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Tilmeld din klasse gratis på 
ørsted.dk/klasseklimasafari

Sæt gang 
i klassens klimadebat
Tag dine elever med 
på Klimasafari

�

Træd ind i verdens næststørste jordklode og få en unik 
360 graders filmoplevelse om planetens udvikling og de 
klimaforandringer, der præger vores tid.  

Klimasafari sætter gang i elevdebatten med pedaltrampende, 
vindblæsende og virtuelle aktiviteter. Så giv dine elever 
mulighed for på egen hånd at udforske, hvordan vi kan 
passe bedre på vores fælles hjem, Jorden.

Klimasafari finder sted den 13.– 30. september i København 
på Bertel Thorvaldsens Plads og henvender sig til elever på 
mellemtrinnet og i udskolingen. Kommer I fra en skole uden 
for Hovedstadsområdet, kan I søge om 5.000 kr. i tilskud til 
transporten.
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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Selvstyrende  
folkeskoler

»Vi ved, at større auto- 
nomi til skoler og lærere  
vil styrke elevernes udbyt-
te af undervisningen. Og 
det behøver ikke at stå i  
modsætning til, at vi skal 
have en fælles folkeskole  
i Danmark – måske  
tværtimod«.
Anders Bondo Christensen,  
formand for Lærerforeningen

»Jeg tror, vi bliver snydt, 
ganske enkelt. Liberal  
Alliances partiprogram 
omkring skoler er ikke den 
vej, jeg synes, skolen skal 
udvikle sig i retning af«.
Pensioneret lærer  
Josephine Kaldan

»1. Det skal være et fler-
tal af skolens ansatte, der 
ønsker at deltage!  
2. Pædagogisk råd skal 
have en hel del af de 
gamle lærerråds beføjelser 
tilbage og ikke bare være 
rådgivende for skole- 
lederen«.
Tidligere skoleleder  
Kjeld Johansen

Teaching the test
Teaching to the test har fået en helt ny betydning, når man ser på det, som 
nogle skoler har gjort for at få fat i pengene fra Løkkes præmiepulje. Udtrykket handler 
som bekendt normalt om en kritik af, at man underviser for snævert i det, som eleverne 
kommer op i til eksamen. 

Det var netop frygtet på forhånd, at puljen med penge, som skulle uddeles på basis 
af karakterer til afgangsprøverne, ville føre til en for snæver undervisning. Men nogle 
af skolerne er gået skridtet videre og har indført noget, man kan kalde teaching the test, 
idet de simpelthen træner eleverne i at gå til eksamen. Blandt andet udstyres eleverne 
med strategier til at løse skriftlige eksamensopgaver, så karakteren bliver så høj som 
muligt. Det viser en undersøgelse, som Folkeskolen har foretaget blandt de skoler, som 
er med i puljen.

Undervisningen er ikke blot snævert rettet mod prøvefagene, den er målrettet selve 
eksamenssituationen. 

Puljen har også fået nogle særligt kreative skoler til at indgå byttehandler med et 
privat firma efter devisen No cure no pay. Firmaet stiller med konsulenter, som skolen 
kun skal betale, hvis det lykkes skolen at få del i puljemidlerne.  

Det er faktisk ikke så tosset, at eleverne ved, hvordan man går til eksamen. Men det 
var vel ikke meningen med puljen? Den skulle være en gulerod, som skulle sørge for, at 
der blev gjort en ekstra indsats for at få de fagligt svageste elever med. 

Men modellen strider mod værdierne i den danske folkeskole, hvor eleverne jo skal 
lære på grund af engagement og nysgerrighed – ikke på grund af en økonomisk gulerod. 

Og som Folkeskolen tidligere har påvist, er modellen også dårligt skruet sammen. 
Alene det faktum, at en skoles afgangskarakterer i forvejen svinger så meget fra år til 
år, at det mest vil være en tilfældighed, om en skole får del i pengene, fik en økonomisk 
professor til at dømme den »pinlig«. 

Men endnu værre bygger modellen på en antagelse om, at 
skolerne godt kan gøre noget ekstra, bare de får en gulerod 
holdt op foran sig. Ergo: Lykkes det, viser det, at skolerne 
kan stramme sig an – uden flere resurser, lyder logikken. 

Det kan undre, at skolelederne i en undersøgelse siger, at de er glade for at være 
med i puljen. Men det handler slet ikke om modellen. De vender stadig tommelfingeren 
nedad til systemet med den økonomiske gulerod og ønsker ikke, at den skal fortsætte.

Men de roser de konsulenter, som ministeriet har sendt ud for at hjælpe – og de er 
tilfredse med at dele erfaringer med andre skoler. 

Man kunne måske oversætte det til, at de er glade for, at de får en hjælp, 
som er målrettet særlige vilkår.

Den bistand kunne de få endnu bedre 
uden en ideologisk begrundet puljeord-
ning. Så drop det økonomiske felttog, 
og brug resten af puljen til at sikre 
den hjælp, som lige præcis disse 
skoler har ekstra hårdt brug for! 

Tilmeld din klasse gratis på 
ørsted.dk/klasseklimasafari
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I N D H O L DI N D H O L DSælg flotte til/fra-kort

TJEN 3.000,- 
TIL KLASSEN

 
– og hjælp samtidigt børn i nød

Alle klasser tjener 

3.000,- 
for hver kasse solgte kort

FRI RETUR-RET
Yderligere information / bestilling af kort:

www.tilfrakort.dk 
Tlf. 30 89 89 62

mail@tilfrakort.dk

106

Nu går 
kommissionen  

i gang
Det er kun få kommuner, 

hvor lærerarbejdstiden  
stadig er ren lov 409.  

Læs også professor Tage 
Søndergaard Kristensens op-
timistiske kronik på side 28.

JAGTEN PÅ  
PRÆMIE- 

PULJEN
Med kaffe, lektioner i  
at gå til eksamen og  

instruktion i hjælpemid-
ler kæmper puljeskoler 

om at løfte svage elevers 
karakterer til  

afgangsprøven.
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Liv i by og skole
Landsbyer har skrevet  

kontrakt med kommunen 
om bevaring af skolen.

24

Faglig fornøjelse:
Charlotte Holtermann 
og hendes elever har 

lært hele skolen at sor-
tere affald.

Fuld gang i fagene 
på folkeskolen.dk
Næsten hver anden  

lærer bruger i dag  
folkeskolen.dk til at  

finde faglig inspiration. 

JAGTEN PÅ  
PRÆMIE- 

PULJEN
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eksamen hver uge i et år .........................../  10
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K O M M I S S I O N E N S  M E D L E M M E R

Forskningschef 
Andreas Rasch-
Christensen, 
Via University 
College, ph.d., har 
en omfattende 
erfaring med at 
gennemføre og 
lede forsknings- 
og evaluerings-
opgaver inden 
for pædagogiske 
og socialfaglige 
områder. 

Formand:  
Per B. Christensen, for-
mand for Akkrediteringsrådet 
for de videregående uddan-
nelser og medlem af ekspert-
gruppen vedrørende lærerud-
dannelsen, nuværende med-
lem af A.P. Møller Fondens 
vurderingsudvalg vedrørende 
folkeskolemilliarden, tidli-
gere børne- og kulturdirektør i 
Næstved og tidligere formand 
for Børne- og Kulturcheffor-
eningen. Uddannet lærer.

Højesterets-
dommer Lars 
Hjortnæs,  
dommer i Ar-
bejdsretten og 
tidligere chef for 
lovafdelingen i 
Justitsministe-
riet.

Skolechef 
Ulla Riisbjerg 
Thomsen,  
Vejle Kommune, 
tidligere skole-
leder i 12 år og 
tidligere tilknyt-
tet University 
College Lillebælt 
som uddannel-
seschef på lærer- 
og pædagogud-
dannelserne. Ud-
dannet lærer.

Professor  
Lotte Bøgh  
Andersen, In-
stitut for Stats-
kundskab, Aarhus 
Universitet, og 
Vive (Det Natio-
nale Forsknings- 
og Analysecenter 
for Velfærd). 
Senest var hun 
fra marts 2017 til 
juni 2018 med-
lem af Ledelses-
kommissionen.

Lærer David 
Møller, Store 
Heddinge Skole i 
Stevns Kommune. 
Han har været it-
ansvarlig og daglig 
leder af pædago-
gisk læringscenter 
(PLC), har været 
aktiv i det lokale 
arbejde med sko-
leudvikling og har 
blandt andet del-
taget som med-
udvikler af Stevns 
Kommunes læse- 
og skrivekompe-
tencecenter. Fol-
keskolelærer siden 
1999.

Lærer Lars 
Søltoft Buur 
Holmboe, Møl-
holmskolen i Vejle 
Kommune. Han 
har erfaring fra 
flere lokale udvik-
lingsarbejder og 
er meget enga-
geret i den lokale 
skoleudvikling i 
Vejle Kommune. 
Folkeskolelærer 
siden 2005

Skolechef 
Flemming  
Skaarup,  
Horsens Kom-
mune, tidligere 
skolechef i Varde 
Kommune og 
tidligere skolele-
der i Middelfart 
og viceskoleleder 
i Vejle. Uddannet 
lærer.

Første møde i arbejdstidskommissionen

Hvor går det godt? Nu samles 
den kommission, som skal un-
dersøge lærernes arbejdstid og 
komme med anbefalinger inden de 
næste overenskomstforhandlinger. 

Tirsdag den 18. september har de to 
aftaleparter KL og Danmarks Lærerforening 
indkaldt til opstartskonference for den kom-
mission, der det næste halvandet år vil rejse 
lærerlandet rundt for at kigge på udfordringer 

i lærerlivet og finde steder, hvor man har 
fundet gode måder at få lærerarbejdet til at 
glide på. De otte personer i arbejdstidskom-
missionen har til opgave at komme op med 
anbefalinger, der skal danne grundlag for de 
næste arbejdstidsforhandlinger mellem kom-
munerne og lærerne. 

På konferencen vil de to hovedfigurer 
bag setuppet – lærerformand Anders Bondo 
Christensen og KL-formand Jacob Bundsgaard 
– kigge kommissionens formand, Per B. Chri-
stensen, og de øvrige kommissionsmedlem-
mer i øjnene og fortælle, hvorfor løsningen 
på fem måneders nedslidende overenskomst-

forhandlinger netop blev en undersøgelses-
kommission. 

Hverken Bondo eller Bundsgaard har man-
dat til at bestemme, hvad kommissionen skal 
kigge på, og hvem medlemmer skal hive fat i 
undervejs. Begge parter har dog mulighed for 
at byde ind med ønsker, råd og anden form 
for information til kommissionens arbejde. 
Det er Per B. Christensen, der egenhændigt 
bestemmer, hvordan kommissionen vil bruge 
sin tid. De endelige anbefalinger skal foreligge 
senest ved udgangen af 2019. 
bje@folkeskolen.dk
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I 76 kommuner er det ikke 
udelukkende lov 409, der 
regulerer lærernes arbejdstid. 
Her er der en fælles forstå-
else eller administrations-
grundlag eller lignende, der 
indeholder fravigelser eller 
suppleringer til lov 409. 

I 22 kommuner gælder den 
»rene« lov 409 fortsat.
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Kilde: Danmarks Lærerforening

Nyborg: Umiddelbart efter overenskomstforliget i 
april tog borgmester Kenneth Muhs (Venstre) initia-
tiv til at kontakte lærerkredsen, og i øjeblikket er par-
terne på skolerunde for at tale med lærere og skole-
ledere som led i et forløb, der gerne skulle munde ud i 
en aftale om lærernes arbejdstid for næste skoleår.

Haderslev: I Haderslev var der 
udskiftning på både lærerkredsfor-
mandsposten og børne- og ungechef-
posten 1. april. Og de to nye, Lars Pe-
dersen og Rasmus Andreassen, greb 
momentum og satser på at forhandle 
en aftale på plads inden 1. januar.

Kalundborg: Tidligere formand 
for KL Martin Damm (Venstre) er 
borgmester i Kalundborg, der netop 
for første gang har taget hul på 
drøftelser med lærerkredsen om, 
hvad Kalundborg kan få ud af en 
lokal lærerarbejdstidsaftale.
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Ønsker fra  
lærerne
Folkeskolen har talt med fem 
tillidsrepræsentanter om, hvad de 
håber kommer ud af arbejdstids-
kommissionens arbejde.

» Først og fremmest håber jeg, at der kommer 
et håndgribeligt resultat ud af jeres arbejde. Vi er 
mange, der kan huske hensigtserklæringerne fra 
overenskomsten i 2015. Det har vi ikke brug for. Vi 
har brug for, at KL og Danmarks Lærerforening kan 
enes igen. Derfor håber jeg, at de er helt enige om 
de medlemmer, der nu sidder i kommissionen. 
Mit råd til jeres arbejde er at have øje for, at det 
er vidt forskelligt at arbejde i folkeskolen, alt efter 
hvor man er ansat i landet. Tag derfor ud og kig på 
yderpunkter. I skal til både Udkantsdanmark og 
København. Prøv at ramme en middelvej. Tal med 
lærere og se på, hvor sammenfaldet er. Og så hå-
ber jeg, at en central aftale stadig vil give mulighed 
for lokale aftaler, som passer til de lokale forhold. 

Merete Eriksen, 
Tårs Skole, 
Hjørring

» Jeg ved, at der er mange ting, I 
kunne tage fat i. Men når jeg lytter til 
mig selv og mine kolleger, er det over-
skyggende, at vi ikke har nok forberedel-
sestid. I vores kommune bliver vi mere og 
mere pressede, fordi undervisningstiden 
bliver sat op år for år, uden at der samti-
dig bliver fjernet opgaver fra vores bord. 
I er velkomne til at komme til Esbjerg. Vi 
har ikke nogen decideret lokal arbejds-
tidsaftale, men vi har fået mulighed for 
at lægge fem timers arbejde derhjemme. 
Det betyder utroligt meget, når man for 
eksempel har en hel roman, man skal 
læse til sin undervisning. 
Inklusionen er også en af de ting, der 
presser meget. Vi holder meget af 
grundtanken, men vi oplever, at der ikke 
er midler nok til at håndtere opgaven. 

Peter Aaen,  
Hjerting Skole Aura,  
Esbjerg Kommune 
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» Jeg håber rigtig meget, at I vil kigge på 
mængden af unødvendige arbejdsopgaver, som 
tit kommer ovenfra – fra kommunen eller Folke-
tinget. Vi lærere kan se, at det giver mere mening 
at gøre tingene på andre måder end dem, vi bliver 
pålagt. Det håber jeg, at I vil få øje på, og at I der-
for vil anbefale, at der bliver givet mere frihed til 
lærerne, så vi kommer af med topstyringen. 
Og husk at komme ud og snakke med de lærere, 
som underviser i helt op til 28 timer. Det er dem, 
der ved, hvor skoen trykker. 

Anja Kristensen,  
Brørupskolen,  
Vejen Kommune

» Vi har brug for ordentlige arbejdsfor-hold for at kunne udføre den bedst mulige undervisning, og derfor har vi brug for en arbejdstidsaftale. Vi har brug for balance mellem den tid, vi får, og de opgaver, der forventes af os. Og sørg nu for, at jeres anbefalinger bliver brugt frem mod for-handlingerne af en ny aftale. Alt andet vil være både tåbeligt og uanstændigt. 

Anne Pedersen,  Augustenborg Skole, Sønderborg Kommune

» Forberedelse, forberedelse, forbere-
delse. Det er helt nødvendigt for at kunne 
afvikle undervisning af høj kvalitet, og den 
forberedelse, vi så har, skal sikres bedre, 
så vi ikke ender med at lave alt muligt an-
det, der udhuler vores forberedelse. 
Og så har vi brug for, at vi bliver givet den 
tillid, at vi kan disponere over vores tid. 
Det giver ikke mening, at vi er blevet givet 
en masse tid i september, når det eksem-
pelvis er i maj, vi har brug for den.
Jeg er rigtig glad for ministerens kamp for 
afbureaukratisering, så vi ikke skal følge 
lige så mange mål. Det håber jeg fortsæt-
ter, så vi kan bruge vores tid på at udvikle 
undervisningsforløb, der giver mening i 
forhold til de elever, vi har. Vi vil ikke bare 
trykke noget ned eller føle os kastet i ar-
mene på eksempelvis gyldendal.dk. Vi 
skal simpelthen have ejerskab over vores 
undervisning, så vi er sat godt og grundigt 
ind i det, vi står og underviser i. 

Jan Andersen, 
Rosengårdskolen, 
Odense Kommune
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Svage elever har øvet  
eksamen hver uge i et år
Lars Løkke Rasmussens præmiepulje har ført til et massivt fokus på 
afgangsprøverne på mange af puljeskolerne. Flere har indført  teaching to 
the test, viser en undersøgelse, som fagbladet Folkeskolen har foretaget. 

