerer lidt med de 
andre, når de møder dem på skolens mange 
gange. Andre skynder sig at fortælle deres op-
levelser videre til de andre grupper. Enkelte 
løber ligefrem hen i videncentret og skriver 
deres informationer på tavlerne.

Teaterfolkene roser bagefter. Der er rigtig 
mange her, der har været gode til at dele in-
formationer med hinanden. Og har opdaget, 
at de måske er den eneste gruppe, der har 
denne brik til det svære puslespil om hele ar-
vesagen efter Ricardo Fernandes. For kun når 
alle brikker er lagt frem, kan gåden løses.

Citronhalvmåner som trøst
Vi får at vide, at én af personerne i arvesagen 
har en lommelærke. Én har en pilleæske. Og 
én har en broche. Hvad skal vi bruge det til? 

På det psykiske plan 
er vores job hårdt 
en gang imellem, så 
hvis vi ikke deler  
vores oplevelser med 
andre, kan det gå 
galt. Man skal ikke se 
det som et nederlag, 
hvis man synes, at 
det er svært at løse 
en situation, men 
hellere tale med  
kollegerne om det.
troels olesen
lærer
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De mange opgaver, der skulle løses ved posterne ude på 
Brorsonskolen, fik både koncentration og frustration frem 
hos medarbejderne. Stress, tidspres og svære opgaver – og 
så skulle de huske at dele deres viden. Det var det vigtig-
ste. Giv din  

læring  
videre
»Vi skal hjælpe hinanden, sparre og 
bruge hinanden. Vi behøver ikke alle 
at ’opfinde’ Gorm den Gamle«, siger 
lærer Troels Olesen. »Det er læringen 
fra fortællingen om Dolores Fernan-
des«.

I hans gruppe delte de gerne 
oplysninger ud, når de mødte andre 
grupper rundt på skolen, og fik også 
selv informationer fra de andre.

»Vi fortalte ikke, hvordan man 
skulle løse opgaverne, men hvad vi 
havde lært. Det var jo noget af en re-
bus, vi skulle løse«.

Gruppen fik talt om vigtigheden 
af at have alle informationer i en sag. 
Og netop fakta – ikke blot hvad man 
tror eller synes. Men det handler 
også om at dele de oplevelser, man 
har i jobbet.

»På det psykiske plan er vores job 
hårdt en gang imellem, så hvis vi ikke 
deler vores oplevelser med andre, 
kan det gå galt. Man skal ikke se det 
som et nederlag, hvis man synes, at 
det er svært at løse en situation, men 
hellere tale med kollegerne om det«, 
siger Troels Olesen.

Børnehaveklasseleder Anne 
Kjærsgaard fortæller, at alle i hendes 
gruppe blev mere opmærksomme på 
at fortælle, hvad de havde set og op-
levet, da det gik op for dem, at dagen 
handlede om at dele viden.

»Det var en rigtig god dag, og 
vores ledelse har glædet sig til at 
give os denne oplevelse«, siger Anne 
Kjærsgaard.

Flere talte bagefter om, at det var 
tankevækkende, at de fleste kastede 
sig ud i opgaverne uden at læse in-
formationerne ordentligt. Faktisk fik 
mange aldrig læst materialet, fordi 
de lod sig hive med i stressen over at 
nå det hele.

Frustrationen er indimellem høj, fordi det er 
svært at finde formålet med oplysningerne. 
En reel rebus møder deltagerne også, og på 
legepladsen hænger citronhalvmåner til trøst 
sammen med en poesibog, nogle dukkekop-
per og en ny udfordring.

Seks poster med opgaver, der skal løses. 
De har tegnet, modelleret og samlet klodser 
– i samarbejde rundt på hele skolen. Grup-
perne mødes derefter i salen – videndelings-
centret. Her går det op for flere, at andre 
allerede har delt oplysninger. Det er stadig 
svært, når man ikke ved, hvad man kan bruge 
oplysningerne til.

De stramt uniformerede sikkerhedsvagter 
hiver et tøjstativ ind. Spraglede rober, habit-
ter, sjaler, hatte og sølvlamé i massevis. Grup-
perne får hver en ny kuffert. Find kuffertens 
ejer, og spil et lille stykke, hvor I fortæller om 
jeres viden om denne person.

Tempo og engagement er højt. Hen over 
scenen skrider lærere og pædagoger, hemme-
ligheder afsløres, bedrageri ligeså. Nogle fol-
der deres indre dragqueen ud, andre synger. 
Ofte høj kvalitet i skuespillet. Efter hvert korte 
indslag må salen stille uddybende spørgsmål.

tankevækkende og spændende
Det hele når en slutning – og hvad kan man så 
lære af det?

»Vi havde fine ord og forventninger om 
videndeling i vores gruppe, men da vi gik i 
gang, gjorde vi slet ikke noget af det, vi havde 
aftalt«, siger lærer Lone Steen Jensen.

»Vi havde talt om åbenhed, dialog og hu-
mor, men vi kunne ikke gennemskue opgaver-
ne. Det var sjovt, men også frustrerende, og 
skægt at se, hvordan man indtager forskellige 
roller i gruppen. Hvem tager lederskab, og 
hvem er tilbageholdende? Vi begik alle de fejl, 
vi kunne, men det var spændende og meget 
tankevækkende«.

Flere fortæller bagefter, at det har været 
en sjov dag med interessant indhold. Der er 
meget at tænke over. Samtidig har det rystet 
lærere og pædagoger sammen på den store 
skole, hvor ikke alle kender hinanden. 

»Vi havde et hårdt forår med lockouten 
og mange svære følelser, så sådan en god 
pædagogisk dag er med til at få humøret og 
energien igen«, siger én.

Skoleleder Oluf Nissen fortæller, at med-
arbejderne var helt høje efter de fire timer i 
teaterfolkenes vold. Der var også mange øjen-
åbnere undervejs i forløbet.

»Den vigtigste viden er nok, at alle tror, 
at de andre ved det samme som de selv. Men 
det gør de ikke. Derfor skal man fortælle sin 
viden videre«, siger han. 
hl@dlf.org
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Kan det være min måde at tackle lille Peter 
på, der gør, at han hænger i gardinerne? 

Det spørgsmål skal skolelederne hjælpe læ-
rerne til at stille sig selv. Politikere og kommu-
ner benytter sig ifølge forsker Helene Ratner af 
en række styringsmekanismer, når de vil ind-
føre inklusion i skolerne. En af dem dikterer, at 
problemerne med inklusion skyldes, at skolen 
er gammeldags. Og at kulturen og børnesynet 
i sig selv er ekskluderende. Skolen og lærerne 
skal derfor udvikle sig gennem refleksion.

»Der er enormt store forventninger til, 
hvad lærerne og skolen kan ændre på. Det er 
ikke umuligt at ændre sit børnesyn og skolens 
kultur. Men det er ikke noget, der sker ’over 
night’, og man kan ikke bare gøre det ved vi-
sionsseminarer eller foredrag. Konsekvensen 
er også, at problemerne pludselig bliver den 
enkelte skoles og lærers ansvar. Det kan op-
leves som meget svært«, siger Helene Ratner, 
som er adjunkt ved Institut for ledelse, politik 
og filosofi på Copenhagen Business School.

Hun er aktuel med bogen »Inklusion – di-
lemmaer i organisation, profession og praksis« 
baseret på hendes ph.d. om ledelse af inklu-
sion. Her har hun observeret inklusionsindsat-
sen på to skoler, interviewet lærere og ledere 
og analyseret, hvilke mekanismer der er i spil. 

»For mig at se er den største udfordring 
det professionsopgør, jeg ser i inklusions-
debatten. Politikere og forskere taler om en 
kulturforandring, nye værdier og et nyt bør-
nesyn. Det er svært at være uenig i. Men det 
bunder i en forestilling om, at mennesket kan 
ændre på værdier og kultur, som om de har 
en knap, man kan skrue på. Så enkelt er det 
langtfra«, siger Helene Ratner.

Refleksion er godt, men man kan ikke æn-
dre sit syn alene. 

»Det er ikke bare noget, læreren kan gøre 
på cyklen på vej til arbejde. Det kræver tid, 
organisering og konstruktive miljøer, hvor 
man kan få hjælp til at håndtere sin afmagt. 
Det handler ikke om, at man skal kunne brok-
ke sig, for det hverken fremmer eller forplig-
ter til inklusion. Det handler om at skabe en 
kollektiv forpligtelse på at snakke om tingene 
og hjælpe hinanden, uden at det bliver til, 
at man er uprofessionel, fordi man ikke kan 
tackle opgaven. 