P R Æ M I E P U L J E

T E K S T :  S E B A S T I A N  B J E R R I L 

I L L U S T R A T I O N :  L O U I S E  R O S E N K R A N D S

Udsigten til milliongevinster har fået mange af 
skolerne i Lars Løkkes præmiepulje til at skærpe 
fokus på de afsluttende prøver i dansk og ma-
tematik i en hidtil udset grad. En skole har for 
eksempel indført ugentlig undervisning i at gå til 
prøverne for en gruppe elever igennem et helt år. 
På andre skoler har de fagligt svage 9.-klasseele-
ver fået præcise dessiner om, hvilke opgaver de 
skulle bruge kræfter på til prøverne. Mens andre 
skoler har haft succes med at servere morgenmad 
og kaffe for eleverne inden prøverne. Det viser 
en undersøgelse, som fagbladet Folkeskolen har 
foretaget.

Det er halvandet år siden, at statsminister Lars 
Løkke Rasmussen (Venstre) fortalte, at han havde 
mistet tålmodigheden med en lang række folke-
skoler. For mange unge forlader folkeskolen uden 
at være gode nok til at læse og regne, og »det kan 
vi ikke være bekendt«, lød det fra statsministe-
ren. Med undervisningsministeren ved sin side 
havde han derfor 500 millioner med til de skoler, 
han mente sender for mange elever videre uden 
mindst et snit på 4 i de afsluttende prøver i dansk 
og matematik. Reducer andelen af fagligt svage 
elever hvert år over de næste tre år – ellers van-
ker der ingen penge, lød kravet til skolerne. 

Alt fra turboforløb til en kop kaffe
Første puljeår er overstået, og skolerne har netop 
taget hul på puljens andet år. Fagbladet Folke-
skolen har i et spørgeskema spurgt skolerne om, 

Om præmiepuljen
• 104 skoler er med i jagten på en 

præmiepulje på 500 millioner kroner. 
Skolerne er udvalgt, fordi de i perioden 
2014-2016 har haft en høj andel af 
afgangselever med et karaktergennem-
snit ved 9.-klasseprøverne i dansk og 
matematik på under 4. 

• Skolernes resultater måles op mod en 
baseline, som ministeriet har udreg-
net på baggrund af karaktererne fra 
9.-klasseprøven i årene 2014-2016. 
Af karakterer indgår fire prøver i dansk 
(læsning, skriftlig, retskrivning og 
mundtlig) og to i matematik (med og 
uden hjælpemidler). 

• Det er karaktersnittet for de i alt seks 
prøver, som præmiepuljeskolerne må-
les på. Første år skulle skolerne for-
bedre sig fem procentpoint, indevæ-
rende skoleår med ti og næste skoleår 
15 procentpoint.
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hvad de har gjort i løbet af det første år for at 
øge deres chancer for at få del i Lars Løkkes 
præmiepenge. Skolernes svar viser, at de 
generelt har taget kampen op. Svar fra 51 ud 
af de 104 skoler viser, at puljen har sat gang i 
en række nye tiltag på skolerne.

Nogle skoler har kørt flere lektioner med 
ekstra lærere, andre intensive turboforløb 
i dansk og matematik. Nogle har indhentet 
konsulenthjælp fra private virksomheder, og 
forældrene er mange steder inddraget mere 
end hidtil blandt andet for at få flere af ele-
verne til at møde ind til undervisningen.

Og mange af skolerne har gjort flere nye 
ting på én gang. Nogle har såmænd opdaget, 
at en kop varm kaffe har en gavnlig effekt på 
de morgentrætte elever. Se liste side 17.

På Munkebo Skole – Mellem Nor og Fjord 
opdagede den ene af 9.-klassernes klasselæ-
rere, at en kop kaffe har en gavnlig effekt på 
eleverne. »Det startede med, at der blev stillet 
kaffe frem for at hygge om en gruppe elever. 
Men det viste sig, at en kop kaffe fik dem til 
at live op om morgenen. Så til prøven var der 
nogle af dem, som lige fik en kop kaffe med 
ind. Og så kørte det bare«, beretter skoleleder 
Tina Nygaard. 

Otte eksamenslektioner om ugen 
Løkkes puljecheck udskrives på baggrund 
af resultaterne i eksamenslokalerne ved 
prøverne i dansk og matematik. Og det har 
mange steder ført til et stort fokus på at 
maksimere elevernes prøvepræstationer. I un-
dersøgelsens åbne svar nævner en fjerdedel 
af skolerne, at de i første puljeår har indført 
tiltag, der går direkte på prøverne. 

Arenaskolen i Greve Kommune har blandt 
andet afskaffet muligheden for at gå før tid 
under de skriftlige prøver. Det skal sikre, at 
eleverne udnytter den fulde tid under prø-
verne. Samtidig er ledelsen begyndt at være 
til stede under prøverne for at sende et signal 
til eleverne om, at deres resultat ikke kun 
betyder noget for dem selv – men også for 
hele skolen. 

Og Arenaskolen er langtfra ene om at 
have indført nye måder at håndtere prøverne 
på. Thorning Skole i Silkeborg Kommune 
har blandt andet indført, at skolens svageste 
9.-klasseelever hele sidste år fik prøveforbere-
dende undervisning i fire lektioner om ugen i 
hver af de to fag.

»Det har været intensiv træning frem mod 
prøven. Vi havde prøvet noget lignende med 
vores specialklasserække, så vi brugte erfa-
ringerne derfra«, siger skoleleder Lone Stig 

Andersen. Skoleforvaltningen i Silkeborg har 
valgt at tildele skolen én million årligt i de 
tre puljeår, til gengæld for at Thorning Skole 
deler sine erfaringer med de øvrige af kom-
munens skoler, når projektet er slut. 

Slut med læseferie
Flere skoler fortæller, at de i første puljeår 
inddrog læseferien, hvor eleverne normalt 
har skemafri til selv at forberede sig til de 
mundtlige prøver. På Farsø Skole i Vesthim-
merland Kommune fik eleverne besked på at 
bruge minimum tre lektioner hver formiddag 
på skolen i stedet for at være derhjemme. 

»Efter de skriftlige prøver hyrede vi en 
lærer fra den lokale ungdomsskole. Han var 
indledningsvis rundt i vores 9.-klasser, hvor 
han talte med eleverne om prøveboost, og 
han bad samtidig eleverne lægge en plan for 
deres eksamensperiode. Vi inddelte eleverne i 
studiegrupper, så de hver dag havde nogen at 
forberede sig sammen med«, siger skoleleder 
John Andersen. Han fortæller, at læreren fra 
ungdomsskolen fik til opgave at være der med 
eleverne, når de var på skolen i deres læseferie: 

»På den måde sikrede vi, at de unge men-
nesker kom tidligt ud af sengen i løbet af læ-
seferien. Tit vender de jo dag og nat, bare de 
har en lille uge, hvor de ikke går i skole. Det 
gjorde også, at de fik hjulpet hinanden med 
at gøre sig klar og få læst«. 

Sådan scorer man et 4-tal 
John Andersen fortæller, at skolens læse- og 
matematikvejledere samtidig brugte en del af 

året sammen med de elever, lærerne vurde-
rede ville have udfordringer med at opnå det 
påkrævede 4-tal. 

»Dér satte vi ind med nogle strategier for, 
hvordan man går til prøven, og så trænede 
vi dem i at bruge de hjælpemidler, man kan 
bruge inde til prøverne. Så inden prøverne 
var vi sikre på, at de var eksperter i de hjæl-
pemidler, der er til rådighed«, fortæller han. 

I matematik fik de svage elever eksempel-
vis at vide, at de ikke skulle løse opgaverne 
fra den ene ende til den anden.

»Det handler eksempelvis om at løse et-
teren i hver opgave, for hvis du har løst alle 
etterne, så har du stort set 4-tallet i hus, og 
du går ikke kold i nogle af de andre opgaver 
undervejs«, siger John Andersen. 

I årets løb trænede vejlederne også intenst 
gruppen af elever i at bruge WordMat, der gør 
det muligt at opsætte og beregne selv kompli-
cerede regnestykker i Word til matematikprø-
ven med hjælpemidler. 

»Det er en skabelon til at skrive dine op-
gaver op, og så regner systemet opgaverne 
ud. Så hvis man kan bruge WordMat, er man 
stort set sikker på, at man får et 4-tal hjem«, 
fortæller skolelederen. 

Sidste år havde Farsø Skole også en del ord-
blinde elever. Her brugte skolen tid på at sikre 
sig, at eleverne var i stand til at bruge læse- og 
skriveværktøjet CD-Ord, som ordblinde elever 
blandt andet kan bruge til at få læst opgave-
teksten og deres egen tekst højt samt komme 
med avancerede ordforslag. Skolen valgte 
derudover for første gang at placere de ord-
blinde elever for sig selv ved prøven i skriftlig 
fremstilling. 

»Det gjorde, at de ikke så deres kammerater 
smutte før tid. Og så havde vi vores læsevejleder 
med, som er ekspert i CD-Ord. Hun kunne hjæl-
pe, hvis noget skulle kikse med programmet. 
På den måde sikrede vi, at de alle brugte deres 
hjælpemidler«, forklarer John Andersen. 

Fællesspisning inden prøverne
Mange skoler beretter også om, at de bad ele-
verne møde ind en hel time før de skriftlige 
prøver. Her har skolerne serveret morgen-
mad. Eleverne på Grønhøjskolen nord for 
Randers var nogle af dem, som ikke længere 
måtte møde op kort før de skriftlige prøver. 

»Det gjorde vi for at gøre eleverne ekstra 
klar, og vi havde også en lille seance med hyp-
noterapi, for at eleverne kunne få helt ro på sig 
selv. Det hjælper især de svageste elever til at 
fokusere. Jeg tror, at den time var givet rigtig 
godt ud«, fortæller skoleleder Peter Sabroe. 

Om undersøgelsen
Fagbladet Folkeskolen har udformet et spørge-
skema, der er sendt ud til skolelederne på alle 104 
præmiepuljeskoler. Skolelederne har kunnet svare 
i løbet af august, og det har 51 skoler gjort. Det 
giver en svarprocent på 49. 

34 af skolerne svarer, at de ud fra egne beregnin-
ger forventer at modtage en pose præmiepenge 
for puljens første år – svarende til 67 procent af 
skolerne, der har besvaret undersøgelsen. Da Un-
dervisningsministeriet præsenterede et estimat 
over resultaterne fra første puljeår, var meldingen, 
at 58 procent af skolerne står til at få sat mellem 
1,3 og 1,5 millioner ind på kontoen. 

Det endelige resultat har ministeriet klar i løbet af 
september. 
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I puljeprojektet tæller elever som dum-
pet, hvis de misser én eller flere af prøverne. 
Mødepligten en time før prøverne gav derfor 
skolen mulighed for at sikre, at alle elever 
mødte op til prøverne. 

»Så kunne vi nå at ringe til de elever, som 
havde sovet over sig, og sige: ’Vi kommer lige 
og henter jer’«, fortæller Peter Sabroe.

Ikke længere et fyord
På Avedøre Skole i Hvidovre Kommune valgte 
man også at bruge første puljeår til at gøre 
eleverne skarpere på selve prøvesituationen. 

»Vi har fået meget fokus på at undervise 
eleverne i at håndtere de krav, der stilles til 
prøverne. Det handler om at have mere fokus 
på at forstå opgaven lige så meget som ind-
holdet«, fortæller afdelingsleder Jakob Otte-
sen. Han oplever, at præmiepuljen i høj grad 
lægger op til et skærpet eksamensfokus. 

»Det er teaching to the test, som tidligere 
var et lidt udskældt begreb, men som efter-
hånden er blevet ganske stuerent. Det er også 
det fokus, som læringskonsulenterne fra Un-
dervisningsministeriet lægger for dagen. Det 
er lidt pudsigt, at det er blevet legalt at tale 
åbent om det«, siger han. 

Jakob Ottesen mener, at puljens prøvefo-
kus flugter med de nyindførte karakterkrav 
til ungdomsuddannelserne, som ifølge afde-
lingslederen har øget skolernes forpligtelse til 
at gøre endnu mere for, at eleverne er mest 
muligt klar til at håndtere de afsluttende 
prøver. 

»Kravene har gjort, at det er blevet en vig-
tig del af vores ansvar at sørge for, at de unge 

mennesker har nogle valgmuligheder, når de 
forlader skolen«. 

Pulje har givet dårligere undervisning 
Matematikkonsulent i Hvidovre Kommune Pe-
ter Mogensen ærgrer sig over det prøvefokus, 
præmiepuljen har skabt på kommunens tre 
deltagende skoler. 

»Puljen har gjort, at prøvestrategierne 
bliver italesat i højere grad end nogensinde 
før. For det er i virkeligheden det, som puljen 
fordrer. Jeg vil aldrig nogensinde tænke ma-
tematik sådan til hverdag, og det vil jeg aldrig 
nogensinde foreslå nogen at gøre«, siger han 
og fortæller, at han ikke har meget fidus til 
sådan en »quickfix-tankegang«:

»Normalt sidder vi ikke og vurderer, hvilke 
elever vi kan skubbe lidt til, så de består. Nor-
malt prøver vi at give undervisning på forskel-
lige niveauer, som passer til den enkelte elev, 
så de får den bedst mulige undervisning. For 
mig er det en smule kunstigt og en forkert 
prioritering af tid at lægge så meget strategi i 
forhold til at få en bestemt karakter«.

Som matematikkonsulent har Peter 
Mogensen peget på en række mulige mate-
matikindsatser, de tre præmiepuljeskoler 
fra kommunen kan bruge. Et af dem er boot-
camps kun med matematik.

»Det kunne for eksempel være fjorten dage 
kun med matematik hele dagen. Men der må 
jeg så bare sige, at det er en urealistisk ide i 
forhold til at tænke skolen som helhed. Mate-
matik er ikke det eneste fag i folkeskolen eller 
9. klasse. Det må vi ikke glemme«. 
bje@folkeskolen.dk

Hvis man kan bruge 
WordMat, er man 
stort set sikker på, 
at man får et 4-tal 
hjem.
John Andersen
Skoleleder på Farsø Skole
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Kilde: Fagbladet Folkeskolen har udformet et spørgeskema, 
der er sendt ud til skolelederne på alle 104 præmiepuljesko-
ler. Skolerne har kunnet svare i løbet af august, og det har 
51 skoler gjort. Det giver en svarprocent på 49. 

P R Æ M I E P U L J E

Ni ud af ti skoler er  
positive efter år et 
Præmieskolerne er tilfredse med 
at være med i Løkkes puljeforsøg. 
I hvert fald svarer 90 procent, at 
de enten er »meget positive« eller 
»overvejende positive« efter første 
puljeår, når de bliver spurgt til deres 
foreløbige vurdering af at være med i 
præmiepuljen. Kun én af de 51 skoler 
angiver at være »meget negativ«. 
Mange af skolerne roser Undervis-
ningsministeriets læringskonsulenter 
og angiver, at ministeriets oplægs-
dag har været inspirerende. 

»Vi har haft en rigtig god lærings-
konsulent, som har hjulpet os med at 
blive endnu skarpere til at bruge data 
tidligere i skoleforløbet«, lyder det 
blandt andet fra en skoleleder i un-
dersøgelsen. Andre skoler skriver, at 
de har fået meget ud af at dele erfa-
ring med de andre puljeskoler.

… men de vender 
tommelfingeren 
nedad til  
gulerodsmodel
Selv om skolerne er enige om, at 
puljen indtil videre har været en po-
sitiv oplevelse, er størstedelen uldne 
i forhold til at anbefale statsmini-
steren at udbrede gulerodsmodellen 
til andre dele af skoleområdet. Kun 
syv af de 51 skoler – svarende til 14 
procent – siger ja tak til lignende 
præmiepuljer. »Vi har et meget godt 
samarbejde med læringskonsulen-
terne, et nogenlunde udbytte af de 
indkaldte møder, men gulerodsmo-
dellen stinker«, skriver en skole. 

»For skoler, som har store ud-
fordringer socialt eller fagligt, giver 
det ingen mening med en gulerods-
model«, skriver en anden skoleleder, 
som i stedet foreslår en model, hvor 
skolerne får midler, der er bundet til 
en bestemt opgave: »De midler skal 
selvfølgelig følges af nogle krav, vej-
ledning og andet«.

På en tredje skole lyder det, at 
puljen »højst sandsynligt kun har 
positiv effekt på de konkrete områ-
der, mens det med stor sandsynlig-
hed har negativ betydning for andre 
områder«.

… og det er for  
ensidigt alene at 
kigge på karakterer
Skolerne er ikke kun skeptiske over 
for selve gulerodsmodellen. De me-
ner også, at et succeskriterium, der 
kun handler om at løfte elevernes 
karakterer, er for ensidigt. 

»Karaktererne er et vigtigt para-
meter, men bør ikke stå alene«, lyder 
det fra en skole. 

En anden skole påpeger, at puljen 
også burde udbetales på baggrund 
af elevernes uddannelsesparatheds-
vurdering og skolernes fraværstal. 

Mens en tredje skole kritiserer 
modellen for at have en klar slagside, 
når det kommer til at måle skolernes 
løfteevne: »Elever, som løfter sig fra 
et snit på 3,9 til 4,0, er en succes i 
det nuværende system. Men en elev, 
som løfter sig fra 1,0 til 3,9, er i det 
her system ikke en succes«.

Meget positiv

35 %

Overvejende negativ

8 % Meget negativ

2 %

Overvejende positiv

55 %

En positiv oplevelse
»Hvordan er jeres overordnede vurdering af 

at være med i skolepuljen indtil videre?«

Ja

14 %Ved ikke

22 %

Nej

65 %

Upopulær gulerodsmodel
»Det er første gang, at man benytter en gulerods-
model på skoleområdet, hvor skolerne kun beløn-
nes, hvis de opfylder et bestemt krav. Her efter år 

ét synes du så, at man bør brede gulerodsmodellen 
ud til andre indsatser på skoleområdet?«

Ja, det er den mest fair  
måde at vurdere på

14 %
Ved ikke

22 %

Nej, der findes bedre  
måder at måle det på

65 %

Skidt med karaktermåling
»Mener du, at det at måle på elevernes karakte-
rer ved 9.-klasseprøven er den mest fair måde at 

måle jeres evne til at løfte jeres elever?«
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Ja, det er den mest fair  
måde at vurdere på

14 %

Nej, der findes bedre  
måder at måle det på

65 %

8 dages 5-stjernet luksusrejse
Abu Dhabi & Dubai

INKLUDERET super luksushotel,

THE PALM & ATLANTIS !

8 5
En af danskernes mest populære luksusrejser !

Det mener kunderne

Testresultat: 12

Pålidelighed / Venlighed / Kompetence

Interview med 40.350 personer 
gennemført af TSS/RSD4 i 01/2018

« »

Vi står inde for kvaliteten!

Som læser nyder du godt af meget fordelagtige vilkår:3

Oplevelsespakke: Pakken indeholder følgende 4 udfl ugter: 
Abu Dhabi tour, sejltur Abu Dhabi inkl. Aftensmad, sightseeingtur i 
Dubai inkl. entré til Dubai Museum samt sejltur rundt om Yas Island. 
Alt dette får du for kun 1150,– DKK pr. person
Ekstra uge: Du kan forlænge din ferie og bo på det 4-stjernede Al 
Hamra Village Golf & Beach Resort i en uge inkl. halvpension for 
kun 3800,– DKK pr. person

Inkluderet Inkluderet
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Abu Dhabi: Dit 5-stjernede luksushotel GRAND MILLENNIUM AL WAHDA

Rabat pr. person
- 9000,– DKK23490,–DKK 1

pr. person
i stedet for  12490,–12490,DKK 2

Lufthavne København Billund
Lufthavnstillæg pr. pers. 450,– DKK   0,– DKK 250,– DKK
Afrejsedage søn søn

Dubai: Dit 4-stjernede drømmehotel TIME GRAND PLAZA

Inkluderet Inkluderet

Dette hotel ligger tæt på en lang række af Dubais 
seværdigheder (Burj Khalifa og Dubai Mall). Hotellet 
har et stort receptionsområde med en dejlig lys lobby. 
Udover en café er der også en restaurant, hvor der 
serveres nationale og internationale retter. I spa-
området tilbydes forkælelse for krop og sjæl, desuden 
er der et fi tnesscenter, en pool med poolbar på 
tagterrassen. Alle værelser har bad med badekar eller 
bruser, WC, hårtørrer, gratis kaffe og te, telefon, WiFi 
(mod betaling), satellit-tv, minibar (mod betaling), 
pengeboks, klimaanlæg.

EKSTRA LUKSUS TIL DIG: Dit 5-stjernede super luksushotel FAIRMONT AJMAN eller THE AJMAN PALACEEKSTRA LUKSUS TIL DIG

Inkluderet Inkluderet

Dette luksushotel er i en klasse for sig og ligger ved 
kysten lige ud til den lækreste hvide sandstrand blot 30 
min. kørsel fra Dubai. Fairmont Ajman har en række 
førsteklasses restauranter, hvor der arbejdes med 
innovative kulinariske koncepter. På nogle af 
restauranterne kan man sidde udenfor og nyde 
udsigten over den Persiske Golf. I hotellets spa-afdeling 
og på den dejlige 200 m lange sandstrand står den på 
ren afslapning. Faciliteterne omfatter også en stor 
udendørs pool og et motionscenter. Alle 252 værelser 
byder på en fantastisk havudsigt og er udstyret med 
fl adskærms-TV, privat bar med køleskab, pengeboks og 
klimaanlæg. De luksuriøse badeværelser har bl.a. 
rainshower-bruser samt separat badekar og hårtørrer.

Rejsetidspunkter Sep. '18
(23.– 30.09.)

Okt. '18
(07.– 28.10.)

Nov. '18
(04.– 11.11.)

Nov. '18
(18.– 25.11.)

Dec. '18
(02.– 09.12.)6

Jan. '19
(27.01.)

Feb. '19
(03.– 24.02.)

Mar. '19
(03.– 10.03.)6

Mar. '19
(17.– 31.03.)

Apr. '19
(07.– 28.04.)#

Maj '19
(05.– 12.05.)

Maj '19
(19.– 26.05.)

Juni '19
(02.– 16.06.)6

Sæsontillæg p. p. + 600,– DKK + 1000,– DKK + 1300,– DKK + 1500,– DKK + 1800,– DKK + 2000,– DKK + 1800,– DKK + 1500,– DKK + 1300,– DKK + 1000,– DKK + 600,– DKK + 300,– DKK 0,– DKK

  Tur og retur med Turkish Airlines  4881,– DKK 2

(bedste europæiske fl yselskab 2011 – 2016)5

Inkl. transport til og fra hotellet
  2 overnatninger i dobbeltværelse 635,– DKK 2

i Abu Dhabi på 5-stjernet luksushotel (national standard) 
GRAND MILLENNIUM AL WAHDA
inkl. 2× stor morgenbuffet

  2 overnatninger i dobbeltværelse  2800,– DKK2

i Dubai på 4-stjernet drømmehotel 
(national standard) TIME GRAND PLAZA
inkl. 2× stor morgenbuffet

  EKSTRA LUKSUS TIL DIG: 2800,– DKK2

 -  2 overnatninger i dobbeltværelse på 
5-stjernet super luksushotel (national standard) 
FAIRMONT AJMAN eller BAHI AJMAN PALACE
inkl. stor morgenbuffet

 -  gratis benyttelse af hotellets faciliteter:
• stort og fl ot udendørs anlæg med swimmingpool
• privat sandstrand (hotellets egen)
• motionscenter med alt tænkeligt udstyr

  2 fantastiske udfl ugter: 1374,– DKK2

-  Dubais vartegn – palmeøen 
THE PALM og Hotel ATLANTIS inkl. tæppegalleri

 -  Kulturhovedstaden Sharjah med dens
orientalske fl air inkl. guld-/læderatelier

   Vores gæster serviceres fuldt ud af venlige engelsktalende 
lokale rejseledere

  Lægevagt døgnet rundt

 Samlet pris pr. person 12490,– DKK 2

 Rabat pr. person – 9000,– DKK 2

 Fordelspris pr. person fra kun 3490,– DKK1

  Tur og retur med Turkish Airlines  4881,– DKK 2

  2 overnatninger i dobbeltværelse 635,– DKK 2

i Abu Dhabi på 5-stjernet luksushotel (national standard) 

  2 overnatninger i dobbeltværelse  2800,– DKK2

 2800,– DKK2

  2 fantastiske udfl ugter: 1374,– DKK2

12490,– DKK 

Inkluderet i prisen:

Annonce

Rejsende med dansk nationalitetspas er visumpligtige i Emiraterne. Visum udstedes for 90 dage ved ankomst. Ved indrejsen 
fremvises pas, der skal være gyldigt i mindst seks måneder efter den planlagte udrejsedag. Personer, der rejser på danske 
fremmedpas, skal kontakte Emiraternes ambassade inden afrejse for at undersøge, om de behøver at søge om visum på 
ambassaden forud for rejsen. Bemærk: Rejsens varighed kan variere pga. ændrede fl  ytider. Afrejse fra København: Turen inkl. 
ud- og hjemrejse varer i alt 8 dage (9 dage fra København) og inkluderer 6 overnatninger på hotel. 
1  Sengeskatten på hotellerne Grand Millennium al Wahda og Time Grand Plaza udgør i øjeblikket 15 AED per værelse/nat, og på Hotel Al 

Hamra Village Golf & Beach Resort 20 AED per værelse/nat (gælder fra: December 2017). Prisen gælder fra den 02.06.2019 til den 
16.06.2019 med afrejse fra København Lufthavn. I forbindelse med andre afrejsedatoer påregnes sæsontillæg som angivet I tabellen. 
Pris ved indkvartering i dobbeltværelse. Ved modtagelse af den skriftlige booking-bekræftelse forfalder 20 % af rejseprisen til betaling. 
Det resterende beløb betales senest 35 dage før afrejsen. Rejsen gælder kun for modtagere og ledsagende personer. For rejsen gælder 
TSS‘ rejsevilkår, der kan rekvireres hos vores rejsehotline. Se også på www.tss-travel.dk. Planlagt gruppestørrelse ca. 25 personer. Ikke 
egnet til personer med begrænset mobilitet. Billederne i brochuren er medtaget som eksempler. Ekstra luksus gælder kun, hvis 
studierejsen bookes via ovennævnte fordelskode. Bemærk venligst, at såfremt antallet af tilmeldte til pakkerejsen 20 dage før 
påbegyndelsen af pakkerejsen er mindre end 20, vil pakkerejsen blive afl yst.

2 TSS tilbyder særprisen i forhold til den normale pris på 12490,– DKK på www.tss-travel.dk.

Rejsearrangør: TSS Danmark, Filial af TSS Travel Service Scandinavia AS, 
Norge, Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K, CVR-nr. 32298656, 
Brønnøysundregistrene 999331939

Din fordelskode! 

Ring gratis nu for at sikre dig din ønskedato:

Mandag til fredag kl. 9.00 – 18.00, lørdag kl. 9.00 – 15.00

FOLK96032

80 25 08 34

Samlet pris  12490,–
Du sparer 9000,–

DKK 212490,–DKK 

DKK 2

kun 3490,–fra DKK 1

pr. pers.

Pris for 
FOLKESKOLEN læsere

3 Ikke indeholdt i pakkeprisen.
4  TSS Travel Service Scandinavia AS og RSD Reise Service Deutschland er del af en europæisk rejsekoncern, der tilrettelægger rejser for kunder fra fl  ere europæiske lande. Undersøgelsen blev gennemført med personer, der rejste 

med TSS/RSD i 2017.
5 Turkish Airlines (bedste europæiske fl yselskab 2011-2016 iht. Sky Trax World Airline Award) med omstigning i Istanbul
6 Der kan kun bookes 1 uge.
# Ferietillæg pr. pers.: 1150,– DKK
Den kombination af rejseydelser, som vi har tilbudt jer, er en pakkerejse i henhold til direktiv (EU) 2015/2302. Derfor kan I gøre alle EU-rettigheder gældende, der gælder for pakkerejser. TSS Travel Service Scandinavia AS har det fulde ansvar 
for den korrekte afvikling af hele pakkerejsen. Desuden har TSS Travel Service Scandinavia AS den lovpligtige sikring for tilbagebetaling af dine indbetalinger og, såfremt transport er en del af pakkerejsen, sikring af din hjemtransport ved 
konkurs. TSS er medlem af Rejsegarantifonden i Danmark. Medlemsnummer: 2505.

Specielt til dig som trofast læser af FOLKESKOLEN !

Læs og rejs: 
Fordelspris for FOLKESKOLEN læsere fra kun 
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P R Æ M I E P U L J E

Når folkeskolen bliver tilført penge, 
 kommer det ikke kun eleverne til gavn.  
Mange puljeskoler oplyser, at de har haft  
private virksomheder i røret med diverse  
tilbud om at hjælpe dem tættere på  
præmiepuljens millioncheck. 

Private virksomheder er også 
på jagt efter præmiepenge

T E K S T :  S E B A S T I A N  B J E R R I L 

I L L U S T R A T I O N :  L O U I S E  R O S E N K R A N D S

Det er langtfra kun Undervisningsministeriets 
læringskonsulenter, der har tilbudt præmie-
puljeskolerne hjælp til at løfte deres svage 
elever i håbet om at nå de præmieudløsende 
krav. I en spørgeskemaundersøgelse foretaget 
af fagbladet Folkeskolen beretter en fjerde-
del af skolerne, at de er blevet kontaktet af 
private virksomheder med løsninger til at 
komme milliongevinsten nærmere. Flere af 
skolerne fortæller, at de er blevet kontaktet af 
op mod ti forskellige aktører i løbet af projek-
tets første år. 

En af de skoleledere, som har brugt tid på 
at forholde sig til en lang række henvendel-
ser, er skoleleder på Dueholmskolen i Morsø 
Kommune Lars Zedlitz Alberg.

»Nogle skrev mails, andre ringede direkte 
til mig. Jeg tror, at det var omkring 10-12 
stykker i starten. Nogle havde opfundet et 
bogsystem, andre et it-system, og nogle ville 
gerne arbejde med mine lærere for at gøre 
dem bedre til at arbejde med motivation. Det 
var meget blandede bolsjer«, fortæller han, 
om tiden efter at Dueholmskolen var kommet 
på statsminister Lars Løkke Rasmussens liste 

16 /  F O L K E S K O L E N  /  1 5  /  2 0 1 8
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over skoler, der over tre år kunne få del i en 
pulje på en halv milliard, hvis de forbedrede 
de svageste elevers afgangskarakterer i dansk 
og matematik. 

Leder: Lidt som golddiggere
Lars Zedlitz Alberg valgte at sige nej tak til 
henvendelserne.

»Jeg har dygtige folk, så jeg mener, at vi 
kan klare opgaven selv. Men det var tydeligt, 
at de så muligheden for at sælge et eller andet 
her og nu, hvor der kunne være et økonomisk 
momentum. Man kan vel godt bruge et be-
greb som golddigger her«, siger han. 

På Roslev Skole i Skive Kommune ople-
vede skoleleder Stefan Frøkjær-Jensen tilmed, 
at nogle virksomheder troppede uanmeldt op 
på skolen for at præsentere deres ideer.

»De snakkede om alverdens udviklingspro-
jekter. Nogle af dem lød interessante, men 
der var også nogle, hvor man kunne mærke, 
at deres ideer ikke var af helt ny dato«, siger 

Sådan har  
skolerne gjort  
Skolerne har selv sat en række initiati-
ver i gang i løbet af det første puljeår, 
viser Folkeskolens undersøgelse:

• Tolærerordninger i begge fag.
• Klasselæsekonference for alle lærere på 9. år-

gang.
• En større brug af data.
• Ekstra resurser til støtteundervisning.
• Tættere samarbejde med fødeskoler, så der ek-

sempelvis nu holdes møder om årsplaner.
• Støttekontaktpersoner til at få bestemte elever 

til at komme i skole.
• Turboforløb i de to fag.
• Parallellagt undervisning på 9. årgang og tre læ-

rere til at dække to danskhold.
• Etablering af et pædagogisk læringscenter (PLC).
• Intensive læringsforløb i samarbejde med den 

lokale ungdomsskole.
• Samarbejde med læreruddannelsen på UC Nord-

jylland med udvalgte studerende og forskere.
• Arbejdet med elever og læreres mindset og moti-

vation.
• Samarbejde med LøkkeFonden.
• Niveauinddelt holdundervisning.
• Indført semesterprøver.
• Udformet matematikstrategi og indført turbofor-

løb i faget for elever på 6. årgang.
• Frugt og drikkelse under mundtlige prøver for at 

dulme elevernes nervøsitet.
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han og fortæller, at også han valgte at takke 
nej til at indgå samarbejder. 

Tre måneders gratis prøvetid
Skoleleder på Brædstrup Skole i Horsens 
Kommune Rikke Meldhede valgte det første 
år at afvise de virksomheder, som kontaktede 
hende. Her i puljens andet projektår er hun 
igen blevet kontaktet. 

»Vi bliver stadigvæk løbende kontaktet. 
Det er ikke nye virksomheder på markedet, 
men det er tydeligt, at de har brugt puljen til 
at målrette deres markedsføring«, siger hun. 

Rikke Meldhede fortæller, at virksomhe-
den FrontRead kontaktede hende både ved 
puljens start og op til andet puljeår. Virksom-
heden tilbyder intensive læseforløb via en 
app, og nu har Rikke Meldhede takket ja til en 
tremåneders gratis prøveperiode. 

»Det er en fin mulighed for os. Vi skal jo 
hele tiden afveje vores resurser. Så når vi 
tilkøber noget, bliver det i stedet for noget 
andet. Så vi spørger lærerne, om de kan se 
ideen med det her værktøj, når prøveperio-
den er ved at være overstået«, fortæller hun. 

FrontRead lover karakterløft 
Administrerende direktør i FrontRead Kim 
Høgskilde fortæller, at man helt bevidst har 
kontaktet en stor del af præmiepuljeskolerne. 