Grænsen mellem vejledning og kontrol er 

flydende. Det efterlader både lærer og vejle-
der i en sårbar situation«.

Svært at tale om inklusion
Når man beskriver den nuværende skoleform 
som forældet og forpligter lærerne til kon-
stant at se på, hvad de skal ændre ved deres 
praksis, kan man i yderste konsekvens ende 
med at afprofessionalisere lærerne.

»Det professionelle består ikke længere i at 
have en særlig pædagogisk viden, der er bun-
det op på den personlige erfaring. Derimod 
forventes den professionelle at spørge ind til 
erfaringer og rutiner – netop fordi de antages 
at være med til at ekskludere elever med sær-
lige behov«. 

På nogle skoler kan det blive umuligt at 
tale om inklusion, fordi enhver adressering 
af udfordringerne kommer til at pege på ens 
egne mangler som lærer. En af de skoleche-
fer, Helene Ratner har interviewet, siger: 
»Jeg er jo ikke imponeret, når lærerne siger, 
at i vores klasse har vi inkluderet fire elever. 
Det er sandelig ekskluderende at sige«. Her 
er dilemmaet, at inklusion på den ene side 
skaber nye kategorier af »anderledes« børn. 
Omvendt advarer hun om, at børns særlige 
behov risikerer at blive usynlige, hvis man 
bruger inklusionsretorikken for dogmatisk. 

Helene Ratner kan godt forstå, at mange 
lærere bliver usikre over for inklusionsopga-
ven. Det kan være svært fortsat at honorere 
kravene om høj faglighed. Man møder nye 
problemer i undervisningen, som man ikke 
har værktøjer til at håndtere. Man må ikke 
længere placere problemet i barnet. Og ende-
lig er visse metoder ikke længere valide. 

Inklusion:  
Lærerens erfaringer  

fejes af bordet
Med inklusionen bliver læreren ansvarlig for børnenes problemer. Samtidig skal lærere kaste  

»gammeldags« holdninger over bord og reflektere sig til helt nye metoder. Det er ikke underligt, at nogle  
lærere bliver usikre, lyder det fra forsker Helene Ratner, der netop har skrevet en bog om inklusion. 

TeksT Pernille AiSinger

foTo Bo Tornvig 

Lærernes erfaringer 
bliver let fejet af  
bordet som syns-
ninger. Der er en  
risiko for, at meget  
af lærernes praksis-
viden går tabt, når 
erfaringerne bliver  
illegitime. 
Helene ratner

»Vi må ikke stirre os blinde på strukturer i inklusionsopga-
ven. Succes må ikke handle om, hvornår man har nået en 
bestemt procentsats, men om barnets trivsel og behov«, 
siger forsker Helene Ranter.
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»Lærernes erfaringer bliver let fejet af 
bordet som synsninger. Der er en risiko for, at 
meget af lærernes praksisviden går tabt, hvis 
erfaringerne bliver illegitime. Og eleverne 
bliver ikke dygtigere af at have en lærer, som 
er usikker og føler, at han eller hun mangler 
redskaber«.

Flere må tage ansvar
Helene Ratner mener ikke, at man kan give 
en opskrift på, hvordan inklusionen lykkes. 
Men det er vigtigt, at kommunen, skoleleder-
ne og lærerne tager ansvaret på sig. 

Mange kommuner decentraliserer i øje-
blikket krydspresset mellem økonomi og fag-
lighed til den enkelte skole for at få skolerne 
til at tage ansvar for inklusionen. 

»Hvis man ikke anerkender, at det kan 
være svært og i visse tilfælde endda umuligt, 
hvis skolerne i forvejen er økonomisk presset, 
så er det ikke optimalt. Kommunerne skal 

Læs anmeldelse af Helene Ratners bog på 
side 46. 
Læs interview med Helene Ratner om kom-
munernes pres på lærerne på folkeskolen.dk

Tjen op til 4.500 kr. til klassekassen
Støt grønlandske børn - deltag i skolekonkurrencen 2013

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

Yderligere information og 
tilmelding se www.skolekon.dk

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

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

skabe mønsterbrydere, så børnene og de unge kan 
få et sundt og værdigt liv. Hvis du støtter Foreningen 
gennem salg af julekort/gavemærker, støtter du 
de udsatte børn og unge i Grønland. Du kan læse 
mere om vores projekter på vores hjemmeside 
www.fgb.dk
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tage ansvar for, at skolerne har rammerne 
og kompetencerne til at varetage de opgaver, 
der lægges ud til dem, både kommunikativt 
og økonomisk, i stedet for at forskyde ansvar 
nedad og skabe en fortælling om lærere, der 
kan udrette mirakler, hvis de bare arbejder 
med deres egen selvforståelse«.

lederne skal sætte retning
»Lederen er nødt til at gå aktivt ind og sætte 
retning for, hvordan man vil skabe inklusion 
på skolen, i stedet for at løbe efter forskellige 
styringssignaler. Hvis lederen ikke prioriterer, 
bliver det svært for lærerne. Samtidig skal 
han eller hun skabe gode rammer for organi-
sering af lærerresurser og team og gøre det 
legitimt for lærerne at diskutere deres udfor-
dringer. Hvis man kun gør det til et spørgsmål 
om forandringsparathed, risikerer lederne at 
skubbe lærerne fra sig«, siger Helene Ratner.

Og endelig skal lærerne arbejde aktivt på 
deres kollegiale forhold. 

»Inklusionen skal være et fælles projekt, 
hvor man ikke udpeger gode og dårlige læ-
rere. Man skal søge råd og give vejledning. 
Og så huske, at modellerne og styringsme-
kanismerne har indbyggede dilemmaer, som 
lærerne ikke kan eller skal løse selv«. 
pai@dlf.org

Hvis man af frygt for at stemple børn som anderledes 
slet ikke kan tale om inkluderede børn, så risikerer man, at 
børnenes særlige behov bliver usynlige, fortæller Helene 
Ratner.

jobmarkedet 
for vikarer 
til folkeskolen

Nu kan du effektivt søge efter  
professionelle, uddannede vikarer  

for 750 kr. per annonce i Folkeskolens nye Vikarbazar  
på folkeskolen.dk/vikarbazar

Matematik-vikarsøges straks
Idræts-
vikar
søges

Vikar for dansklærer i indskolingen

Vikar
søges

Haster!
Barsels 
vikariat

Barselsvikariat  
til børnepsykolog

Vikar for 
dansklærer

søges

Tysklærer-
vikar 

til 7. klasse
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Tjen penge til klassen!
Pearson Assessment gennemfører i efteråret 2013 en undersøgelse, hvor nye kognitive test og spørge -
skemaer skal  afprøves på dansk. Test og spørgeskemaer skal senere anvendes på skoler og i PPR til screening 
af  elever med specifikke behov for kognitiv støtte.

Vi søger et begrænset antal skoleklasser fra 0. til 10. klasse, hvor lærer, elever og forældre vil deltage med 
besvarelse af  spørgeskemaer om den enkelte elev, og hvor eleverne vil gennemføre en online test. 

Læs mere om undersøgelsen og vilkårene for deltagelse på www.skoleprojekt.eu

ny viden
 

Undervisningsminister Christine 
Antorini (Socialdemokraterne) taler 
varmt om det: Udeskole. Ud-af-
klassen-undervisning. Det udvidede 
klasseværelse. Udepædagogik. Altså 
om den undervisning, der foregår 
ude i virkeligheden, og hvor der er 
samspil mellem teori og praksis. Men 
virker det? Lærer eleverne mere, 
bliver de gladere, bliver de sundere? 
Det vil en gruppe forskere nu finde 
ud af. 600 udeskoleelever kommer 
under forskernes lup og bliver sam-
menlignet med elever, der ikke mod-
tager ud-af-klassen-undervisning.

Tidligere forskning peger på, at 
ud-af-klassen-undervisning øger 
elevernes motivation, gør dem 
mere selvstændige, giver dem mere 
motion og skaber nye venskaber på 

I sin afhandling »Pjæk fra elevernes og 
skolens perspektiv« har svenske Anne-
Sofie Strand undersøgt, hvorfor elever-
ne ender med at have højt fravær. 

Manglende meningsfuldhed, mob-
ning, manglende støtte i undervisnin-
gen og udstødelse er ifølge Anne-Sofie 
Strand de fire væsentligste årsager, 
mens matematikvanskeligheder og en 
dårlig relation til lærerne er andre væg-
tige årsager.