»Jeg ved ikke, hvor mange vi har kontaktet, 
men vi har kontaktet mange. Vi har indgået en 
del aftaler, men mange af skolerne har dårlig 
økonomi, så de siger, at de ikke kan investere, 
før de har fået nogle penge«, siger han. 

Kim Høgskilde oplyser, at FrontRead har 
aftaler med 20 kommuner, der har tilkøbt ad-

gang til læseappen til alle deres skoler. Og så 
fortæller han, hvad FrontRead kan tilbyde pul-
jeskolerne, hvis præmiechance blandt andet er 
afhængig af elevernes prøvekarakterer i dansk. 

»Når vi kontakter skolerne, er det med 
beskeden om, at vi kan hjælpe dem. Nogle af 
de skoler, som har brugt vores værktøj, har 
udtalt, at de i snit har løftet eleverne med én 
karakter ved 9.-klasseprøven. Og vores resul-
tater viser, at elevernes læsehastighed i gen-
nemsnit forbedres med 63 procent«. 

FrontRead tilbyder blandt andet skolerne 
at køre to træningsforløb i løbet af året.

»Det gør dem virkelig klar til prøven, så de 
kan løfte deres karakterer. Og det giver dem 
naturligvis også et bedre uddannelsesliv«, 
siger han. 

MatematikFessor har talt med 40 
 puljeskoler  
Flere af skolerne oplyser også, at de er blevet 
kontaktet af MatematikFessor, der er kendt 
for sin digitale matematikportal. Mange sko-
ler havde allerede aftaler, der giver adgang til 
matematikportalen, men præmiepuljen fik 
MatematikFessor til også at tilbyde skolerne 
konsulenthjælp. 

»Vi har lavet indsatser på folkeskoler i 
fire år, men puljen har givet mulighed for 
indsatser af en anden størrelsesorden. Vi kon-
taktede derfor de skoler, der lå inden for en 
radius af 50 kilometer fra os i København. Så 
vi fik spurgt 40 skoler, og syv af dem indgik 
vi en aftale med«, fortæller projektleder og 
forretningsudvikler i Edulab, der står bag Ma-
tematikFessor, Thomas Køier Jakobsen. 

Han fortæller, at seks af de syv skoler for-
venter at have opfyldt præmiekravet for før-
ste puljeår, og at virksomheden forventer at 
få endnu flere aftaler i løbet af andet puljeår.

»Skolerne ved først med sikkerhed, om de 
får pengene her midt i september, og de får 
dem først i fjerde kvartal. Så vi afventer p.t., at 
skolerne er sikret en økonomi«, fortæller han. 

»No cure, no pay«-aftale 
Arenaskolen i Greve Kommune lagde før som-
merferien et klip på YouTube, hvor skoleleder 
Martin Frank Nielsen glad kunne fortælle, at 
årets prøveresultater ser ud til at have sik-
ret skolen en milliongevinst på 1,3 millioner. 
Oven i gevinsten skal han dog samtidig betale 
en regning på en halv million til Matematik-
Fessor. I årets løb havde MatematikFessor 
nemlig hjulpet til med en konsulent i 20 klok-
ketimer om ugen. Aftalen var i skolesammen-
hænge den meget utraditionelle »no cure, 

no pay« – så Martin Frank Nielsen skulle kun 
have penge op af lommen, hvis skolen nåede 
sit mål. Hverken han eller Thomas Køier Ja-
kobsen fra MatematikFessor vil oplyse, om en 
lignende aftale også gælder i år. Men Martin 
Frank Nielsen vil gerne fortælle, hvad han får 
ud af årets aftale med MatematikFessor.

»Vi har valgt, at de skal være her i endnu 
flere timer i år, så de er her 27 timer. Vi har 
besluttet, at de skal have flere timer i dansk, 
og så skal de også være mere i vores 8. klasse 
end sidste år«, siger han og fortæller, at Mate-
matikFessor er i stand til at være selvkørende 
i matematiktimerne, mens de i dansk bruges 
som undervisningsassistent. 

Kunne man ikke have ansat en ekstra lærer 
for den pris, du betaler MatematikFessor?

»Jeg havde jo ikke nogen penge første år, så 
jeg ville skulle ansætte en på lykke og fromme. 
Det er ulempen ved det her. Det vanskeliggør 
en lang strategisk faglig udvikling for en skole. 
Det havde været meget nemmere, hvis jeg fik 
500.000 kroner, som jeg kunne bruge på en 
lærer. Så ville jeg bare ansætte en«, siger han 
og peger på nogle af de fordele, han oplevede 
første år ved at hente privat hjælp udefra.

»Ulempen ved at bruge personale fra den 
almindelige drift er, at det er resurser, vi kan 
flytte rundt på, når der pludselig er proble-
mer i forhold til nogle af de andre klasser. 
Når vi får nogen udefra, kender de kun den 
ene klasse, og det er kun det, der er deres 
opgave«, siger han. 

Skole fortsætter ikke samarbejdet 
Tre Hvidovre-skoler er med i præmiepulje-
projektet. Ifølge kommunens matematikkon-
sulent Peter Mogensen havde alle tre et sam-
arbejde med MatematikFessor sidste år. 

»Som konsulent kom jeg med nogle for-
slag til, hvad skolerne kunne gøre. Vi havde 
allerede kommunalt et samarbejde med Ma-
tematikFessor, og vi vidste, at de tilbød noget 
ekstra, som kunne supplere den almindelige 
undervisning med noget færdighedstræning, 
der styrker eleverne frem mod prøverne«, 
siger han og tilføjer, at alle tre skoler ikke har 
planer om at fortsætte samarbejdet med Ma-
tematikFessor i år. 

En af de skoler er Avedøre Skole. Afde-
lingsleder Jakob Ottesen fortæller, at skolen 
har mere tiltro til skolens egen indsats. 

»Vores konklusion var, at det var vores 
egne indsatser, der i højere grad var udslags-
givende, i forhold til hvad vi opnåede med 
MatematikFessor«, siger han. 
bje@folkeskolen.dk

Otte skoler har ikke  
ændret kurs
Otte af de 51 skoler svarer i Folkeskolens under-
søgelse, at de ikke har ændret kurs ved at sætte 
nye initiativer i gang på grund af deltagelsen i præ-
miepuljen: »Vi har arbejdet præcis lige så hårdt og 
dedikeret, som vi ellers ville have gjort«. 

En anden skole oplyser, at de allerede havde sat 
»rigtig mange projekter« i gang før puljen, så 
»derfor var det ikke muligt at igangsætte nye ini-
tiativer«. 

Af de otte skoler angiver tre skoler at have nået 
førsteårets mål, mens de øvrige fem ikke regner 
med at få penge ind på kontoen.
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»Aksel fra Jante«
Med afsæt i Aksel Sandemoses roman »En flygtning krydser sit spor« har børnehaveklasseleder  
Marianne Vangsgaard Torbensen og kunst- og kulturformidler Mette Elimar Jensen udviklet et gratis,  
filosofisk arbejdsmateriale.

»Jamen Mette, han skriver jo næsten kun ord!«
Udbruddet kommer fra en elev i 1.c på M.C. 
Holms Skole på Mors. Klassen har besøg af
kunst- og kulturformidler Mette Elimar Jensen 
fra Museum Mors.

Siden 2016 har Mette Elimar Jensen, som 
er uddannet billedkunstner, arbejdet med en 
række grafiske værker med udgangspunkt i små 
lysende øjeblikke i Aksel Sandemoses roman »En 
flygtning krydser sit spor«. Uden at vide det ken-
der de fleste romanen, for det er i den, janteloven 
står. I 2016 henvender Mette sig til forfatteren 
Knud Sørensen for at finde ud af, om det vil være 
en god ide at udvikle et projekt om Aksel Sande-
mose for børn og unge. Knud Sørensen er positiv, 
og projektet bliver sat i søen.

I foråret 2018 går børnehaveklasseleder Ma-
rianne Vangsgaard Torbensen på M.C. Holms 
Skole ind i projektet, og sammen med eleverne 
fra 1.c udvikler de det filosofiske undervisnings-
materiale »Han skriver næsten kun ord« ud fra 
Mettes grafiske værker og Aksel Sandemoses 

tekster. At undervisningsmaterialet er filosofisk, 
hænger sammen med, at Sandemoses forfat-
terskab er filosofisk og beskriver eksistentielle 
problematikker med afsæt i barnets verden. De 
tekster, der er valgt, handler om at glæde andre, 
ungdom kontra alderdom, fremtidsdrømme og 
det gode kontra det onde. 

Når vi filosoferer sammen, giver vi plads til 
alle tanker og meninger. Det er ikke et spørgsmål 
om at svare rigtigt eller forkert. Når vi filosoferer, 
er det lovligt at udtrykke alt. For at det filosofi-
ske klasseværelse fungerer optimalt, forudsæt-
tes en grundlæggende tillid mellem undervise-
ren og eleverne.

»... Hvis man indser, at viden i sig selv uen-
deligt skabes af mennesker for at forklare den 
verden, vi lever i, da vil man være tilbøjelig til at 
lytte til andre mennesker og også børn for at 
finde mere tilfredsstillende og meningsfulde for-
klaringer end dem, man selv har nu«. 

At anvende filosofiske arbejdsmetoder er ikke 
at filosofere i den rendyrkede form, men at bruge 
nogle af de værktøjer, filosofien stiller til rådig-
hed for at åbne en samtale.

Denne dag medbringer Mette Elimar Jensen 
alle de bøger, hun kan finde, skrevet af Aksel 
Sandemose, og stakken er høj. Eleverne ser også 
gamle billeder af Aksel Sandemose og finder ud 

af, at han som barn boede i Nykøbing Mors. »Ja-
men, hvor er han så død?« Ja, se det har Mette 
og Marianne ikke helt styr på, men ved elevernes 
hjælp finder de svaret på internettet.

Gennem projektet arbejder eleverne med 
spørgsmål som: Hvad er det største for dig i ver-
den? De tegner og beskriver deres helt eget sær-
lige sted, skriver egne barndomsminder og gør 
nyttige opfindelser – såsom en kildremaskine og 
et fly med rutsjebane. 

I slutningen af projektet går klassen ud i 
byens gader og ser, hvor Aksel Sandemose gik 
i skole, og hvor han boede som barn. På hans 
barndomshjem hænger et støbejernsrelief med 
janteloven. Spontant læser eleverne teksten op 
og snakker lidt om, at det ikke er så rar en tekst. 
De bliver hurtigt enige om, at deres egne klasse-
regler skal være positive. »Det skal altså være en 
god tekst og ikke en dårlig!« 

TEKST 

MARIANNE TORBENSEN 
BØRNEHAVEKLASSELEDER,  
M.C. HOLMS SKOLE, NYKØBING MORS

Læs mere
Læs hele artiklen og hent arbejdsma-
terialet på folkeskolen.dk/640066

Eleverne og Marianne 
Torbensen arbejder 
med »Mit sted«.

Aksel i radisebedet. 
Fjedre ligesom 
dem, Aksels  
bedstefar lavede 
opfindelser med.
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Lærerne er usikre på, hvad deres kerneopgave er  
– er det undervisning eller socialarbejde? siger  
Lisbeth Kappelgaard.
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I 2004 var lidt over 100 lærere på en invali-
depension grundet stress. I 2016 gjaldt det 
1.000 lærere. En tidobling på de sidste 12 
år, påpeger adjunkt ved Aalborg Universitet 
Lisbeth Kappelgaard, der har skrevet ph.d.-
afhandling om lærernes arbejdsmiljø.

Hun peger på de nationale test og læ-
ringsmålene som stressende elementer for 
lærerne. Ifølge hendes forskning er det uklart 
for dem, hvem der bestemmer, og hvordan de 
skal fordele deres tid på de forskellige team, 
de er med i. I hendes afhandling fremgår det 
også, at lærerne er usikre på, hvad deres ker-
neopgave er. 

Det er på høje tid, at der bliver hevet i 
håndbremsen, mener forskeren. Hun hilser 
derfor undersøgelseskommissionen, som 
Lærernes Centralorganisation og KL ned-
satte før sommerferien i forbindelse med 

Overenskomst 18, velkommen. Hun håber, 
at den kigger nærmere på de stressfremkal-
dende faktorer, som hun har fundet frem til i 
sin forskning.

En opgave for den nye kommission
Ifølge kommissionens opgavebeskrivelse 
skal kommissionsformanden på baggrund 
af afdækninger fremlægge anbefalinger og 
forslag til løsninger med det formål at skabe 
størst mulig kvalitet i undervisningen, un-
derstøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den 
professionelle kapital.

Lisbeth Kappelgaards resultater viser, 
at lærerne oplever, at nationale test og bin-
dende læringsmål kan være et stort pres og 
en barriere for, at lærerne kan levere den ind-
holdsmæssige kvalitet, de gerne vil. 

»Lærerne føler sig pressede. De synes, tem-
poet er højt. Der er ikke tid til at dvæle ved stof-
fet. De skal lære eleverne flere ting på kortere tid 
end for ganske få år siden«, siger hun.   

27. august 2018 | kl. 06.00

Lærer dropper folkeskolen:  
»Man bliver syg af at være lærer«

29. august 2018 | kl. 06.00

Lærer Bine Mathiasen forlader folkeskolen. Efter reform og arbejdstidslov har hun følt sig tvun-
get til at vælge mellem tid med eleverne eller forberedelse. En prioritering, som gjorde hende 
syg. »Jeg kan ikke genkende mig selv som lærer længere. Efter reformen er det frustrerende at 
undervise. For jeg har ikke tid til at forberede mig. Undervisningen er blevet et irritationsmo-
ment. Jeg er ikke engang halvvejs i mit arbejdsliv, det kan jeg ikke holde til«, siger hun. 

Lærere bliver mere stressede, viser tal for  
invalidepensionstildelinger fra Lærernes Pension.

Foto: Privat

Foto: Lars Horn

Ny forskning:  
Lærere invalideres  
af stress som  
aldrig før
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25. august 2018 | kl. 08.30

Regeringen: Enklere 
elevplaner skal frigive 
tid til undervisning

Regeringen sætter en kortlæg-
ning i gang af, hvordan elevpla-
ner og uddannelsesplaner kan 
forenkles, så lærerne får mere 
tid til undervisning. Venstres 
undervisningsordfører, Anni 
Matthiesen, håber på en lov-
ændring i 2019. Uddannelses-
planen og elevplanen skal inte-
greres i én plan. Det håber Anni 
Matthiesen bliver realiteten af 
kortlægningen af elevplanerne, 
som regeringen har besluttet 
at gennemføre som en del af 
sammenhængsreformen.

2. september 2018 | kl. 21.15

Bondo støtter  
forsøg med selvsty-
rende folkeskoler

Regeringen vil igangsætte for-
søg med selvstyrende folkesko-
ler – en ny skoletype, der skal 
være kommunalt finansieret, 
men have en højere grad af 
selvbestemmelse som friskoler. 
DLF hilser forsøget velkom-
men, mens skolelederne og KL 
er imod. Formand for Danmarks 
Lærerforening Anders Bondo 
Christensen ser ingen grund til 
at eksempelvis test også skulle 
være omfattet af et sådant 
forsøg. Han mener, at skolerne 
skal kunne bruge de resurser, 
der er til rådighed, på den mest 
hensigtsmæssige måde.

Lærer og sociolog:
Skolens kønsopfattelse bygger på myter

31. august 2018 | kl. 13.40

Tagensbo Skoles  
vikarordning giver 
bedre faglighed og 
trivsel

Den københavnske Tagensbo 
Skole har stor succes med 
skemaordning, hvor lærere 
dækker hinandens lektioner. 
Det nedsætter vikarforbrug og 
sikrer bedre faglighed og trivsel 
for både elever og personale, 
lyder det fra lærere og ledelse. 
Det foregår sådan, at næsten 
alle lærere nedjusteres med 1,5 
lektioner om ugen, og denne tid 
kan så i stedet anvendes til at 
dække hinandens undervisning, 
når behovet opstår ved for ek-
sempel efteruddannelse, andet 
planlagt fravær, eller når en kol-
lega er syg i mere end én dag.

27. august 2018 | kl. 13.00

Næsten alle skoler har 
skruet ned for timetal-
let i tysk og fransk

Siden reformens indtog har lo-
ven indtil nu anbefalet skolerne 
at holde fast i fire lektioner tysk 
eller fransk i 9. klasse. 

Sidste skoleår var det før-
ste, hvor anbefalingen ikke 
længere gjaldt, og det kan ses 
på skolernes indberetninger. 
Her var det kun 14 procent af 
skolerne, der havde fire lektio-
ners tysk på skemaet i 9. klas-
se. I fransk var andelen endnu 
lavere. Her havde kun 31 af de 
276 skoler med fransk på ske-
maet fire lektioner i 9. klasse. 
Det svarer til 11 procent.

 
nyheder på:

  

4. september 2018 | kl. 14.41

En elev tog kvælertag på en skolele-
der på en specialskole. Episoden blev 
ikke politianmeldt på grund af pæ-
dagogiske hensyn, og skolelederen 
fik ikke erstatning. Nu har Højesteret 
afgjort, at det er ulovligt. 