»Det handler om at se og være op-
muntrende, være bekræftende og især 
at have forventninger til eleverne. De 

elever, der ikke har oplevet at modtage 
støtte, selvom det kunne dokumente-
res, at de blev støttet, er ofte endt i en 
sårbar situation, som ofte ikke sjæl-
dent er resulteret i pjæk«, siger Anne-
Sofie Strand til det svenske fagblad 
»Skolvärlden«.

90 unge med 30 procent eller 
mere i fravær i 9. klasse har dannet 
udgangspunkt for undersøgelsen. 
Halvdelen af eleverne begyndte at 
skulke i 8. og 9. klasse, mens en række 
af de andre havde en højere forekomst 
af pletvis fravær allerede fra 3. klasse.

Elevernes udbytte af  ude pædagogik  
bliver nu undersøgt

Virker udepædagogik? – det vil forskere 
fra Institut for Idræt og Ernæring og Insti-
tut for Geovidenskab og Naturforvaltning 
ved Københavns Universitet og Steno Dia-
betes Center i Gentofte finde ud af.

Hvis læreren sikrer en god relation til eleven, kan det medvirke til, at eleverne dropper pjækkeriet.

tværs af vante opdelinger i klas-
sen. Nu skal denne ældre og mere 
spinkle forskning altså efterprøves i 
en større skala. TrygFonden støtter 
projektet, der hedder »Teachout«, 
med 6,84 millioner kroner.

Derfor  
pjækker  
eleverne

Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
○   JohN Villy olseN / jVo@DLF.orG /  esbeN christeNseN / ESC@DLF.orG 
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Elevernes udbytte af  ude pædagogik  
bliver nu undersøgt

Læs mere på ku.dk

Lad 9.- og 10.-klas-
se-eleverne male, 
skrive eller filme deres 
syn på verdens pro-
blemer for fremtiden 

og få muligheden for at fremlægge projektet for 
folketingsmedlemmer. Det Etiske råd har taget 
initiativ til konkurrencen, der skal sætte fokus 

på de etiske dilemmaer i emner såsom bioenergi, 
fødevaremangel og klimaproblemer. Hver klasse 
skal indsende et projekt senest den 10. oktober. 
Projekterne vurderes af Det Etiske råds medlem-
mer. Vinderklassen inviteres til Christiansborg den 
28. november.

Bring etik på dagsordenen 

Nominer det mest 
interessante bytræ
Under overskriften »Naturen i byen« leder Kø-
benhavns Universitet efter de ti mest interes-
sante bytræer i Danmark. 4.-9. klassetrin kan 
deltage i jagten mellem den 15. august og den 
1. oktober, og klassen skal indsende en samlet 
beskrivelse og nominering af deres foretrukne 
træ. Træet kan tegnes, måles, beskrives, ob-
serveres eller illustreres, og flere fag kan derfor 
inddrages. De ti vindere får hver 2.000 kroner 
til klassekassen. Indsend din klasses nomine-
ring senest den 1. oktober klokken 12. 

Ved Ann-sofie Warnich / asw@dlf.org

Læs mere og  
tilmeld din klasse på  
www.naturenibyen.dk

Nyt materiale  
oplyser om hjertebørn
Børnehjertefonden har i samarbejde med forældre, 
lærere og pædagoger til børn med en hjertesygdom 
samlet et materiale, som skal være en hjælpende 
hånd til skoler og institutioner med hjertebørn. De to 
hæfter forholder sig både til børn fra nul år og til børn 
i grundskolen, og de sætter fokus på de udfordringer, 
børn med hjertesygdomme kan have i dagligdagen. 
Hæfterne bliver sendt rundt til samtlige kommuner. 

Læs mere på www.boernehjertefonden.dk

Læs mere på www.etiskraad.dk 

omkring 300 af landets 1.855 kom-
munale og private grundskoler har i dag en 
eller anden form for udeskole på skemaet. 

Yderligere oplysninger:
Thora Bundgaard Sørensen, NTS-Center Midtjylland, tbi@NTS-centeret.dk  
Brian Ravnborg, CFU Nordjylland, brr@ucn.dk
Ole Haubo Christensen, VIA CFU Aarhus, oleh@viauc.dk

viacfu.dk/naturfagispil

, NTS-Center Midtjylland, tbi@NTS-centeret.dk   

Hør oplæg om: Mens vi venter på prøven - Myter 
inden for ernærings- og overvægtsforskning  -  
Bioteknologi - Inno-elev, kreativitet og innovation 
i naturfagene - Solceller og solenergi naturfagene 
- En dag som radiograf - Fotosyntese i naturfagene  
- Bæredygtighed og den eksemplariske regnskov 

Fagkonsulent Keld Nørgaard, Undervisningsmini-
steriet orienterer om rammer og bestemmelser for 
samarbejdet mellem naturfagene.

Læs mere og tilmelding

Flerfagligt samarbejde 
mellem naturfagene

TEMADAG Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro
27. november 2013
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Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.

Der er masser af nye 
anmeldelser på folkesko-
len.dk. læs blandt andet 
en anmeldelse af »små 
tasker«, en håndarbejds-
bog, der lægger op til 
tværfaglighed med for 
eksempel matematik.
Til lærerne i kristen-
domskundskab er der 
en anmeldelse af to nye 
bøger om religionsmø-
der, nemlig »luther – og 
kirkekampen i Danmark« 
og »Ateisterne«. og så 
er der en anmeldelse af 
»Praktisk filosofi med 
børn«, som vores anmel-
der er ret glad for. fordi 
forfatterne opfordrer til, 
at læreren lader børne-
nes spørgsmål blomstre.
Hvis du på vores hjem-
meside finder en anmel-
delse, der sætter tanker 
i gang eller er særligt 
brugbar i forhold til at 
afgøre, om din skole skal 
indkøbe et materiale, så 
anbefal den med et klik 
på musen. På den måde 
er det lettere for dine 
fagfæller også at blive 
opmærksomme på den.
Du finder anmeldelserne 
på folkeskolen.dk/an-
meldelser

Få anmeldel-
ser direkte i din 
mailboks
Du kan også få et dagligt 
eller ugentligt nyheds-
brev med anmeldelser af 
materialer til dit fagom-
råde. Gå til folkeskolen.
dk og opret dig som 
bruger. så kan du sam-
tidig tilmelde dig vores 
mailservice.

Tag til fremtiden  
med DR Skole
Tager du på Roskilde Festival som 65-
årig, og bliver du ved med at arbejde, til 
du bliver 100 år? Det kan være nogle 
af de spørgsmål, eleverne skal under-
søge i det nye DR Skole-tema »Når jeg 
bliver gammel«.

Her kan eleverne blandt andet 
forme deres eget fremtidsscenarie, 
der viser, hvordan livet og samfundet 
ser ud om 50 år. Temaet er baseret på 
klip fra Danmarks Radios arkiver om 
at være gammel gennem tiden og om 
fremtidige tendenser.

»Når jeg bliver gammel« er udarbej-
det med udgangspunkt i Fælles Mål 
for samfundsfag og historie og berører 
emner og begreber som velfærdssta-
tens udvikling, statistik, identitet, leve-
vis og livsfaser.

n  Inklusion, undervisning

○   anmelDT af: CHrIsTInA krolmer

Når den helt almindelige lærer ude i det ganske danske land hver dag ar-
bejder med inklusion for øje, er det ikke uden en bugnende værktøjskasse 
til rådighed. Klasseledelse, Cooperative Learning, læringsstile, LP, Pals 
og reflekterende team er bare nogle af de værktøjer, vi som praktikere kan 
sætte i spil, når målet er inklusion.

Men hvad så, når inklusionen – trods rigelige værktøjer og gode intentio-
ner – alligevel ikke rigtig lykkes? Er det så lærerens evne og vilje, den er gal 
med? Skal vi bare finde andre værktøjer? Eller hvad så?

I den forbindelse er »Inklusion – dilemmaer i organisation, profession og 
praksis« i min optik et vigtigt og nødvendigt opråb i arbejdet med inklusion. 
Forfatteren ønsker med denne bog at skabe nye præmisser for, hvordan vi 
forstår og arbejder med inklusion, og analyserer en række af inklusionens ibo-
ende dilemmaer på tværs af organisation, profession og praksis. Målgruppen 
er skoleledere, lærere, skolekonsulenter, der arbejder med inklusion, og stude-
rende på videregående uddannelser.