»Han holder mig fast, trykker og 
rusker i nogle sekunder«, har skole-
lederen beskrevet. En underviser må 
gribe ind og fjerne elevens hænder 
fra lederens hals.

Skolelederen kører til egen læge 
og bliver sygemeldt. Hun får aner-
kendt PTSD efter episoden og har så 
mange mén efter episoden, at hendes méngrad 
fastsættes til 20 procent. Hendes erhvervs-
evnetab sættes til 60 procent. Skolelederen får 
anerkendt, at der er tale om en arbejdsskade. 

Men hun kan ikke få offererstatning, fordi skaden 
ikke bliver anmeldt til politiet inden for 72 timer. 
Det er dén praksis fra Erstatningsnævnet, Høje-
steret nu har erklæret ulovlig.  

Mest læste:

•   Lærer dropper folkeskolen: 
»Man bliver syg af at være 
lærer« 

•   Ny forskning: Lærere invali-
deres af stress som aldrig før 

•   Skoleleder anbefaler at  
droppe skolefotos 

Mest kommenterede: 

•   Debat: Lærerne må komme 
ind i kampen, hvis vi vil undgå 
en samfundsmæssig digital 
katastrofe

•   Fleksible skemaer kan  
reducere brugen af vikarer

•   Blog: Børn skal udvikle for-
ståelse for data og algoritmer

DLF vinder højesteretssag

FIK DU  
LÆST: 

Foto: Zurijeta
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Da finansminister Kristian Jensen præsen-
terede regeringens finanslovsudspil, var det 
tydeligt, at folkeskolen ikke får den finansielle 
indsprøjtning, som lærerformand Anders 
Bondo havde ønsket. Lærernes formand 
finder den økonomiske prioritering helt ufor-
ståelig. 

Underfinansiering af folkeskolen og lærer-
mangel får stadig flere forældre til at vælge 
folkeskolen fra, påpeger han og henviser til de 
seneste tal fra Økonomi- og Indenrigsministe-
riet, der viser, at i 2017 gik 18,3 procent af alle 
danske skoleelever på privatskole mod 17,5 pro-
cent i 2015. Og det har været stigende i flere år. 
Han peger også på tal fra Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering, som viser, at samtlige 

landsdele oplever problemer med rekruttering til 
folkeskolen. 

»At folkeskolen endnu en gang ikke bliver 
tilført de nødvendige resurser i regeringens fi-
nanslovsudspil, er helt uforståeligt. Generelt er 
folkeskolen ramt af de massive besparelser, der 
er gennemført. Siden 2009 er der blevet 15 pro-
cent færre lærere, mens elevtallet kun er faldet 
med fire procent. Derudover har politikerne bag 
folkeskolereformen øget undervisningstimetal-
let med 36 procent. Det siger sig selv, at det 
ikke hænger sammen. Konsekvensen er blandt 
andet, at forældrene i stigende grad vælger fol-
keskolen fra, fordi de ikke mener, at kvaliteten 
og folkeskoletilbuddet er godt nok«, lyder kom-
mentaren fra Anders Bondo Christensen i en 
meddelelse, som Danmarks Lærerforening har 
sendt ud i forbindelse med regeringens finans-
lovsudspil. 
tla@folkeskolen.dk

30. august 2018 | kl. 15.32  

Bondo om finanslovsudspil:  
Folkeskolen er underfinansieret

T E M A   F I N A N S L O V S U D S P I L

»Regeringens udmelding om at fortsætte de årlige besparelser på to procent er 
chokerende«, lød det fra formanden for Lærerstuderendes Landskreds i en de-
monstration foran Finansministeriet på dagen for finanslovsforslaget.

30. august 2018 | kl. 15.27

Læreruddannelserne:  
Skal vi skære mere, bliver  
det på undervisningen
Regeringen lægger med sit fi-
nanslovsudspil op til at fortsætte 
de årlige besparelser på to pro-
cent på læreruddannelserne frem 
til 2022. Det vil føre til færre un-
dervisningstimer og mindre vej-
ledning til de studerende, advarer 
uddannelserne. »Vi kommer til 

at reducere i uddannelsestilbud-
det. De studerende kan se frem 
til færre undervisningstimer eller 
større hold og mindre vejledning. 
Det er de eneste steder, der er til-
bage, hvor vi kan finde pengene«, 
siger talsmand for læreruddan-
nelserne Lis Madsen.

»Jeg er ikke i tvivl om, at både forældre og uddan-
nede lærere vil vende tilbage til folkeskolen, når der 
igen kommer finansiering og fokus på kvalitet frem for 
kvantitet«, lyder det fra Anders Bondo. 

Uforståeligt, at der ikke er sat flere kroner af til folkeskolen i regeringens 
finanslovsudspil, lyder det fra DLF-formand Anders Bondo Christensen. 

Foto: Sarah Bender

Foto: Tobias Lauritzen
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28. august 2018 | kl. 06.00

En lige fordeling af børn ville  
give en samfundsøkonomisk  
gevinst på 11 milliarder
Hvis man fordelte børn, så alle klasser havde 
samme fordeling af resursestærke og -svage 
børn, kunne man opnå en samfundsøkonomisk 
gevinst på op til 11 milliarder per år. Det viser 
et nyt notat fra Kraka. Klasserne ville så have 
maksimalt 15 procent tosprogede elever. Kam-
meratskabseffekten påvirker de svageste i langt 
højere grad end de stærkeste. Det viser en ana-
lyse foretaget af Kristian Binderup Jørgensen, 
Mikael Bjørk Andersen og Katrine Bonde fra 
den samfundsøkonomiske tænketank Kraka.

27. august 2018 | kl. 16.10

DLF: Elevplanerne er  
blevet en tidsrøver
Regeringen lægger op til at forenkle arbejdet 
med elevplanerne, så lærerne kan bruge mere 
tid på kerneopgaven. God idé – hvis den fri-
givne tid bruges i forberedelseslokalet og ikke 
foran tavlen, lyder det fra Danmarks Lærerfor-
ening. »Formålet er blandt andet, at lærerne 
skal bruge mindre tid på registreringer og mere 
tid på kerneopgaven; nemlig undervisning«, 
siger formand for Danmarks Lærerforenings 
undervisningsudvalg Jeanette Sjøberg. 

Lærervikar: »Vi har 
ingen værktøjer til at 
hjælpe børn, der har 
det svært«. Elever med 
ADHD. Elever med han-
dicap. Elever, som blev 
mobbet. Dem mødte 
19-årige Thea Rasmus-
sen i skolen, da hun sidste 
år var vikar i en folkeskole. 
Hun følte sig slet ikke 
klædt på til inklusionsop-
gaven i skolen. »Selvom 
jeg følte, at lærerne gerne 
ville hjælpe mig, så er fol-
keskolen udsultet resur-
semæssigt«. 

Nyt danskmateriale til den tidlige læsning i 0.-1. klasse

Dansk for alle
Læsebogen indeholder meningsfulde tekster om Afrikas dyr 

differentieret i 3 niveauer. I den fælles gennemgang vægtes 
elevernes sprogudvikling. Det er et inkluderende materiale, 
hvis afsæt er, at alle elever kan tage del i klassens 
aktiviteter og på den måde udvikle sig i et inkluderende 

læringsfællesskab. Grundtanken er, at elevernes personlige, 
sociale og faglige udvikling udvikles i sammenhæng.

www.meloni.dk

Materialet omfatter en læsebog, en Underviserens håndbog med 
opgaver, aktivitetsskemaer til ophængning i klassen, bogmærker samt 
en hjemmeside med supplerende materiale og oplæsningsfunktion på 
flere sprog, bl.a. arabisk og tyrkisk.

Foto: Privat
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FAG L I G  F O R N Ø J E L S E
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Lærer Charlotte Hol-
termann ved godt, hvor 
skroget fra æblet skal 
afleveres. Nu ved hendes 
9.-klasseelever også en 
masse om affaldssortering 
og har emnet med, når de 
skal til afgangsprøve.

FAGLIG  
FORNØJELSE
Der findes regler, krav, 
elever og kolleger, der har 
indflydelse på lærerens 
undervisning. Nogle gan-
ge er indflydelsen positiv. 
Andre gange irriterende. 
Men lige meget hvad sker 
der noget ekstra godt en 
gang imellem. Vi spørger 
lærere, hvornår de sidste 
gang gik ud ad skolepor-
ten med løftet pande og 
smil på læben.

Mød Charlotte Holter-
mann, naturfagslærer 
på Lille Værløse Skole. 
Hun gik i gang med et 
emne om affaldssorte-
ring med sin 8. klasse 
sidste år, men det greb 
om sig. Furesø Kommune 
havde nemlig planer om 
at starte et pilotprojekt 
på en anden skole, men 
da elever og lærer fra 
Lille Værløse Skole al-
lerede havde indsamlet et 
stort datamateriale, blev 
skolen pilotskole. Nu skal 
alle kommunens skoler 
affaldssortere. Skolen 
arbejder videre på at få 
grønt flag. 

AF HELLE LAURITSEN  
FOTO: THOMAS ARNBO
 
»Eleverne i de nuværende 9.-klasser har haft fingrene i affaldet. De har 
siddet og fordelt affaldet fra alle skolens klasser og sorteret det på gul-
vet. Det har jeg ikke – jeg er jo læreren. Jeg har i stedet tudet af grin og 
gået rundt for at tage billeder af det hele. Her stank som en losseplads. 
Og så siger nogle, at de unge er sarte. Bestemt ikke!

Jeg er miljøbevidst og synes, det er frygteligt med al den mikroplast, 
der er allevegne. Vi må gøre noget ved det. Måske er det på grund af 
miljøproblemer, at mange har dårlig sædkvalitet og nedsat fertilitet. Jeg 
har vist eleverne filmen med den sultne isbjørn på isflagen, og det bety-
der noget for dem.

Det begyndte som et mindre projektarbejde i biologi, men så gik 
jeg helt amok, og da Furesø Kommune hørte om alle de data, eleverne 
havde indsamlet, blev vi pilotskole. Vi var jo allerede i fuld gang.

Jeg har sagt til eleverne: I har mulighed for at sætte jeres fingeraftryk 
på skolen og kommunen. Det er de færreste, der ellers oplever det.

Eleverne kan lide hands on-undervisning, at blive stillet over for 
dilemmaer og vigtige spørgsmål. Jeg kan også godt lide den måde at un-
dervise på, ellers bliver det for kedeligt. Og nu bliver affaldssortering et 
emne til den naturfaglige afgangsprøve. De har jo arbejdet med det hele 
– målt skolen op, undersøgt hver klasses affald og regnet ud, hvor meget 
affald skolen har. Bare i madaffald har de fleste klasser et kilo om dagen. 

Nu er der nye affaldsbeholdere til alle skolens klasser, eleverne i 
9.-klasserne holder oplæg og præsenterer de nye beholdere og hele 
sorteringssystemet for alle de andre på skolen, og på Skoletorvet holder 
de to dage med boder, hvor alle de andre elever kan spille affaldsspil og 
konkurrere i affaldssortering«. 
hl@folkeskolen.dk

»Vi blev  
pilotskole i  
affaldssortering«
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E T  K I L O  M A D S P I L D  O M 
D A G E N

Hver klasse smider omkring et 
kilo mad ud om dagen fra deres 

madpakker. 9.-klasserne har sor-
teret alle klassers affald for at få 

data om hver klasse.

N Y E  S P A N D E  T I L  A L L E
Alle klasser henter nye affaldsbe-

holdere. 9.-klasserne har sørget for, 
at hver klasse får spande, der pas-

ser til lige netop deres behov  
– ud fra de data, eleverne fik  

om hver klasse, da de  
gennemgik deres affald.

T R Æ N G S E L  P Å  T R A P P E N
Furesø Kommunes projektkoor-
dinator Maria Annel har pakket 

affaldsbeholdere til alle klasser. Nu 
skal de op i klassen, hvor 9.-klas-
seeleverne kommer rundt og for-
tæller, hvordan man skal sortere. 
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ELEVER SOM  
AFFALDSPIONERER 
9.-klasserne på Lille Værløse Skole har arbejdet med affaldssortering i 
biologi. Skolen er blevet pilotprojekt for Furesø Kommune, hvor alle skoler 
og alle husstande skal i gang med at sortere affald.

FOTO THOMAS ARNBO / TEKST HELLE LAURITSEN

F O T O G R A F E R E T
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E L E V E R N E  F Å R  P E N G E
Hvis klassen rydder op, sorterer 
affald godt og husker at lukke 
vinduer, kan de tjene op til 20 
kroner om dagen. Kommunen 

betaler til klassekassen 
 et halvt års tid for at 

 motivere eleverne.

S O R T E R I N G S P L A K A T
Hver klasse får en plakat om, 
hvordan de skal sortere. Små 

mælkekartoner skal i restaffald, 
men hvis man er rigtig god til 

sortering, tager man plasticlåg 
og -ring af først. De skal i 

 plasticaffald.
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D E B AT

KRONIK
TAGE SØNDERGAARD  
KRISTENSEN
PROFESSOR EMERITUS 

Arbejdstidskommissionen skal styrke den professionelle kapital på skolerne. Det er en god ide, viser 
undersøgelser, for høj professionel kapital handler blandt andet om godt lederskab og samarbejde,  

forklarer professor emeritus Tage Søndergaard Kristensen.

Professionel kapital  
– vejen til en bedre folkeskole

Som bekendt blev der i forbindelse med 
Overenskomst 18 nedsat en kommission, som 
skal udarbejde grundlaget for en ny arbejds-
tidsaftale for folkeskolen. Mange luftede i den 
forbindelse deres bekymring for, om der her 
var tale om en syltekrukke, som blot ville 
udskyde en løsning på de massive problemer, 
der blev skabt i forbindelse med lov 409 og 
folkeskolereformen. 

Andre har set mere lyst på situationen, og 
så vidt jeg kan se, har de noget at have opti-
mismen i. For det første vil det være politisk 
næsten umuligt at gå tilbage til lov 409 uden 
at foretage de helt nødvendige ændringer. 
Og for det andet skal kommissionens arbejde 
hvile på et grundlag, som i høj grad giver 
grund til optimisme, nemlig aftalepapiret om 
en fælles »Ny start« for folkeskolen. 

I aftalepapiret slår man fast, at de anbefa-
linger, man skal nå frem til, skal skabe »størst 
mulig kvalitet i undervisningen, understøtte 
et godt arbejdsmiljø og styrke den professio-
nelle kapital på skolerne«. Begrebet professio-
nel kapital nævnes ikke mindre end fire gange 
i aftalen, hvilket er bemærkelsesværdigt, da 
det nok er første gang, at dette begreb op-
træder i et officielt dokument. Der er derfor 

grund til at se nærmere på, hvad professionel 
kapital er for noget, og hvorfor parterne er 
blevet enige om, at der skal satses på netop 
denne form for kapital.  

Begrebet »Professional capital« blev intro-
duceret af nordamerikanerne Hargreaves og 
Fullan i 2012 i bogen af samme navn. De de-
finerer professionel kapital som en egenskab 
ved skolen, der hviler på tre fundamentale 
grundpiller: Social kapital, human kapital og 
beslutningskapital. 
•  Social kapital er det vigtigste af de tre 

begreber, idet skolens sociale kapital dan-
ner den grobund, som de to andre udvikler 
sig i. Social kapital er den egenskab, der 
sætter arbejdspladsen i stand til at løse sin 
kerneopgave ved hjælp af relationer, som er 
kendetegnet ved høj tillid og høj retfærdig-
hed. Nøglebegreberne er med andre ord: 
tillid, retfærdighed og samarbejde. Tal-
rige undersøgelser har vist os, at disse tre 
egenskaber følges ad. Arbejdspladser med 
godt samarbejde – både lodret og vandret 
– er også kendetegnet ved høj tillid og høj 
retfærdighed. 

•  Human kapital har været kendt siden 
Adam Smith i det 18. århundrede og omfat-
ter færdigheder, kompetencer, erfarin-
ger, dømmekraft, empati og viden, som 
besiddes af individerne i en gruppe eller 
befolkning. Man kan sige, at skolens opgave 
er at øge elevernes humane kapital, og det 
kræver naturligvis høj human kapital hos de 
ansatte på skolen.

•  Beslutningskapital er det tredje og sidste 
begreb hos Hargreaves og Fullan. Begrebet 
har de to forfattere selv udviklet. Ja, de 
fandt faktisk ud af, at de »manglede« begre-
bet, da de var i gang med at skrive deres 
bog. Ved beslutningskapital forstår man de 
ansattes evne til at træffe fagligt velbegrun-
dede beslutninger i situationer, som er hyp-
pige, forskellige og komplekse. I sådanne 
situationer, som opstår mange gange i løbet 
af en dag, er det vigtigt, at lærerens beslut-
ninger ikke er afhængige af den enkeltes 
holdninger eller humør. Beslutningerne 
skal være baseret på de fælles systematiske 
erfaringer og på faglig dømmekraft. 