Bogen indledes med en redegørelse for blandt andet inklusion samt bo-
gens empiriske og teoretiske grundlag. Herefter præsenteres læseren for 
aktørnetværksteori (ANT), som udgør den analytiske ramme for bogens 
undersøgelse af inklusion. I det tredje kapitel søger forfatteren hermed at 
identificere væsentlige begivenheder og udfordringer med at organisere in-
kluderende praksisser i forhold til specialundervisningen fra 1930 op gennem 
1990’erne. Kapitlet afsluttes – i lighed med de efterfølgende fire kapitler 
– med en række refleksionsspørgsmål til diskussion. I bogens øvrige kapitler 
analyserer forfatteren styringsrationaler og værktøjer, refleksion, forhandlin-
ger af inklusion på to skoler og refleksionsteknologier. I konklusionen opsum-
meres nogle af analysernes »vigtigste spændinger«, og der gives bud på, 
hvordan man arbejder gennem inklusionens dilemmaer.

Som læser får man ikke nye modeller eller gode råd til det inkluderende 
arbejde i den yderst velskrevne og læsevenlige bog. Men man får noget gan-
ske andet. Forfatteren opfordrer os til at reflektere over vores arbejde med in-
klusion: At se mulighederne i inklusionens dilemmaer, udforske disse og ikke 
lade os skuffe over, at praksis ikke lever op til idealet. Det er nyt for mig! 

Spørgsmål er  
de bedste svar
I arbejdet med inklusion kan fokus på  
dilemmaerne få nye nuancer frem. Dette er 
bare én af flere interessante pointer i en  
absolut anbefalelsesværdig bog.

Inklusion  

• Helene ratner
• 270 sider
• 216 kroner
• Akademisk forlag

Læs interview med Helene Ratner side 40.

Systematik kan man 
aldrig få for meget af
Der er nyt i serien »Ind i biologien«, 
hvor anden del af serien om zoologiens 
systematik er udkommet. Den tager 
naturligvis fat, hvor forgængeren om 
hvirveldyr slap: Den handler nemlig om 
de hvirvelløse skabninger, muslinger, 
edderkopper, fluer og andet godt.

Om første bind skrev Folkeskolens 
anmelder blandt andet: »… det nørdede 
(bliver) pludselig vedkommende. De 
forskellige rækker, klasser og ordener 
er eksemplificeret ved dyr, som langt 
de fleste kender, så det bliver så let 
som muligt for læseren at forholde sig 
til. Det hele er naturligvis ledsaget af 
gode illustrationer …«.

Find temaet på: dr.dk/gammel

Læs hele anmeldelsen  
på folkeskolen.dk/66240
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n  ADHD, autismespektret, idræt, inklusion, fag, specialundervisning, undervisning  

God hjælp til inklusion i idrætstimen
Guide til succesfuld idrætsundervisning for elever med autisme eller ADHD.

Idræt flytter grænser  

• Anette Bentholm
• 159 sider
• 250 kroner plus porto
•  Handicapidrættens 

videnscenter

○   anmelDT af: kAsPer enGBerG

Bogen er målrettet idrætslærere og trænere i 
idrætsklubber. Dens første del giver en rundtur i, 
hvad ADHD og autisme er, hvorfor det er ekstra 
vigtigt at få denne gruppe børn med, en del mo-
tivationsteori og specifik idrætsdidaktik. Anden 
del indeholder praktiske eksempler på opvarm-
ning og øvelser, der er målrettet denne gruppe 
børn.

Teoridelen virker meget gennemarbejdet og 
er tilgængelig læsning – også for folk, der ikke 
har haft idræt på et seminarium.

De praktiske øvelser er et miks af alminde-

lige øvelser, du som idrætslærer kender i for-
vejen, nogle nye og lidt nye vinkler på kendte 
øvelser.

Mange af de råd, der gives undervejs, er 
generelle og gælder ikke kun i forbindelse med 
idræt. Som at bruge billeder til at vise, hvad 
der skal ske, og at bruge anderkendende sprog 
frem for skældud. Men det gør jo ikke midlerne 
ringere, at de præciseres i idrættens kontekst.

Bogens første del er klart stærkere end 
anden del, men det er måske naturligt nok, da 
mange af idrætsaktiviteterne nok kan være de 

samme, som man kender, hvis bare man juste-
rer rammerne efter anvisningerne i første del, 
så de også tager højde for elever med specielle 
behov.

Den er skrevet af en kompetent forfatter, der 
tydeligvis har masser af teori og praksiserfaring 
på feltet med i rygsækken – det gør, at man 
føler sig særdeles tryg som læser. Samlet giver 
bogen en fin indgang til den nødvendige til-
pasning, der må ske, hvis ikke vi vil snyde vores 
børn for det vidunderligt inkluderende fælles-
skab, som skole- og foreningsidræt kan give.  
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Du passer på vores fremtid, fordi du 
udruster vores børn med viden for livet. 
Og det har du fagligt belæg for. Men 
når du virkelig gør en forskel, er det 
ikke, fordi det har stået i pensum. Det 
sker, fordi du brænder for sagen. 

Den forskel, vi gør som forsikrings-
selskab, kan heller ikke beskrives  

– en del af LB Forsikring
LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING

Du passer på  
vores fremtid

Vi passer på dig

i en police. Det handler om holdnin-
ger og måden, vi arbejder på. 

I Lærerstandens Brandforsikring er 
du medlem. Ikke kunde. Det betyder 
for eksempel, at overskud kommer 
medlemmerne til gode. Vi bygger 
på gensidig tillid, og ingen får større 

fordele end andre. Og så ligger vores 
priser for øvrigt i den lave ende. 

At vi har valgt at passe på dem, der 
passer på andre, gør os til et ander-
ledes forsikringsselskab. Læs mere 
om hvad det betyder på lb.dk/fremtid 
eller ring 33 11 77 55.

Kontakt os for et tilbud
www.lb.dk/fremtid • 33 11 77 55
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Vi klarer os bedst i Tænk Penges test om 
husforsikringer. Se lb.dk/taenkpenge

Laererstandens annonce folkeskolen 192x261.indd   1 31-07-2013   15:32:58
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Er du vores nye skoleleder på 
Privatskolen i Frederikshavn?
Privatskolen i Frederikshavn søger en ny skoleleder med tiltrædelse pr. 1. decem-
ber 2013, da skolens nuværende leder gennem 15 år har valgt at gå på pension.

Privatskolen i Frederikshavn
Privatskolen i Frederikshavn er en fri grundskole med over 100 år på bagen. 
Vi ligger blandt de bedste skoler i landet, hvorfor vi naturligt har fokus på et 
stærkt fagligt og bogligt miljø. Det er en veldrevet skole med fine og velholdte 
faciliteter samt udearealer med gode aktivitetsmuligheder. 
Skolen har en motiveret, veluddannet og engageret stab på ca. 50 personer 
bestående af: lærere, pædagoger, administrations- og servicepersonale samt 
en forældrekreds og bestyrelse, der alle loyalt støtter op om det daglige arbejde.
Skolen har ca. 440 elever i to spor (børnehaveklasse – 10. klasse) samt en 
SFO med ca. 135 børn.

Vi søger en visionær skoleleder, gerne med ledererfaring, der:
– Er læreruddannet.
– Er lederuddannet eller villig til at gennemgå uddannelsen.
– Besidder gode strategiske og kommunikative kompetencer.
–  Har administrativt, IT-mæssigt, økonomisk og pædagogisk overblik.
–  Kan skabe stærke samarbejdsrelationer med skolens medarbejdere, elever, 

forældre og  bestyrelse.
–  Formår at omsætte ord til handling, herunder implementering af den nye 

skolereform og nye arbejdstidsregler. 

Ansættelsen sker på overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes 
Centralorganisation. 
Lønintervallet: 444.796 – 535.482

Send ansøgning og CV pr. mail til: hh@privatskolen-i-frederikshavn.dk og 
kim@qvistlessel.dk senest den 30. september 2013.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 43. 

For yderligere information, se skolens hjemmeside www.privatskolen-i-
frederikshavn.dk, kontakt viceskoleleder Henrik Hougesen 98 42 15 66 eller 
bestyrelsesformand Kim Lessèl 20 46 70 07.

2 Skolelederstillinger i
Rudersdal Kommune

Er du klar til at lede Bistrupskolen eller 
Vangeboskolens videre udvikling?

Vil du være med til at skabe det bedst tænkelige skole-
tilbud, hvor medarbejderne i et professionelt lærende  
fællesskab udvikler børnenes læring?

Det vil kræve, at du
• har evner til at skabe tydelige mål og retning for skolen
•  forstår og evner at videreudvikle rammerne for med-

arbejdernes professionelle samarbejde
• optages af elevernes udbytte af deres skolegang
•  skaber energi omkring dig og medejerskab i skolens 

samlede udvikling
• kan lede gennem andre.

Stillingsprofilen finder du på www.rudersdal.dk

Yderligere oplysninger får du ved at kontakte
Skole- og Familiechef Martin Tinning på telefon 46 11 44 10, 
konstitueret skoleleder på Bistrupskolen Jesper Wass 
Hansen på telefon 72 68 44 04 eller konstitueret skoleleder 
på Vangeboskolen Claus Dideriksen på telefon 45 80 20 65.

Ansøgningen sendes til
Hanne Dencker, e-mail: hd@rudersdal.dk 
mrk. ”Skoleleder” senest den 30. september kl. 12.00.

 Lederstillinger 
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 Lederstillinger 

Afdelingsleder til Skolen ved Nordens Plads 
Frederiksberg Kommunes Specialskole

Vil du præge en stor specialskole i udvikling? Er du vores nye afdelingsleder 
for mellemtrin og udskoling?

Skolen ved Nordens Plads er et helhedstilbud med 165 børn og unge samt 
125 medarbejdere. Vores ambitionsniveau er tårnhøjt, vi er i konstant udvik-
ling og har mange projekter på tegnebrættet. Dette kan kun lade sig gøre, hvis 
alle har viden om og sans for, at maskinrummet er velsmurt og i højeste fart.
Vi kræver, at du er læreruddannet og har en bred specialpædagogisk faglig 
lederprofil.

Vores fokuspunkter, i samarbejde med det øvrige skolevæsen, er inklusion 
og folkeskolerevolutionen samt at være en del af medborgerskabet på kom-
munens folkeskoler.

Ansættelse pr. 1. december 2013.

Ansøgningsfrist d. 16. september 2013. Se det fulde opslag, og søg 
stillingen på www.frederiksberg.dk/job

Skolen ved Nordens Plads • Sofus Francks Vænge 32 • 2000 Frederiksberg
Tel: 3821 1000 • Skoleleder: Per Mikkelsen

www.frederikssund.dk

Skoleleder til Ferslev 
Skole i Skibby
 

Ansøgning  
sendes til
skole@ 

frederikssund.dk

Ferslev Skole er en skole med 0.-6. 

klasse med 1 spor på hvert klassetrin. 

Skolen har 13 lærere og 120 elever. 

Skolens leder har valgt at gå på 

pension, og vi søger en handlekraftig 

og visionær leder til en udviklings-

orienteret skole. Stillingen er ledig  

pr. 1. december 2013.

Du kan se det fulde stillingsopslag på 

www.frederikssund.dk

Ansøgningsfrist: Mandag den 7. 

oktober 2013 kl. 12.00. Ansættelses-

samtaler forventes afholdt fredag den 

25. oktober 2013.

Lærer til overbygningen
Brænder du for læring og samarbejde, og har du lyst til at være med til at 
udvikle skolens nystartede overbygning, så er vi måske skolen for dig.

Du skal først og fremmest have lyst til at undervise tværfagligt og projekt-
orienteret i tæt samarbejde med kolleger, børn og forældre.
Du skal have erfaring med at føre elever til afgangsprøver.

Fagønsker: dansk, tysk, geografi og evt. film/medie/drama 
Overbygningen har valgfrie liniefag indenfor pt. Musik, Natur/udeliv, Billed-
kunst og film/drama.

Du kan læse mere om skolen på www.hareskovens-lilleskole.dk

Ansøgningsfrist 19. september kl. 12 – samtaler i uge 39.
Ansøgningen sendes til lise@hareskovens-lilleskole.dk  

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst for Frie Grundskoler.

 Lærerstillinger 
Nykøbing F. Realskole 
søger Skoleleder
Visionær og synlig skoleleder søges af dynamisk 
og resultatorienteret privatskole, der vægter høj 
faglighed, kreativitet og god omgangstone.

Realskolen er en byskole fra 1897 med elevoptag fra hele Lolland 
og Falster. Vi har 360 elever fra 0-10 klasse i 1,5 spor, SFO og klub 
samt en engageret forældrekreds.

Læs hele opslaget på www.lærerjob.dk
og mere om os på www.nykfrealskole.dk 

Stillingen er til besættelse pr. 1/1 2014.

Ansøgningsfrist 7/10 2013 til bestyrelsesformand Trine Termann 
c/o, Nykøbing Falster Realskole 
Skolegade 25-29 
4800 Nykøbing Falster 
eller pr. mail til trine.termann@gmail.com

Nykøbing Falster Realskole
Skolegade 29 • 4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 85 07 84 • www.nykfrealskole.dk

Vi søger en dynamisk, energisk og fremsynet underviser til fortrinsvis 
at undervise i overbygningen i biologi og fysik/kemi. Hvis du også 
kan undervise i f.eks. geografi  og eller matematik vil det være 
perfekt. 
Stillingen er berammet til en fuldtidsstilling, men evt. ønske om 
nedsat tid kan imødekommes. Specielt ved stillingen er, at 9. kl. 
semesterlæser fysik og biologi i dette skoleår. Eleverne har været til 
prøve i fysik og har derfor fl ere timer i biologi det næste ½ år, for at 
gå til prøve i biologi til sommer, såfremt faget udtrækkes. 

Vi søger også en underviser til hjemkundskab, historie, natur og 
teknik, billedkunst i 3.–7. kl. 
Stillingen er en deltidsstilling med p.t. 14 ugentlige lektioner,  
tilknyttet aktuelle møder og skole-hjemsamtaler og med mulighed 
for vikartimer. 

Begge stillinger kræver, at du vil og kan arbejde selvstændigt og 
målrettet, at du har pædagogisk indsigt i børn i aldersgruppen 
10-15 år. 

Stillingerne ønskes besat snarest muligt. 
Se oplysninger om skolen på www.nykfrealskole.dk

Henvendelse til skoleleder Anita Herdahl (40 10 86 57) eller 
Viceskoleinspektør Kenneth Mogensen (mobil 24 60 07 94)

Du er meget velkommen til at besøge skolen. 

Ansøgningsfrist 23.december 2008

Ansættelse sker efter overenskomst mellem 
Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Nykøbing F. Realskole 
søger undervisere
Da 2 af vore medarbejdere har søgt nye 
udfordringer pr 1. januar 2009 søger vi 
deres efterfølgere.
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Se hele annoncen på www.kalundborg.dk

 
Kalundborg 10. klassecenter (KTC) er en afdeling under Skolen på 
Herredsåsen. Skolen, der blev indviet i 2001 har ca. 900 elever i 
skoleåret 2013/14, hvoraf de 110 er i KTC.
 
KTC er et center, der er inde i en virkelig god udvikling. 
Vi vægter trivsel og udvikling højt, og vi vil gerne kendes på at være 
en god og fleksibel skole, der bygger på samarbejde, åbenhed og 
helhed.
 
Vi søger pr. 1. november 2013 en lærer, der kan dække følgende fag: 
Matematik, ”Fit og Form” samt linjefaget ”Flytteklar og mad”. 
Derudover skal du være klasselærer og deltage i teamet omkring 
vores fællestimer. 
 
For os er det vigtigt, at ansøgerne er fagligt dygtige, har humoristisk 
sans og har lyst til at arbejde med de ældste elever. 
Ansøgerne skal have lyst til at indgå i et tæt teamsamarbejde med 
skolens dygtige og energiske lærere.
 
Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.
 
Yderligere oplysninger om skolen kan fås ved henvendelse til: 
Afdelingsleder Per Gjerrild, per.gjerrild@kalundborg.dk, på telefon 
4012 9939 eller
skoleleder Per Kensø, per.kensoe@kalundborg.dk,på telefon 2968 
1544 
 
Læs om os på www.herredsaasen.dk og k10c.skoleintra.dk 
 
Ansøgere er meget velkommen til at kontakte os inden ansøgningsfri-
stens udløb og aftale besøg på skolen.
 
Skriftlig ansøgning samt oplysninger om uddannelse og tidligere 
beskæftigelse sendes til : 
Skolen på Herredsåsen, Klosterparkvej 175, 4400 Kalundborg 
så vi har den senest mandag den 23. september 2013 kl. 8.00 
 
Ansættelsessamtaler afholdes den 27.9. 
 
Indsendte bilag returneres kun efter særlig aftale.  
 
Kalundborg Kommune ønsker en mangfoldig sammensætning af 
medarbejdere og opfordrer derfor alle uanset køn og etnisk baggrund 
til at søge. 
I Kalundborg Kommune kræves straffeattest/børneattest.  

Lærer til KTC

Lærer  
til Moeskær-

skolen
Vil du være med til at videreudvikle arbejdet med dagskole-
elever og deres familier.

Pr. 1. 11. 2013 vil en stilling som lærer være ledig til besættel-
se på Moeskærskolen, der sammen med Kirkemosegård er 
en del af Udviklingscenter Greve.  Ansættelsen medfører, at 
du er tilknyttet begge skoler, der har samme leder. 