Siden 2012 har Danmarks Lærerforening 
og Gymnasieskolernes Lærerforening 
været meget aktive med hensyn til både 
at kortlægge social og professionel kapital 
på skolerne og at afholde seminarer og 
kurser på området. I dag er der gennemført 
kortlægninger af omkring 150 folkeskoler og 
et tilsvarende antal gymnasier med videre. 
Samlet set er der tale om den mest omfat-
tende kortlægning af social/professionel 
kapital på skoler i hele verden. Resultaterne 
for de to slags skoler stemmer forbavsende 
godt overens. Her er tre af de vigtigste 
resultater: 

For det første har det vist sig, at skoler 
med de samme ydre betingelser – for ek-
sempel skoler i samme kommune – kan have 
meget forskellig professionel kapital. 
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KRONIKKEN
Kronikken i fagbladet Folkeskolen er som regel skrevet på redak-
tionens opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik, beder vi dig 
sende en synopsis på cirka ti linjer med kronikkens hovedpointe og 
hovedargumentation, som redaktionen kan tage stilling til.  
Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk og angiv kronik i emnefeltet.
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Illustration: Peter Berke

Skolens professionelle  
kapital hænger ikke sammen 
med de ydre rammer eller 
med sammensætningen af 
eleverne på skolen. Det, der 
betyder noget, er ledelse og 
samarbejde på skolen. Hvis 
man skal udpege én nøgle-
faktor for udvikling af høj 
professionel kapital, er det 
ledelseskvaliteten. 

Dertil kommer kvaliteten af de relatio-
ner, der er mellem de ansatte på skolen, 
hvor det har afgørende betydning, at man 
har gensidig respekt, fælles mål og fælles 
sprog. Det skal i den forbindelse pointeres, 
at skolens professionelle kapital omfatter 
alle ansatte på skolen, altså også pædago-
ger, administration, ledelse, kantine, rengø-
ring med videre. 

For det andet viser kort-
lægningen, at skoler med høj 
professionel kapital har høje-
re trivsel, højere engagement, 
højere loyalitet, lavere stress og 
større tilfredshed med ledelsen. 

Generelt har danske lærere et højt stress-
niveau, men på skoler med høj professionel 
kapital ligger man på niveau med eller under 
landsgennemsnittet for lønmodtagere. Det er 
ikke jobbet som lærer, der har størst betyd-
ning, men hvilken skole man er lærer på.

For det tredje har det vist sig, at den pro-
fessionelle kapital har stor betydning for den 
måde, man løser kerneopgaven på. 

Vi kan se, at lærerne på sko-
ler med høj professionel kapi-
tal oplever en højere kvalitet 
i undervisningen, klarere kri-
terier for kvalitet og en højere 

grad af samarbejde omkring 
løsning af kerneopgaven. 

Alt i alt er erfaringerne med at arbejde 
med professionel kapital både entydige og 
positive. Danmarks Lærerforening har da 
også fået mange positive reaktioner fra de 
skoler og kommuner, der hidtil har deltaget 
i kortlægningen og den efterfølgende under-
visning og dialog. Hvis en aftale baseret på 
professionel kapital kan træde i stedet for lov 
409, er der grund til optimisme. 
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Elevplaner med 
ustyrligt vokseværk

Udspillet om regelforenkling er en glædelig 
nyhed, og blikket ned over listen med de 
udvalgte områder faldt hurtigt på elevplaner 
og et forslag om at minimere de tre planer i 
udskolingen til én. 

En stor tak til de lærere og forældre, der 
har benyttet lejligheden til at anvende innova-
tionsministerens kampagne »Meld en regel«. 
Det er helt afgørende, at der bliver gjort no-
get ved elevplanerne. I forligskredsens tekst 
om skolereformen i 2013 blev elevplanen 
nemlig beskrevet som en del af de såkaldte 
regelforenklinger, der skulle finde sted som 
led i reformen, og der stod direkte, at elevpla-
nen skulle »forenkles og forbedres«. Det lød 
umiddelbart som noget, der medførte mindre 
bureaukrati og blev lettere håndterbart, men 
vi har vist roligt kunnet konstatere, at det stik 
modsatte har været tilfældet!

Elevplanernes kompleksitet og omfang har 
vokset sig konstant større og større med eks-
plosiv fart siden. Først kom kravet om digi-
talisering og krav om kopiering af Fælles Mål 
direkte ind i elevplanen. Der skal udarbejdes 
en elevplan for hver elev på alle klassetrin, og 
den skal indeholde mål, status og opfølgning, 
og med læringsplatformenes tilkomst fik vok-
seværket for alvor fat. Målstyringens mange 
elementer, heraf 3.170 bindende mål i Fælles 
Mål, tegn på læring, krav om antal undervis-
ningsforløb og -metoder i læringsplatformene 
med videre har gennem årene fået elevplanen 
til at vokse helt ud af proportion. Lærere for-
tæller, at de mange krav i læringsplatformene 

har ført til et uanet stort antal informationer 
om hver eneste elev i hvert fag. Ubehandlede 
data, vel at mærke, som kan fylde så meget 
som 10-20-30 sider i et enkelt fag – for én 
enkelt elev! 

Mere alvorligt er det, at platformene ge-
nererer alle disse data, som ikke er brugbare 
eller giver mening for hverken elever, foræl-
dre eller lærere. Forældre har generelt stor 
tillid til deres barns lærere og ønsker primært 
viden om, hvordan det går, og hvad de kan 
gøre for at støtte barnets skolegang. Det be-
tyder, at lærere ved siden af de mange data, 
der ikke er meget bevendt til skole-hjem-sam-
talen, skal forberede en skriftlig opsamling 
til brug for dialogen med forældrene. Denne 

opgave med skriftlighed kan læringsplatfor-
mene som oftest ikke håndtere p.t. Digitalise-
ring og it-systemer er almindeligvis forbun-
det med smartere løsninger, men det er ikke 
tilfældet med elevplanerne. Tværtimod. 

Elevplanerne opleves af mange som en 
tidsrøver og meningsløst arbejde. I en tid, 
hvor der er mangel på tid og resurser til de 
mange opgaver på skolen, er det sund fornuft 
at få gjort noget ved elevplanerne, så ja tak til 
regelforenklinger! 

 Platformene genere-
rer alle disse data, som 
ikke er brugbare eller 
giver mening for  
hverken elever, forældre 
eller lærere.

› FOLKESKOLEN.DK/BLOGS

Min manglende 
tid rammer nye 
lærere

›  Trine Hemmer-
Hansen 
folkeskolen.dk/dansk

»Efter sommerferien har vi, som så 
mange år før, budt velkommen til nye 
kollegaer. Nogle af dem har mange 
år på bagen, mens andre sidder på 
et lærerværelse for første gang med 
ansvaret for egne klasser. Som erfa-
ren lærer vil jeg gerne dele ud af mine 
erfaringer, men her spiller manglende 
forberedelsestid ind som en væsent-
lig faktor.

En af mine nye kollegaer er ikke 
uddannet i dansk til udskolingen, men 
i stedet til indskolingen. Ikke desto 
mindre er hun ansat til at undervise 
en 8.-klasse i dansk.

Jeg er vild med hendes drive, 
gåpåmod, spørgsmålene – både de 
undrende omkring skolens prioriterin-
ger og om alt det faglige, som aldrig 
er afprøvet før ... og hvor ville jeg øn-
ske, at jeg havde oceaner af tid til at 
sætte mig ned og fortælle, hvad der 
fungerer for mig, hvilke erfaringer jeg 
har gjort mig, og hvilke prioriteter jeg 
valgte, da jeg var ny lærer.

For det, jeg kan mærke, hun 
mangler, er ikke en årsplan eller be-
stilling af materialer. Det handler om, 
hvordan der undervises i de enkelte 
tekster, hvilke fagbegreber eleverne 
skal lære, og hvordan disse bliver 
implementeret i en varieret under-
visning. For hvor finder man som ny 
udskolingslærer lige det?« 

DLF MENER
AF JEANETTE SJØBERG
FORMAND FOR DLF’S  
UNDERVISNINGSUDVALG

152182 p30-31_FS1518_Debat.indd   30 10/09/2018   09.40



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

F O L K E S K O L E N  /  1 5  /  2 0 1 8  /  31 

Giv lærerne en Micro:bit  
– og giv dem mulighed for at  
udvikle aktiv teknologiforståelse

›  Ole Christensen
lektor, Københavns  
Professionshøjskole

›  Lonnie Sørensen
pædagogisk konsulent for it og medier,  
Høje-Taastrup Kommune

Alle tilmeldte elever på 4. årgang modtager en 
Micro:bit af DR, mens lærerne må låne hos Centre for 
Undervisningsmidler (CFU) – eller håbe på luft i bud-
gettet på egen skole for selv at få en i hånden.

Med støtte fra Industriens Fond udbyder DR mu-
ligheden for, at 4.-årgange modtager en Micro:bit 
(minicomputer). Det er en storstilet indsats inspireret 
af lignende projekt fra BBC. I erkendelsen af at børn 
i dag er storforbrugere af teknologi, er det erklærede 
mål med Ultra:bit-projektet at lære dem også at være 
kreative skabere med teknologi. En sympatisk mål-
sætning, der dominerer i flere og flere uddannelses-
politiske dagsordener under overskriften: Det 21. år-
hundredes kompetencer. Det er et krav, at hele årgan-
gen er med i projektet, så alle kan komme i gang med 
at eksperimentere med Micro:bit i undervisningen. 
På DR Skole er der hjælp at hente med omfattende 
lærervejledninger og videotutorials og forslag til forløb 
i de enkelte fag. Derudover afholder en taskforce fra 
CFU lokale workshops i flere kommuner.

I de sidste 20 år har udvikling af digitale teknolo-
gier og medier i skolen været præget af en smal digi-
taliseringsdagsorden, hvor fokus har været rettet mod 
indkøb af teknologi og udstyr, der formodes at have 
en pædagogisk betydning. Og der er indkøbt i store 
mængder over tid. Og der er spildt så mange penge 
på disse glimmerprojekter.

I denne tid taler alle om teknologiforståelse både 
som fag i skolen og som tværgående dimension, der 
skal understøtte udviklingen af en mere kreativ og 
innovativ skole, hvor elever og lærere eksperimenterer 
i forpligtende læringsfællesskaber.

I den forbindelse er det katastrofalt, at Micro:bit-
projektet rulles ud med det, som vi vil karakterisere 
som endnu et glimmerprojekt. Der mangler fuldstæn-
dig fokus på udvikling af en professionsfaglig teknolo-

giforståelse, hvor lærere og pædagoger bliver i stand til 
at kvalificere deres valg og fravalg at digital teknologi. 
De skal naturligvis have den i hænderne og eksperi-
mentere med den – og meget gerne før eleverne kaster 
sig over den. Vi taler for at udvikle en professionsfaglig 
teknologiforståelse, der kan betegnes som aktiv, og 
som ikke kun vedrører Micro:bit som teknologi, men 
også rummer viden om børns mulighed for at anvende 
den kreativt og i en eksperimenterende praksis – og 
tillige viden om forholdet mellem Micro:bit, børn og 
voksne i den pædagogiske praksis.

Hvorfor er det ikke indlysende, at de fagprofes-
sionelle udstyres med den teknologi, man ønsker skal 
udvikle en undervisning, der ansporer til kreative læ-
reprocesser for eleverne? Er det ud fra en antagelse 
om, at vejen til at skabe kreative, producerende elever 
går direkte fra teknologi til elev?

Der er i forvejen for mange eksempler på skole-
udvikling uden indtænkning af professionens viden 
om pædagogisk praksis, så bekymringen går også her 
på, at denne lille mikrodråbe lander i et overfyldt bæ-
ger af frustration over igen at være blevet »sprunget 
over«. 

› FOLKESKOLEN.DK/DEBAT

Ring på 65 65 65 63 | group@benns.dk 

Skræddersyede,
billige studieture

628

1.335

1.295

1.598

1.748
1.575

Berlin | Bus | 3 dg/2 nt.

London | Fly | 5 dg/4 nt.

Prag | Bus | 6 dg/3 nt.

Barcelona | Fly | 5 dg/4 nt.

Edinburgh | Fly | 5 dg/4 nt.

Krakow | Bus | 6 dg/3 nt.
Priser er FRA-pris i kr./person inkl. transport, overnatning & morgenmad. 

Køb hos BENNS og få:
55 års erfaring • Lave priser • 24H vagttlf. 
Skræddersyet produkt • Tidsbesparelse 
Hjælp til fagligheden • Egen konsulent

»De skal naturligvis have 
den i hænderne og eksperi-
mentere med den – og  
meget gerne før eleverne 
kaster sig over den«.

Adgang med tegn

Prøv Adgang med tegn på f.eks.: 
www.borger.dk - www.aalborg.dk - www.herning.dk 
www.rm.dk - www.aalborguh.rn.dk - www.kc-hil.dk 

www.rn.dk  - www.cdh.rn.dk

• Støtter tegnbrugere med læsevanskelig-
heder i at læse danske hjemmesider

• Videoklip viser tegn for de ord,  
man ønsker oversat

• Gratis at bruge og gratis at implementere 
på hjemmesider

• Læs mere på www.adgangmedtegn.dk
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Hvis der sidder religiøse elever i klassen, kan 
det være krænkende for deres selvforståelse 
at se kritisk på samspillet mellem religion og 
vold. Men det er skolens opgave at udfordre 
eleverne på nænsom måde, mener formand 
for Religionslærerforeningen.

folkeskolen.dk/religion

En armensk kirke i Mosul 
har stået for skud i  
borgerkrigen i Syrien. 

85 mennesker mistede livet, da en 
terrorist, som bekendte sig til den isla-
miske organisation Isis, kørte sin vogn 
ind i en folkemængde i Nice i 2016.

Foto: m
rtom

-uk/iStock

Vold er en del af  
religioners dna 
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»At retouchere religiøs vold til forkert religion er 
måske etisk fornuftigt, men fagligt problema-
tisk. Det er måske et lidt provokerende udsagn, 
men jeg står gerne fast på det«, siger lektor Jørn 
Borup fra Aarhus Universitets Afdeling for Religi-
onsvidenskab. Han holder oplæg om netop dette 
på Religionernes Dag, hvor lærere i kristendoms-
kundskab mødes for at blive klogere. Emnet i år 
er kultur og religion, og Jørn Borup skal fortælle 
om den yderst komplekse sammenhæng mellem 
religion, politik og sociale forhold på den ene side 
– og vold og terrorisme på den anden.

»Der findes en tendens hos mange menne-
sker til at se religion som noget grundlæggende 

• Religionernes Dag er en inspirationsdag for lærere i 
kristendomskundskab/religion, som i år holdes tors-
dag den 13. september på Aarhus Universitet. Årets 
tema er kultur og religion.

• Ud over lektor Jørn Borup, som taler om forholdet 
mellem religion og vold, vil der være oplæg fra andre 
forskere og lærere i kristendomskundskab. 

• Inspirationsdagen vil også give eksempler på, hvor-
dan lærere kan belyse forholdet mellem kultur og 
religion på forskellige klassetrin.

Religionernes Dag

godt og stabiliserende. Når man så støder på 
religiøst motiveret vold, forklarer man det med 
andre faktorer, for eksempel sociale forhold«, 
fortæller Jørn Borup og fortsætter: 

»Og når man støder på vold i hellige tekster, 
for eksempel det islamiske jihad-begreb, så tol-
ker man det metaforisk i stedet for konkret. Det 
er en lidt gammeldags religionsforståelse, hvor 
man udelukkende kigger på de religiøse tekster 
og ikke på den religiøse praksis. Men vold og 
konflikt har været en del af de fleste, hvis ikke 
alle, religioner fra begyndelsen«.

Ingen let løsning
Jørn Borup understreger, at samspillet mellem 
religion og vold er et ualmindeligt kompliceret 
område, der er i berøring med både sociale, po-
litiske og økonomiske forhold, og som oven i det 
hurtigt kommer til at sætte følelserne i kog. Så 
hvordan skal en lærer i kristendomskundskab 
navigere i det minefelt, som religiøst funderet 
vold og terrorisme er?

»Jeg har ikke opskriften«, understreger Jørn 
Borup. »På universitetet, hvor jeg underviser, kan 
jeg være strengt religionsfaglig uden at behøve 
at tage hensyn til, om de studerende for eksem-
pel bliver stødt over tolkningerne. Det er selvføl-
gelig noget andet, når man har med børn at gøre, 
og man kan måske endnu diskutere, om der er 
plads til at diskutere samspillet mellem religion 
og vold i skolen«, siger Jørn Borup.

Han håber, at hans oplæg på Religionernes 
Dag vil give debat om netop denne problemstilling.

Træd varsomt i klassen
Formand for Religionslærerforeningen John 
Rydahl mener bestemt, at der er plads til at tale 
om samspillet mellem religion og vold i folke-
skolen.