MOESKÆRSKOLEN
Specialskole med plads til 16 elever, 6-12 år.  Der arbejdes 
med lærerteams i to klasser. Lærerne dækker alle fag og ti-
mer, forældrearbejde m.v. Der er mindst to medarbejdere til 
stede i undervisningen ad gangen. 

Vi søger en kollega der
•  er uddannet skolelærer
•  har fokus på relationsudvikling, og ser sig selv som en del 

af denne
•  gerne har en relevant efteruddannelse inden for specialun-

dervisningsområdet
•  har erfaring med kreative fag og kan undervise i engelsk og  

tysk på begynderniveau.
•  har kendskab til systemisk tænkning og erfaring med tæt 

familiesamarbejde.

Vi kan tilbyde:
•  gode kollegaer, der vil og kan dette arbejde.
•  et selvstændigt og lærerigt arbejdsmiljø.
•  en ambitiøs arbejdsplads med vægt på skriftlighed, doku-

mentation og faglig udvikling.
•  sparring i forhold til personfaglig udvikling.

Du kan læse mere om  os, på www.familiehusene.dk  
eller kontakte faglig afdelingsleder Mette Willert,  
4397 3355, mew@greve.dk eller skoleleder John Kongs gart 
4361 0709, jok@greve.dk
Ansøgningsfrist fredag d. 27. 9. 2013 med morgenposten, 
sendes til Udviklingscenter Greve, Strandmarken 55, 2690 
Karlslunde. eller som mail til familiehusene@greve.dk .
Orienteringsmøde d. 24. 9. kl. 16.30 på Moeskærskolen, 
Karlslunde Centervej 106, 2690 Karlslunde.

Vi skaber en foranderlig skole i en foranderlig verden, og tager an-
svar for, at eleverne får de bedste muligheder for udvikling. 

Læs hele opslaget på www.greve.dk/job

Jurist til 
Center for 

Byråd & Ledelse
Vil du være med til at styrke Greve Kommunes udvik-
ling og topledelsens arbejde - så har vi jobbet for dig.

Som jurist i Strategi & Ledelse skal du yde råd og vej-
lidning til kommunens politiske og administrative top-
ledelse, herunder kvalitetssikre de juridiske aspekter i 
den politiske betjening af Byrådet og de stående ud-
valg.

Du skal desuden rådgive bredt i organisationen i for-
hold til juridiske spørgsmål på blandt andet udbuds-
området, ved køb og salg af fast ejendom, forpagtning 
og udlejning.

Læs hele opslaget på www.greve.dk/job

Greve Kommune

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

 Lærerstillinger 

139311 p48-57_FS1513_Lukkestof.indd   51 09/09/13   15.14



52 /  f o l k e s k o l e n  /  1 5  /  2 0 1 3

 Specialstillinger 

Vil du være med til at drive udviklingen og formulere nye ambitiøse og 
anderledes mål for Furesø Kommunes skolevæsen? 

I Furesø Kommune arbejder vi for, at alle børn og unge skal trives, udvikle 
sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale 
fællesskaber. Samtidig arbejder vi for at være en attraktiv bosætnings-
kommune, og et højt præsterende skolevæsen er helt afgørende i den 
forbindelse.

Hvem er du?
Du har en pædagogisk og administrativ profi l, som kan drive og 
understøtte udviklingsprocesser på hele skoleområdet - både på tværs 
af undervisning og fritid og i tæt samarbejde med dagtilbudsområdet.

Du er resultatorienteret i forhold til at opnå kommunens politiske 
målsætninger og medvirker til at sætte dagsordenen for nye målsæt-
ninger og udviklingsområder i tæt samarbejde med resten af centeret 
og skolerne.

Du er læreruddannet – gerne med relevant videreuddannelse og har et 
stort kendskab og bred faglig profi l i forhold til skoleverdenen.

Dine opgaver
• implementering af skolereformen og børne- og ungepolitikken 
• tovholderfunktion på arbejdet med kvalitetsrapporter 
• udvikling af organiseringen og samarbejdet mellem centeret og det 

samlede skolevæsen 
• tilrettelæggelse af kompetenceudvikling for det samlede skolevæsen 
• styrke den tværfaglige indsats i forhold til inkluderende fællesskaber. 

Ansøgningsfrist 20. september. 
Læs mere om stillingen, og søg jobbet på 
furesoe.dk/job 

Konsulent 
til udvikling af Furesøs skolevæsen
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3 lærerstillinger 
til Byskovskolen
1 lærer primært på afdeling Asgård med vidtgående spe-
cialundervisning i udskolingen – gerne matematik – tidsbe-
grænset skoleåret ud med mulighed for forlængelse.

1 lærer primært på afdeling Asgård med dansk, kristendom 
og matematik i 4. årgangsteam med inklusionsopgaver

1 lærer primært på afdeling Benløse med fysik, matematik 
og dansk i overbygningen.

Vi tilbyder
Arbejde på en bredtfavnende Byskovskole i Benløse, der 
har to afdelinger, med godt 850 elever fra 0.-9.(10.) kl. – her-
af k-klasser (ASF-problematik) og centerklasser for elever 
med vidtgående tale/sprog/høre og/eller bevægehandicap.

Vi forventer,
At du vil medvirke positivt til skolens fortsatte udvikling 
(skolen blev dannet 1/8 2012 som et resultat af den nye sko-
lestruktur i Ringsted Kommune), og lade trivsel og læring gå 
hånd i hånd for eleverne.

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overens-
komst.

Send din ansøgning – gerne på mail – til adressen neden-
for. Send den sammen med kopi af anbefalinger, dokumen-
tation for uddannelse samt CV.

Flere oplysninger
Du kan kontakte: 
Anita K. Hansen, afd. Asgård på telefon 57627500, Leif 
Dysted Jensen, afd. Benløse på telefon 57627450 samt 
skoleleder Lars Bang Petersen på 
telefon 57627450/40637267  

Ansøgningsfrist: tirsdag d. 24. september 2013 kl. 12 

Ansættelsesdato: 1. november 2013 eller snarest muligt

Ansættelsessamtaler: fredag d. 27. september 2013 kl. 12 
og frem

Arbejdsgiver: Byskovskolen 

Adresse: Smålodsvej 20

Tlf.: 57627500/57627450

Email: lohe@ringsted.dk

Vil du vide mere om 
Ringsted Kommune, så klik ind 
på www.ringsted.dk

 Lærerstillinger 

Folkeskolen 
Næste nummer udkommer  
torsdag den 26. september
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jobannoncer
    fra lærerjob.dk

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

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

Skolen ved Nordens Plads, frederiksberg kommune

Afdelingsleder til Skolen ved Nordens Plads

§ ansøgningsfristen er den 16/09/13

Net-nr. 10478

Nordfyns kommune

Afdelingsledere søges til Søndersøskolen

§ ansøgningsfristen er den 13/09/13

Net-nr. 10491

Haslev Idrætsefterskole, faxe kommune

Haslev Idrætsefterskole søger forstander

§ ansøgningsfristen er den 15/09/13

Net-nr. 10498

Niels Steensens Gymnasium, københavns kommune

Afdelingsinspektør

§ ansøgningsfristen er den 15/09/13

Net-nr. 10372

kløver-Skolen, Sønderborg kommune

Skoleleder til Kløver-Skolen

§ ansøgningsfristen er den 12/09/13

Net-nr. 10486

Skottegårdsskolen, Tårnby kommune

Skoleleder til Skottegårdsskolen 

§ ansøgningsfristen er den 23/09/13

Net-nr. 10493

Sønderskov-Skolen, Sønderborg kommune

Skoleleder til Sønderskov-Skolen

§ ansøgningsfristen er den 15/09/13

Net-nr. 10489

auning Skole, Norddjurs kommune

Auning Skole søger 1 lærer, der vil noget!