»De fleste religioner - om ikke alle - fore-
giver at ville det gode, herunder ikke mindst 
freden og kærligheden. Samtidig foregiver de at 
ligge inde med den rette vej til opnåelse af rea-
liseringen af det gode«, siger han og fortsæt-
ter: »Jeg er kun enig i sidste del af Jørn Borups 
udsagn (’at retouchere religiøs vold til forkert 
religion er måske etisk fornuftigt, men fagligt 
problematisk’, redaktionen), da jeg ikke er i tvivl 
om, at volden er en del af enhver religions dna. 
Det er den, netop fordi religionerne insisterer 
på at repræsentere sandheden – og altså i en 
sådan grad, at nogle religiøse repræsentanter 
er villige til at bruge vold for at forsvare denne 
sandhed. Det kan være bittert at skulle erkende 
og svært at leve som repræsentant for. Men det 
er nu engang sådan, det er«.

Folkeskolen er repræsentant for det sekulære 

demokrati og ikke forpligtet på de religiøse kon-
fessioner, fortsætter John Rydahl. Derfor er der 
i princippet ikke noget problem for læreren i at 
præsentere eleverne for denne teori om religio-
nerne rent deskriptivt. I praksis kan sagen dog 
være en anden.

»Der kan opstå et pædagogisk eller psyko-
logisk problem, hvis der i klassen sidder elever, 
som lever i en konfessionel subkultur, hvor et 
sådant syn på en bestemt religion eller religion 
i almindelighed vil opleves som krænkende for 
selvforståelsen. Er dette tilfældet, må man selv-
følgelig træde varsomt, da skolens opgave ikke 
er at trække tæppet væk under de enkelte ele-
vers værdigrundlag, men derimod blot hele tiden 
udfordre de bagvedliggende forforståelser med 
henblik på nuancering«.

»Religion er en livsoverbevisning, der handler 
om liv og død«, mener John Rydahl: »Og det er jo 
en helt afgørende pointe at få med i sin forstå-
else og viderebringe til sine elever«. 
sga@folkeskolen.dk

folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I  
FÆLLESSKABET 
OM RELIGION
På religionsnetværket bliver der 
delt alt fra faglig viden og tips 
til erfaringer og holdninger til 
faget kristendom. Her kan du 
sparre med de allerede 4.157 
tilmeldte lærere fra hele landet 
og få nyt om dit fag direkte i din 
indbakke.

Folkeskolen.dk/religion

Foto: m
rtom

-uk/iStock

Foto: Joel Carillet/iStock

TEKST STINE GRYNBERG
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Skal vi have religion  
på skoleskemaet?
 
Hvorfor holder vi skole? Hvad skal børnene lære? Hvilke værdier skal de præsenteres for?  
Skal de overhovedet præsenteres for værdier? Det er spørgsmål, man bør stille sig selv en gang imellem.

erhvervslivet skriger på? Håndens arbejde, det 
naturfaglige?

Er det moderne menneske ikke hævet over 
religiøse dogmer?

Værdier
Svaret på sidste spørgsmål er i min optik nej. 
Religion og de deraf følgende værdier fylder me-
get i vores samfundsdebat. Se bare på debat-
terne om omskæring, julegudstjenester i skoleti-
den, håndtryk og tildækkelsesdebatten.

Kristendomskundskab handler om værdier. 
Hvilke værdier finder vi i religionerne og livsan-
skuelserne? Eleverne skal lære at forholde sig til 
grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske 
principper.

Derfor bør faget bestå. Vi har behov for at 
kende til hinandens værdier, for at vi kan disku-
tere på et oplyst grundlag.

Læseplanen
Læseplanen skal skrives op mod folkeskolens 
formålsparagraf. Her tales der om danske vær-
dier og forståelse for andre kulturer. Der tales om 
ligeværd og åndsfrihed.

Kristendomskundskab er et centralt fag i 
den sammenhæng. Så for at svare på mit ind-
ledende spørgsmål: Ja, vi skal have religion og 
etik på skoleskemaet. Fagets navn bør i den 
forbindelse udskiftes, men det er en helt anden 
historie.  

Læseplanerne i alle fag skal opdateres. Arbejdet 
går for alvor i gang i næste måned. I den forbin-
delse bør man stoppe op og spørge sig selv, om 
faget kristendomskundskab stadig har en beret-
tigelse på skoleskemaet.

Har eleverne brug for viden om noget, der 
ikke kan bevises? Er det ikke bedre at bruge ti-
den på at udvikle kompetencerne i de fag, som 

JANNE SKOVBJERG
INDLÆG PÅ BLOGGEN
FOLKESKOLENS  
RELIGIONSRÅDGIVER
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RELIGION
   VÆ R  M E D  I 
FÆ L L E S S K A B E T  O M

Lærere deler undervisningstips, 
faglig viden og holdninger.  
Netværket har også artikler om 
fagene, anmeldelser af læremidler 
og den nyeste forskning.

Tilmeld dig dit faglige netværk og 
få en mail med nyt om dit fag.

folkeskolen.dk/religion

Stine Grynberg Andersen, ansvarlig for det faglige netværk Religion 
sga@folkeskolen.dk/folkeskolen@folkeskolen.dk

Tip os:

folkeskolen.dk/fag

152889 Annoncer Fagligt_netværk_enkelte.indd   13 06/09/2018   13.15

ateist.dk

TRO ELLER lKKE TRO
Religion er et følsomt emne, hvor mange kan føle sig ramt af 
modstridende synspunkter. Derfor bliver ateismen ikke altid 
repræsenteret korrekt, til trods for at meget tyder på, at ateisme er 
en livsanskuelse, der får stadig flere tilhængere i Danmark. For 
eksempel var det først i maj 2018, at ordbogen på ordnet.dk blev 
opdateret med en definition af ordet ateist, der nu flugter med, 
hvad vi ateister selv mener, vi er. 

Når dine elever skal lære om ikke-troende og forstå det ateistiske 
standpunkt, vil vi derfor anbefale (og værdsætte), at I bruger 
Ateistisk Selskabs hæfte ’Tro eller ikke tro’. Med dette hæfte 
giver vi vores vinkel  på begrebet trosfrihed i Danmark - nemlig 
friheden til ikke at tro.

Det gratis hæfte ’Tro eller ikke tro’ kan bestilles som klassesæt 
(á 30 stk. samt lærervejledning) på info@ateist.dk - mrk. skoletjeneste. 
I kan også anmode om en times foredrag på jeres skole 
- også uden beregning. Hæftet kan også downloades som PDF-fil
på ateist.dk (dog uden vejledning).

ER IKKE-RELIGIØSE HOLDNINGER 
ET EMNE I KRISTENDOMS-UNDERVISNINGEN ?
... få et supplement til undervisningen med det gratis hæfte
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RELIGION
   VÆ R  M E D  I 
FÆ L L E S S K A B E T  O M

Lærere deler undervisningstips, 
faglig viden og holdninger.  
Netværket har også artikler om 
fagene, anmeldelser af læremidler 
og den nyeste forskning.

Tilmeld dig dit faglige netværk og 
få en mail med nyt om dit fag.

folkeskolen.dk/religion

Stine Grynberg Andersen, ansvarlig for det faglige netværk Religion 
sga@folkeskolen.dk/folkeskolen@folkeskolen.dk

Tip os:
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152889 Annoncer Fagligt_netværk_enkelte.indd   13 06/09/2018   13.15

F O L K E S K O L E N  /  1 5  /  2 0 1 8  /  35 

152182 p32-35_FS1518_Fagligt netvaerk.indd   35 10/09/2018   09.31



Fs15 fagligt netværk egen – 
ide kan vi lade de grafiske ele-
menter være så store/visuelle 
at de bærer opslaget? Husk 
håndlogoet på en eller anden 
måde
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Meget mere indhold om fagene, langt flere lærere, der deler deres ideer og  
refleksioner, og nye nyhedsbreve til hvert af folkeskolens fag. Med støtte fra  
Lærerstandens Brandforsikring er Folkeskolens faglige netværk i rivende udvikling.

Næsten hver anden lærer – 46,7 procent 
– bruger folkeskolen.dk til at finde faglig 
inspiration. Det viser Folkeskolens læserun-
dersøgelse fra juni. Til sammenligning var det 
kun otte procent af lærerne, som fandt faglig 
inspiration på folkeskolen.dk i 2016. 

Samtidig er der det første halve år af 
2018 udgivet 777 blogindlæg på folkeskolen.
dk – svarende til 4,3 blogindlæg hver dag alle 
ugens syv dage – skrevet af lærere, studeren-
de, undervisere på professionshøjskoler og 
andre fra skoleverdenen. Det er en stigning 
på 40 procent fra året før. 

Den stigning i videndelingen skyldes i høj 
grad, at foreningen bag Lærerstandens Brand-
forsikring, LB Foreningen, i 2016 gav knap 3,2 
millioner kroner til en treårig ekstraordinær 
indsats for de 14 faglige netværk på folkesko-
len.dk, mener chefredaktør på fagbladet Fol-
keskolen Hanne Birgitte Jørgensen.

»Vi havde ikke kapacitet til at dække fage-
ne lige så intensivt, før vi fik bidraget fra Læ-
rerstandens Brandforsikring. Samtidig ved vi 

jo, at det er lærerne, der er praksiseksperter 
på fagene, og derfor var vores ønske at støtte 
lærere og andre praktikere til at dele deres 
viden på folkeskolen.dk i langt større grad 
end tidligere«, siger hun og fortsætter: 

»Med midlerne er vi begyndt at arbejde 
mere systematisk og fokuseret på at opdyrke 
fællesskabet – et onlinecommunity – på de 
faglige netværk, så langt flere lærere og fag-
eksperter nu bliver hjulpet godt i gang med at 
dele deres erfaringer. Vi har ansat en commu-
nitymanager, som har som sit primære fokus 
at sørge for, at de faglige netværk bobler med 
nye indlæg og ny inspiration. I dag skriver 
bloggerne næsten lige så meget som redak-
tionen, så der er i dén grad kommet gang i 
videndelingen«.

Formanden for LB Foreningen, Carsten 
Mørck-Pedersen, fortæller, at netop den vi-
dendeling lærerne imellem er en af årsagerne 
til, at Lærerstandens Brandforsikring valgte at 
støtte de faglige netværk.

»Arbejdsglæden for lærerne bliver større, 
fordi de faglige netværk giver dem et rum, 
hvor de kan få inspiration og faglig spar-
ring. Det er dét, der er meningen, og derfor 
skal valget naturligt falde på folkeskolen.dk 

TEKST 
JULIE YAPA SØRENSEN  
OG JENNIFER JENSEN

FAGLIG INSPIRATION:

Fagene stormer frem  
på folkeskolen.dk

Maj 2016 – april 2017:

654
Maj 2017 – april 2018: 

1.200

Antal blogindlæg på  
de faglige netværk
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i forhold til idégenerering og sparring – ikke 
Google og andre mere ’tilfældige’ portaler og 
søgemaskiner«, siger han og tilføjer: 

»Vi støtter de faglige netværk for at støtte 
gode arbejdsforhold for den enkelte lærer og 
samtidig skabe et grundlag for en vidende-
ling mellem lærere. Fællesskab og åbenhed 
er kerneværdier for os i LB, så når vi som 
organisation vælger at støtte lærerne, er det 
ikke blot for at aflaste deres hverdag, men 
også for at støtte fællesskabet og åbenheden i 
forberedelsen af undervisningen. Viden er et 
fælles gode«.

Klasseværelsernes eksperter
Visionen er – sat på den helt store klinge – 
at de faglige netværk skal være med til at 
udvikle folkeskolen og lærerprofessionen ved 
at gøre det nemmere for lærerne at blive skar-

pere på deres fag gennem debatter og faglig 
sparring. Samtidig giver de mange eksperter 
fra klasseværelserne rundtomkring i Danmark 
inspiration til talrige journalistiske artikler, 
forklarer chefredaktøren. 

»Især de unge lærere efterspørger foruden 
debat også tips og tricks og inspiration til 
undervisningen i deres fag, viser vores un-
dersøgelser. De er glade for netværkene. Og 
samtidig hører vi igen og igen fra de lærere, 
som blogger om deres fag på folkeskolen.
dk, at det gør dem skarpere på deres fag, når 
de reflekterer over deres undervisning for at 
skrive om det. Det vil vi gerne støtte dem i«, 
siger Hanne Birgitte Jørgensen.

Fra LB Foreningen glæder formand Car-
sten Mørck-Pedersen sig over, at næsten hver 
anden lærer i dag har kendskab til de faglige 
netværk på folkeskolen.dk – og den andel ser 
han naturligvis gerne stige. Særligt positivt er 
det også, at de unge lærere har taget de fag-
lige netværk godt til sig, mener han: 

»Det er vigtigt – med al respekt for øvrige 
grupper – at man fokuserer på de yngre kolle-
ger. Dels er det en gruppe, der kan være svær 
at komme i kontakt med, da de har rigeligt 
at gøre med at få dagligdagen til at hænge 
sammen og finde et ståsted i arbejdet. Dels er 
det en gruppe, der skal have de bedste mulig-
heder for let at finde ideer og sparring til at 
skabe den bedste undervisning«.

Fagenes rockstars
Med midlerne fra Lærerstandens Brand-
forsikring lancerede Folkeskolen i januar 
nye nyhedsbreve for hvert enkelt fag som 
et supplement til de eksisterende, mere 
generelle nyhedsbreve fra folkeskolen.dk. De 
har allerede fået næsten 13.000 tilmeldinger 
tilsammen. Samtidig er cirka en tredjedel af 
de månedligt 750.000 sidevisninger på folke-
skolen.dk på de faglige netværk.

»Succesen er eksploderet i løbet af det 
sidste år, fordi netværkene har fået et løft 

over hele linjen – med nye nyhedsbreve, mere 
overskuelig opsætning på hjemmesiden og 
mere indhold. Samtidig er vores journalister 
kommet mere på banen på de faglige netværk 
end tidligere, for hvis du vil have folk med 
til en fest, er det ikke nok at leje et lokale og 
sætte en jukeboks op og selv gå et andet sted 
hen. Du bliver nødt til at være der, snakke 
med folk og byde dem velkommen for at 
sørge for, at der bliver en fest«, siger Hanne 
Birgitte Jørgensen.

Hvert fagligt netværk har også fået tilknyt-
tet en lærer som såkaldt faglig rådgiver. De 
bliver betalt med LB-midlerne for blandt 
andet at blogge om deres fag og være med i 
debatten på de faglige netværk. Det har været 
en særligt stor succes, og de faglige rådgivere 
har opnået en nærmest rockstarlignende sta-
tus inden for deres fags universer, fortæller 
Hanne Birgitte Jørgensen. Rådgiverne har op-
levet at blive kendt i skoleverdenen og blive 
inviteret med i alt fra ministeriets ekspert-
grupper til tv-debatter og konferencer. 

Carsten Mørck-Pedersen er glad for den 
positive udvikling: 

»Målet fra vores side er, at de faglige net-
værk skal hvile i sig selv efter at være løbet 
i gang med denne indsats. Vi har ydet øko-
nomisk støtte til en start, hvor der er blevet 
skabt rammer og ydet faglig støtte fra fagbla-
det Folkeskolen og de fagfaglige foreninger 
i folkeskolen og på professionshøjskolerne. 
Som det ser ud, tyder det på, at vi er rigtig 
godt på vej!« 
jss@folkeskolen.dk/jje@folkeskolen.dk

Kilde: Folkeskolens læserundersøgelser er foretaget  
blandt tilfældigt udvalgte medlemmer af Danmarks  
Lærerforening. I 2016 foretaget af Scharling Research.  
I 2018 foretaget af A&B Analyse.

Hvor mange finder faglig  
inspiration på folkeskolen.dk? 

46,7 %
2 0 1 8

8 %
2 0 1 6

152182 p36-37_FS1518_Fagligt_netvaerk_egen.indd   37 10/09/2018   13.47



 

38 /  F O L K E S K O L E N  /  1 5  /  2 0 1 8

T E K S T :  H E L L E  B A A G Ø 

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

 I     et kælderrum på Islev Skole i Rødovre står 
syvårige Sebastian og fægter med armen. 
Han er en af de børn med ADHD-lignende 
vanskeligheder, der deltager i et kommu-
nalt forsøg med virtual reality (VR). 

Med VR-brillen sat godt fast om hovedet 
og høretelefonerne på plads rækker han ud 
efter usynlige genstande, mens han småsnak-
ker, gestikulerer og råber. Han er i et virtuelt 
bilværksted og skal udføre en række opgaver 
for at fuldføre spillet. 

Hvad er fedt ved spillet? spørger vi, mens 
Sebastian holder en kort pause og svarer: »At 
man kan få lov til at smadre den her bil!«

Det lyder ikke særlig konstruktivt og pæda-
gogisk anvendeligt. Men det er det, forklarer 
it-vejleder på Islev Skole Jeppe Rønnenfelt, 
der underviser i matematik og fysik/kemi. 