§ ansøgningsfristen er den 13/09/13

Net-nr. 10502

PPr Vesthimmerland, Vesthimmerland kommune

Inklusionskonsulent på skoleområdet

§ ansøgningsfristen er den 13/09/13

Net-nr. 10474

bakkeskolen, Skanderborg kommune

Musik-, engelsk- og matematiklærer

§ ansøgningsfristen er den 20/09/13

Net-nr. 10472

PPr Silkeborg kommunale Skolevæsen, Silkeborg kommune

Psykologer til PPR Silkeborg

§ ansøgningsfristen er den 01/10/13

Net-nr. 10505

bakkeskolen, Skanderborg kommune

Barselsvikariat i dansk, engelsk og idræt

§ ansøgningsfristen er den 17/09/13

Net-nr. 10479

Sønder Vium friskole, ringkøbing-Skjern kommune

Lærer søges til Sønder Vium Friskole

§ ansøgningsfristen er den 27/09/13

Net-nr. 10496

Novus Vita, Nyborg kommune

Spændende og utraditionel lærerstilling

§ ansøgningsfristen er den 18/09/13

Net-nr. 10497

Nærum Skole, rudersdal kommune

2 læreruddannede barselsvikarer

§ ansøgningsfristen er den 15/09/13

Net-nr. 10456

Søndersøskolen, furesø kommune

Barselsvikar til naturfag og engelsk

§ ansøgningsfristen er den 23/09/13

Net-nr. 10483

espergærde Skole, afd.Mørdrup, Helsingør kommune

Bliv lærer på Espergærde Skole

§ ansøgningsfristen er den 16/09/13

Net-nr. 10499

endrupskolen, fredensborg kommune

Endrupskolen søger barselsvikar

§ ansøgningsfristen er den 15/09/13

Net-nr. 10448
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Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret 
 og læs hele annoncen

Lærervikarjob ønskes
Jeg er uddannet meritlærer fra Zah-
les seminarium i 2005 med liniefag 
i dansk og historie. Jeg har et share-
Point k...
Telefon: 31723990

Vikariat søges
lærer i naturvidenskabelige fag, li-
geledes dansk og andre humanisti-
ske fag.... Gerne børn med særlige 
vanskeligheder...
Telefon: 51364441

Hjortholm Kostskole søger 
barselsvikar på fuld tid for 
resten af skoleåret 2013-2014, 
med tiltrædelse snarest.
se mere på: www.hjortholmkostsko-
le.dk. Ansøgningsfrist: 23. sep. 2013 
kl. 12.00.
Telefon: 30100702 
E-mail: jitn@gentofte.dk

jobmarkedet 
for vikarer 
til folkeskolen

Er du på udkig  
efter et vikarjob?

folkeskolen.dk/vikarbazar

Gribskov Uddannelsescenter, Gribskov kommune

Lærer til 10. klasse

§ ansøgningsfristen er den 20/09/13

Net-nr. 10501

løjtegårdsskolen, Tårnby kommune

Lærer - 2 stillinger på Løjtegårdsskolen

§ ansøgningsfristen er den 13/09/13

Net-nr. 10482

Hospitalsskolerne, Glostrup kommune

Lærer, barselsvikariat

§ ansøgningsfristen er den 01/10/13

Net-nr. 10506

Tjørnegårdsskolen, Gentofte kommune

Lærere til Tjørnegårdsskolen

§ ansøgningsfristen er den 18/09/13

Net-nr. 10488

Stenløse Privatskole, egedal kommune

Matematik, biologi, naturvidenskab evt. fysik

§ ansøgningsfristen er den 17/09/13

Net-nr. 10504

Tårnbygårdsskolen, Tårnby kommune

Pædagog til Tårnbygårdsskolen

§ ansøgningsfristen er den 19/09/13

Net-nr. 10492

ryparken lille Skole, københavns kommune

Ryparken Lille Skole søger lærer

§ ansøgningsfristen er den 22/09/13

Net-nr. 10495

bakkeskolen, Skanderborg kommune

Vikariat i rotationsprojekt

§ ansøgningsfristen er den 17/09/13

Net-nr. 10494

Virum Skole, lyngby-Taarbæk kommune

Virum Skole søger lærere

§ ansøgningsfristen er den 13/09/13

Net-nr. 10487
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Vinter /Efterår 
i Gualchos
Charmerende byhus , i 
lille spansk landsby. for-
kæl dig selv  med en ferie 
i vores dejlige velindret-
tede hus.
Telefon: 21754774 
www.gualchos.net

Lille lejlighed søges i 
Københavnsområdet
2-værelses lejlighed (ca.) 
søges i københavnsom-
rådet til vores søn, rolig, 
arbejdende ung mand 
på 32.
Telefon: 51949901

Sommerhus - 
Læsø - Vesterø
nyd eftersommeren på 
læsø nu, hvor priserne 
er lave. lej sommerhus 
på lyngklædt grund nær 
strand.
Telefon: 40385642 86912326 
www.klokkeblomstvej13.dk

Vesterhavs 
Poolsommerhus
12 pers 5 soverum pool, 
spa, sauna.  Pris uden-
for ferier pr ug kr 3.500,-
. Week-end kr 2.500,-. 
Tlf. 86226700
Telefon: 86226700

Hyggelig 2 værelses 
lejlighed på 
Christianshavn.
Hyggelig 2 vær. lejlighed 
på 68 kvm. + terrasse ud-
lejes. 2-3 sengepladser. 5 
min. gang fra metro. 750 
kr. pr. dag...
Telefon: 22761812

Efterårsferie i 
København i hus og have 
Dejligt hus med have ud-
lejes uge 42. Tæt på leje-
pladser og indkøb, fri par-
kering. 3900kr. mvh nils 
40309323
Telefon: 40309323

Dejlig velholdt ødegård 
i Sverige sælges.
en perle i det sydlige 
småland til 750.000 
DDk. oplysning og bil-
leder: m.hoejenvang@
gmail.com
Telefon: 46788702

Terapi på Østerbro
4. års stud. tilbyder træ-
ningsterapi. er under su-
pervision og har tavs-
hedspligt.
Telefon: 40811913

Værelse eller lille 
lejlighed søges.
Vores søn har fået arbej-
de. Han søger derfor akut 
bolig i københavnsområ-
det. Max leje ca. 5000.
Telefon: 61605268

Lækkert spa/
sauna feriehus 8 
km fra Ebeltoft
120 m.- stort lysindfald 
- alt i hårde hvidevarer - 
internet  - fri adgang til 
badeland.
Ialt 8 sovepladser.
Telefon: 60492680/86-
230472

Svensk romantik 
for store og små
stuga skåne nær Älm-
hult. Yderst velholdt. Alle 
faciliteter. 73 kvm. Gæ-
stehus. 595.000 Dkk. 
2015-3099, d@ms-
bo.dk. 
Telefon: 20153099

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

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

bazar
    Ikke-koMMercIelle aNNoNcer 

fra dlf-MedleMMer

rubrikannoncer

Følg med  
og deltag i  

debatten på

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

Idrætslejrskole
såvel som alm. lejrskole. To idrætshaller  

samt en svømmehal m.m.
SE NY HJEMMESIDE 

Han Herred FrItIdscenter
Brøndumvej 14-16, 9690 Fjerritslev

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

www.hhfritid.dk

NORGE -  SVERIGE

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

Se efter kurser, efteruddannelse,
supervision og ledige stillinger på

www.skolensputnik.dk
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Personligt medlemskab ....... 385,-
Skoler og institutioner ..........475,-
Studerende ......................... 150,-
Pensionister ........................ 160,-

Bliv medlem af

Sproglærerforeningen

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

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

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

Besøg Universe på Als
bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

 

 

 

Billige studieture/grupperejser 
Berlin 4dg fra kr……….………………...880,- 
Hamborg 4dg fra kr………………......950,- 
Amsterdam 4dg fra kr………………1.100,- 
Prag 5dg fra kr……………………….…1.200,- 

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

 Brug dine kompetencer som lærer og 
start egen køreskole til sommer 

Velegnet deltidsjob 

Lørdags- og aftenhold 
Stjernqvist Trafikskole, Finsensvej 45, 2000 Frederiksberg 
www.stjernqvist.dk -  info@stjernqvist.dk - 38 88 00 46 

Bliv kørelærer 

Kontakt Anne 
på tlf: 46 91 02 59

berlin tilbud 1: GrAtis rejse for 2 lærere • 2: GrAtis entréer 

london tilbud 1: GrAtis cruise på Themsen • 2: 10 GrAtis billetter

GRATIS billetter til entréen til en række seværdigheder:
• 25 billetter pr. gruppe til DDR Museum i perioden 01.11-30.04 2014
• 25 billetter pr. gruppe til ”Sightseeing med opgaver” i perioden 01.11-30.04 2014 
•  25 billetter pr. gruppe til ”Story of Berlin” i perioden 01.02-28.02 2014

2

10 GRATIS billetter pr. gruppe til én af følgende aktiviteter:
• Madame Tussauds  •  London Dungeon  •  Sealife London Auqarium  •  Dagskort til Hop on hop off busserne
• Dagskort til Hop on hop off Red Rover cruise  •  Pub menu (Max 2 retter)  • Buffet på Pizza Factory (2 retter) 
• Madpakker  •  Bustransfer den ene vej, når der bestilles t/r

2

1 2 lærere rejser GRATIS i perioden 01.11-16.03 2014 ved min. 20 betalende. Med rutebus & på udvalgte hoteller. 

1 GRATIS Cruise på Themsen til alle London grupper - til alle deltagere! 
Ruten er fra Westminster – Towerpier, eller omvendt.                    

OBS! Først-til-mølle princip på alle jubilæumstilbud pga. begrænset antal.

50år

1963 2013

1995
5 dg./4 nt

Fra 
kr.

695
4 dg./3 nt

Fra 
kr.

team benns Jubilæumstilbud til berlin & london 

ankr@team-benns.com

BeTInGeLSe: Resten af gruppen skal købe billetter til aktiviteten gennem Team Benns
London tilbudene gælder i komb. med udvalgte hostels/hoteller i min. 3 nt. og for nye bestillinger frem til 15.10 2013, med afrejse frem til april 2014, 
for min. 20 deltagere.

..... DANMARKS BILLIGSTE 
FOR SKOLEGRUPPER ....
 

SKITURE
 fra kr. 2.498,-

Se alle rejser og 
bestil tilbud på smartphone.

NEUKIRCHEN -  6 dage/ 3 nætter fra kr... 2.498,- 
 NEUKIRCHEN -  7 dage/ 4 nætter fra kr. ..2.698,-
 
MATREI - 6 dage/3 nætter fra kr. .........................2.798,-

 

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

“Neukirchen er det optimale skirejsemål for 
skolegrupper. Området er overskueligt og har 
samtidig udfordringer for både øvede og be-
gyndere. Flere af pisterne slutter det samme 
sted i bunden, og derfor møder man typisk 
kammeraterne flere gange i løbet af dagen.” 

Priserne er inklusiv 4 skidage, 4 dages liftkort, halvpension 
under opholdet, indkvartering og busrejse t/r. Gældende for 
grupper på min. 15 personer.

GRUPPEREJSER
– få et godt tilbud på Jeres  

næste rejse

SKAVE TURISTFART A/S
97 46 80 55

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

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

GØR STUDIEREJSEN 
EN KLASSE BEDRE
• 7022 0535
• hol@kilroygroups.dk

kilroygroups.com

studiebesøg Faglige
kompendier

Tryghed &
sikkerhed

Erfarne
konsulenter
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

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

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

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

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
folkeskolen nr. 16  10. september 17. september 26. september
folkeskolen nr. 17  24. september 1. oktober 10. oktober
folkeskolen nr. 18  8. oktober 15. oktober 24. oktober
folkeskolen nr. 19  22. oktober 29. oktober 7. november

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

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

130. årgang, Issn 0015-5837 

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

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

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

Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org 
esben Christensen, 
esc@dlf.org 
Hanne Birgitte Hellisen,  
hbh@dlf.org 
Ann-sofie Warnich,  
asw@dlf.org  
Helle lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy olsen, jvo@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org  
(orlov)

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Juni 2012: 84.782  
(specialmediernes  
oplagskontrol)
læsertallet for  
1. halvår 2012 er  
193.000 
Index Danmark/Gallup.

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

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

sekreTariaTsCheF
Lærer hans ole Frostholm

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

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

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

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

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

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

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

forsidefoto: klaus Holsting
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REFORM UDEN PENGE
Politikere på Christiansborg angriber 
finansieringen af folkeskolereformen.
Side 7

EFTER LOCKOUTEN
Tre lærere fortæller om tiden efter  
konflikten. Manglende tillid ramte hårdt.
Side 10

SVÆR  INKLUSION  
Forsker: Læreren ender med ansvaret  
for problemer i inklusionen.
Side 40

Kosteskab eller 
kontorplads?
Lærerne og KL er uenige om, hvad  
en arbejdsdag fra klokken 8-16 på 

skolen kræver af de fysiske rammer. 
Striden kommer til at stå lokalt.

SIDE 18tEma

F u l d   t i lst e d e væ r e ls e   p å   s ko l e n :
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uskolet 
Ved Morten Riemann

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

for korte NYHeDer

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

Så kan de lærer det / 43

Lokal erhvervsmand 
har kun ét spørgsmål 
til regeringens forslag 
om, at der skal repræ-
sentanter fra er-
hvervslivet i skole-
bestyrelser: »Hvad. 
Er der penge i det?«

Klasselærer har ingen 
klasse.

Ja, Milla. På en måde 
kan man godt sige, at 
Mikhail Gorbatjov  
betød lige så meget 
for sovjetborgerne i  
sin tid, som One  
Direction betyder for 
danskerne i dag, på en 
måde.

Papir om 
viden- 
deling  
delt i  
makulator. 

Lærer med flere nye 
opgaver og ekstremt 
mange udfordringer 
har fandeme ikke 
haft så travlt siden 
lockouten.

5.b er en klasse, som i lærergrup-
pen er kendt for at være en af de 
mere udfordrende af slagsen. Flere 
lærere har uafhængigt af hinanden 
oplevet at komme til kort over for en 
temmelig kontant pigegruppe og en 
ualmindeligt støjende drengegrup-
pe. Men ved et forældremøde man-
dag aften viste det sig, at eleverne 
i 5.b er det rene vand, i forhold til 
hvordan klassens forældregruppe 
ter sig. 

N y  u N D e r s ø g e l s e : 

Ekstra timErs  
diskussion af  
folkEskolEn  
ingen garanti for mere kvalificeret  
diskussion af folkeskolen
Den danske folkeskole er i den senere tid 
blevet genstand for stadig mere udfoldet, 
stadig mere langvarig og stadig mere 
detaljeret diskussion. Der går sjældent en 
dag, uden at mere eller mindre selvbe-
staltede eksperter lancerer nye meninger 
om, hvordan skolen burde være. 

Men nu viser en ny undersøgelse, at 
ekstra timers diskussion af skolen på 
ingen måde er en garanti for en mere kva-
lificeret diskussion. Faktisk tyder meget 
på, at det i visse sammenhænge forholder 
sig præcis modsat, og på den baggrund 
har Danmarks Lærerforening udsendt en 
opfordring med ordene: »Tusind tak for 
interessen og engagementet. Nu må I 
gerne give os lidt fred og en smule tillid. 
Så lover vi at gøre os umage«. 

umulige 5.b 
alligevel klart 
nemmere at 
holde styr på 
end forældre-
gruppen i 5.b

»Det var komplet ude af kontrol«, 
indrømmer klasselærer Britt. »Niklas’ 
mor og Carmens far var nok de værste, 
men også blandt andet Viola-Elviras for-
ældre syntes helt uden for rækkevidde, 
og de trak Frederiks forældre og Katrines 
nye papfar med sig«. Læreren mener, 
at problemet ligger i hjemmet: »Disse 
voksne er ganske enkelt ikke blevet or-
dentligt klædt på hjemmefra. De aner 
jo ikke, hvordan man skal opføre sig, når 
man er i skole«.

Vi må redde 
børnene nu!!!

mørket 
kommer!!!

Husk at bestille årets reflekser
Reflekser redder liv og skaber synlighed i trafikken. Derfor deler 
TrygFonden hvert år gratis reflekser ud til børn og unge. Årets 
reflekser fra TrygFonden er vaskeægte superhelte, der er klar til 
at beskytte skolebørn over hele landet. I uge 39 modtager alle   
færdselskontaktlærere et brev med bestillings oplysninger. Tilbuddet 
gælder, så længe lager haves. Læs mere på trygfonden.dk

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), Lyngby Hovedgade 4, 2. sal, 2800 Kgs. Lyngby
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alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Naturfagsundervisning, som du kender det - nu med digitale redskaber. 
Det er tanken bag tre nye, digitale grundsystemer til naturfag: 
Fysik-kemifokus, Biologifokus og Geografifokus.

Tre systemer - en struktur
De tre systemer har hver sin hjemmeside - med samme struktur og layout, 
så det er nemt for både lærer og elever at navigere  på de tre forskellige 
fags hjemmesider.

Masser af praktiske aktiviteter
It i naturfagsundervisningen åbner op for mange nye muligheder for læring 
og forståelse. De digitale muligheder er nøje udvalgt og tænkt ind i under -
 visningen - samtidig med, at det praktiske arbejde væk fra skærmen er lige 
så vigtigt som før. Det er it på naturfagenes præmisser.

Læs meget mere og bestil gratis prøveabonnement i en måned på alinea.dk.
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Naturfag med 
digitale fordele

Tre nye digitale grundsystemer 
til fysik-kemi, biologi og geografi

Se mere på fysik-kemifokus.dk, biologifokus.dk og geografifokus.dk.
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