Sagen er, at Sebastian, som ellers har 
svært ved at holde fokus, gør noget i VR, som 
han ikke gør i den virkelige verden.

»Normalt ville Sebastian – i frustration 
over for eksempel ikke at kunne skrive eller 
læse en opgave – kyle blyanten og bogen fra 
sig og forlade lokalet. Hidtil har vi prøvet at 
hjælpe ham ved at foreslå, at han gik ud og 
sparkede lidt fodbold og prøvede igen. Men 
i VR kaster han ikke med controlleren eller 

Er der pædagogik i at lade 
børn få kontrol over deres 
temperament i et virtuelt 

rum? Ja, mener Islev Skole, 
der bruger VR-briller til børn 

med ADHD-udfordringer.

V I R T UA L  R E A L I T Y

folkeskolen.dk/it

»  AT  SMADRE DEN HER BIL«

152182 p38-41_FS1518_VR_Islev Skole.indd   38 10/09/2018   10.58



 

F O L K E S K O L E N  /  1 5  /  2 0 1 8  /  39 

ødelægger brillen. Han vender tilbage til 
spillet af sig selv og følger retningslinjerne 
for at gøre det færdigt. Han ødelægger kun 
noget virtuelt«, siger Jeppe Rønnenfelt.

It-vejlederen har været overrasket over 
at se, hvordan børnene har tacklet den 
»stress«, de oplever, når de støder på van-
skeligheder i spillet. 

»I stedet for at bakke ud af situationen 
går de ofte i gang med at løse problemet«, 
fortæller han.

Et par minutter efter vredesudbruddet 
har Sebastian armene i vejret og et saligt 
udtryk i ansigtet. Han har gennemført 

spillet og går koncentreret i gang med det 
næste.

Glade og motiverede
Succesoplevelsen i kælderrummet er næsten 
lige så stor hos det pædagogiske personale 
som hos børnene. Få måneder inde i forsøgets 
start lægger lærere og pædagoger ikke skjul på 
deres begejstring over det nye techværktøj.

Pædagog Henrik Andersen hæfter sig især 
ved, at børnene er afslappede, glade og moti-
verede.

»De skal ikke måles og vejes eller leve op 
til nogle krav, som er stillet af andre. Alle kan 

og vil være med, og det er en stor gevinst i 
en gruppe, der ellers oplever store udfordrin-
ger«, siger han og hjælper niårige Mikkel med 
at logge ind i en virtuel amerikansk diner.

Mikkel læser ordresedlen og rækker dybt 
koncentreret ud efter grønsager, kød, kryd-
derier og fylder sodavand i kruset til gæsten 
på restauranten. Hvad synes du om spillet? 
spørger vi og får svaret: »Det er godt, fordi jeg 
bliver bedre til at lave mad derhjemme!«

Øvelse i at bede om hjælp
Netop det at følge en køreplan og starte, fast-
holde og aflevere en opgave uden at udskyde 

Sebastian er fokuse-
ret, når han er i den 
virtuelle verden, og 
bliver næsten salig, 
når det går godt i 
spillet.

 AT  SMADRE DEN HER BIL«
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VIRTUEL VERDEN
Forsøget med at give 14 børn med 
ADHD-lignende vanskeligheder mu-
lighed for at arbejde med VR-briller 
er finansieret af Rødovre Kommunes 
pulje for velfærdsteknologi.  

Til projektet anvendes et HTC Vive 
VR-headset. Der findes ingen dan-
ske virtual reality-spil til børn med 
ADHD-lignende vanskeligheder. Der-
for har Islev Skole i testfasen af VR-
projektet valgt at bruge såkaldte job-
simulatorspil, som er udviklet i USA. 

Rammen om spillene er en fremtid, 
hvor robotter har overtaget en række 
job, og hvor mennesker inviteres til 
at prøve virtuelt, hvordan det var at 
arbejde engang. Spillene gengiver 
arbejdsopgaverne i for eksempel en 
restaurant, et bilværksted og på et 
kontor. Spilleren skal ved hjælp af sin 
controller og en stemme i headsettet 
udføre en række almindelige jobfunk-
tioner. I bilværkstedet drejer det sig 
om at reparere bilerne. Den virtuelle 
mekaniker finder reservedele frem, 
skifter dæk og sætter nye pærer i for-
lygterne. I restauranten sammensæt-
ter kokken måltidet ud fra kundens 
ordre. Der bliver hentet varer i køle-
skabet, kogt kødsovs og spaghetti, og 
retten bliver anrettet på tallerkenen. 

Spillene er både realistiske og humo-
ristiske. Det er tilladt at løse opgaver-
ne på uautoriserede måder og skabe 
komiske situationer og tilladt at være 
kreativ. Man kan for eksempel vælge 
spændende fyld til pizzaen eller ud-
føre bilreparationer, som kunden ikke 
har bedt om. 

Afslappede, 
glade og moti-
verede er nogle 
af de ord, pæ-
dagog Henrik 
Andersen sæt-
ter på eleverne 
i VR-kælderen 
på Islev Skole.

folkeskolen.dk/it

den undervejs er noget af det, som VR-
spillet træner børnene i. Det forklarer 
Rasmus Fangsø, der er afdelingsleder og 
projektleder på VR-forsøget.

Han betragter virtual reality som en 
unik mulighed for at hjælpe børn, som 
ellers kan være svære at nå med traditio-
nelle metoder. 

»De vil vildt gerne over i VR-rummet. 
Ingen melder fra. Allerede her er vi kom-
met et godt stykke af vejen mod at opnå 
noget pædagogisk og didaktisk. Det bli-
ver også spændende at se, om forsøget 
for eksempel kan forbedre deres sociale 
færdigheder«, siger han og forklarer, at 
børnene ofte sidder to og to og samar-
bejder om at gennemføre spillet. 

»Den ene kontrollerer spillet, men 
kan få hjælp hos den anden, hvis der 
opstår et problem. Det er en øvelse i at 
give slip på kontrollen og bede om hjælp 
– og i hvordan vi taler til hinanden, når vi 
hjælpes ad«.

Rasmus Fangsø er overrasket over, 
hvor nemt børn, der ellers ofte kæmper 
med lavt selvværd, har ved at magte 
teknologien. Her er det de voksne, der 
må tilpasse sig børnenes tempo, og ikke 
omvendt.

Danske spil
For lærere og pædagoger i teamet om-
kring forsøget har VR åbnet for nye per-
spektiver i undervisningen. Teknologien 
bør udnyttes i mange sammenhænge, 
mener de. Allerede i dag går de ældre 
klasser igennem en VR-brille og Google 
Maps på oplevelse ved den kinesiske 
mur eller i geografiske områder rundtom 
i Danmark. 

Foto: Virtual Reality - Steam
VR featuring the HTC Vive

folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I  
FÆLLESSKABET  
OM IT
I det faglige netværk om it sparrer 
11.294 lærere fra hele landet med 
hinanden om it i undervisningen. Her 
bliver der delt alt fra faglig viden og 
tips til erfaringer og holdninger til it. 
Du kan også tilmelde dig og få nyt 
om emnet direkte i indbakken. 

Folkeskolen.dk/it

»På den faglige front bliver det rigtig spæn-
dende, når vi får danskproducerede spil til 
for eksempel danskundervisningen«, siger 
Rasmus Fangsø.

Hans mål er at inddrage børn og lærere i at 
være medskabere af VR-materialer, som kan 
bruges direkte i undervisningen. 

»Vi har store ambitioner med virtual reality. 
Planen er, at alle medarbejdere på Islev Skole 
inden for det næste år skal have stiftet bekendt-
skab med VR«.  
folkeskolen@folkeskolen.dk
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VR SKABER  
TRYGHED 

D e første forsøg med virtual reality 
(VR) startede allerede i 1990’erne. 
Forskere og psykologer så mulighe-

der i at bruge VR mod angst og fobier inden 
for det, der kaldes eksponeringsterapi. 

Eksponeringsterapi består i at udsætte 
patienter for kilden til deres angst i et kon-
trolleret og realistisk miljø. Ved at skabe 
virtuelle scenarier, hvor patienterne kan 
gennemleve de »farlige« situationer gennem 
VR-brillen igen og igen, er det lykkedes at 
hjælpe mange af med angsten. 

Efter mange års forsøg er der derfor be-
vis for, at VR som eksponeringsterapi virker. 
Metoden har opnået det, der kaldes forsk-
ningsbaseret evidens.

I dag er forskere i gang med at tage 
teknologien et skridt videre og inddrage 
den i behandlingen af blandt andre autister 
og mennesker med ADHD. En af dem, der 
håber at hjælpe nye grupper, er ph.d. Ali 
Adjorlu fra Multisensory Experience Lab på 
Aalborg Universitet.

Han har i samarbejde med pædagoger 
og lærere udviklet VR-applikationer, der 
hjælper unge autister med at få struktur på 
almindelige gøremål i hverdagen. Program-
merne handler om, hvordan man køber ind 
i et supermarked, og hvordan man betaler 
ved kassen.

ADHD-ramte har på mange måder sam-
me behov som autister, fortæller Ali Adjorlu.

»VR-miljøet giver tryghed, mulighed for at 
gentage programmerne i det uendelige i et 
træningsmiljø, hvor man ikke bliver distrahe-

ret af eksterne faktorer. Man kan holde fokus 
på opgaven og behøver ikke at være bange 
for, at nogen dømmer en«, forklarer han.

Ali Adjorlu fremhæver, at den visuelle 
fortælleform i virtual reality spiller godt 
sammen med både autisters og ADHD-ram-
tes måde at lære på.

»Endelig giver virkemidler fra computer-
spil mulighed for at bygge små belønninger 
ind undervejs. De unge elsker, når VR-
kassemanden giver sig til at danse, hvis de 
får gennemført en betaling rigtigt«, fortæller 
han.

Virtual reality er desuden på vej ind i be-
handling af hjerneskader og som genoptræ-
ning efter operationer eller fysiske skader.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

Højdeskræk, rædslen for edderkopper og angst for at bevæge 
sig rundt mellem andre mennesker er nogle af de psykiske problemer, 
som i mange år er blevet behandlet med virtual reality.

»VR-miljøet giver tryghed, 
mulighed for at gentage 
programmerne i det uende-
lige i et træningsmiljø, hvor 
man ikke bliver distraheret 
af eksterne faktorer«.
Ph.d. Ali Adjorlu  
Multisensory Experience Lab  
på Aalborg Universitet
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Børn skal udvikle forståelse  
for data og algoritmer
 
Som forsker i børns udvikling af datalogisk tænkning er der både gode og dårlige nyheder i en  
ny rapport om grundskoleelevers forståelse for dataprocesser og algoritmer.

den op«. En anden fandt det noget grænseover-
skridende, at Facebook og Messenger brugte 
data fra ens »private« beskeder.

Men en sådan undervisning 
ser altså ud til at være mere 
undtagelsen end reglen. Det for-
klares, at en meget stor gruppe elever ikke ved, 
hvad der sker med deres data – og de er ikke 
klar over, at de ikke ved det. »De kender tyde-
ligvis ikke til algoritmer og brug af onlinedata til 
individuelt at målrette reklamer, og flere af dem 
virker helt forundrede over det i interviewene«, 
forklares det i analyserapporten. Langt de fleste i 
undersøgelsen var enten ligeglade med, hvordan 
deres data blev brugt, eller også kunne de ikke 
overskue at forholde sig til det. »Så kan man jo 
tænke over alting. Så jeg tænker ikke over det«, 
bemærkede en af eleverne.

Undersøgelsen indikerer yderligere et snæ-
vert individorienteret dannelsesperspektiv på at 
lære om data i skolen: Digital dannelse handler 
om at passe på sig selv – for eksempel gennem 
sine privatlivsindstillinger og kritisk vurdering 
af nyheder. Det samfundsmæssige og demo-
kratiske perspektiv er kun i fokus i mindre grad. 
»Hvad der måske mangler, er en fælles opgave i 
forhold til at se digital dannelse som noget, der 
også kræver et mere politisk aktivt eller kreativt 
individ, som også orienterer sig imod problemet 
på samfundsniveau«, pointeres det i rapporten. 
En lærer forklarer fokus på individet med, at »det 
er det, der optager os i vores dagligdag, og det er 
det, der fylder i medierne. Vi bliver nok forblæn-
det af, at vi bare følger en strøm«.

Lærernes fokus på digital 
dannelse i undervisningen be-
ror desuden – og naturligvis – i 
høj grad på deres egen fagfag-
lighed. Men det er ikke uvilje, der ligger bag 
manglen på undervisning i forståelse for data 
og algoritmer. Eksempelvis peger en gruppe læ-
rere i et interview på, at de ikke ved ret meget 

om, hvordan virksomheder som Facebook bru-
ger algoritmer, og at de ikke ved, hvordan man 
kan gribe den slags an i undervisningen. Men 
de pointerer samtidig, at det er noget, man skal 
kunne forstå for ikke blot at være konsumenter, 
men også producenter i fremtiden.

På to af caseskolerne arbejder man med 
kodning som et valgfag, men det er ikke uddan-
nede lærere, der står for faget. En af skolerne har 
også haft en hacker på besøg til at fortælle om 
it-sikkerhed og algoritmer. Og nogle skoler invi-
terer forskere i teknologiforståelse ind til at holde 
oplæg for lærerne. Sådanne tiltag er selvfølgelig 
positive og fyldt med gode intentioner. Men jeg 
finder det utilstrækkeligt, at skoler selv skal stå 
med ansvaret for at udvikle kurser, der således 
tilfældigt bestemmes af, hvorvidt skolens lærere 
og ledere kender problemstillingerne og finder 
dem væsentlige at prioritere. 

Det er ikke nok, at forståelse for data kommer 
på skoleskemaet ad hoc som ekstracurriculære 
aktiviteter i et samfund, der er gennemsyret af 
data, og hvor utransparente algoritmer har mar-
kant indflydelse på vores liv som individer og 
vores samfund.

I vores algoritmiserede samfund er det afgø-
rende for demokratiet, at vi alle udvikler forståel-
se for dataprocesser, og en sådan forståelse bør 
udvikles i almen skolegang i en folkeskole, hvor 
formålet blandt andet er, at børn udvikler bag-
grund for at tage stilling og handle. Et datafag 
med dette fokus bør derfor snarest muligt blive 
en realitet – inklusive en adækvat uddannelse af 
lærere til at varetage faget.  

I forlængelse af den fællesoffentlige digitalise-
ringsstrategi har Undervisningsministeriet gen-
nemført en undersøgelse af kendskab til blandt 
andet dataadfærd og it-sikkerhed blandt børn 
og unge (12-25 år), lærere og forældre. 

Det er positivt, at eleverne er opmærksomme 
på at beskytte faktuelle personlige oplysninger 
om sig selv, men det er problematisk, at de be-
kymrer sig knap så meget om at beskytte data, 
der fortæller om deres adfærd. Og det er godt, 
at kritisk stillingtagen og sociale kompetencer 
på nettet lader til at være på skoleskemaet, men 
det er bekymrende, at man i mindre grad synes 
at komme ind på mere tekniske aspekter af, 
hvordan deres data anvendes. 

Men eleverne mangler indsigt i og forståelse 
for, hvordan teknologivirksomheders brug af al-
goritmer virker ind på demokratiet, ligesom en 
stor gruppe af de 12-14-årige er uvidende om, 
at deres data kan anvendes til forskellige formål 
og bruges af tredjeparter. »Det er lidt mærkeligt, 
hvad man har sagt ja til uden at vide det«, be-
mærker en grundskoleelev i et interview gengi-
vet i analyserapporten »Styrkelse af dataetik og 
it-sikkerhed på undervisningsområdet«.

Et af de casestudier, der ligger til grund for 
undersøgelsen (en ungdomsuddannelse), skilte 
sig dog ud ved, at klassen havde modtaget un-
dervisning. Her kunne en af de unge fortælle, at 
Facebook havde over 1.000 siders data om hver 
enkelt i klassen. »Det er ret skræmmende. Face-
book har min telefonbog, selvom jeg ikke har lagt 

ELISA NADIRE CAELI
PH.D.-STIPENDIAT, DPU, AARHUS 
UNIVERSITET/LÆRERUDDANNEL-
SEN, KØBENHAVNS PROFESSIONS-
HØJSKOLE
INDLÆG PÅ BLOGGEN
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Ved Julie Yapa Sørensen/jss@folkeskolen.dk

76 elulykker blev indberettet i Danmark i 2017. 
Hvordan undgår børn at blive offer for ulyk-
ker med el? To gratis undervisningshæfter 
behandler emnet elsikkerhed ved at tage ud-
gangspunkt i børns hverdag og forestillinger 
om at være involveret i en elulykke eller el-
brand. De to undervisningsmaterialer henven-
der sig til 5.-6. klasse og 7.-9. klasse.

opgang2.dk  

»Hvad vil du være, når du bliver stor?« 
Det spørgsmål tager portrætserien 
»17 i 17« fat på ved at følge to aarhu-
sianske klasser i fire år. Serien går helt 
tæt på de unges første møde med job 
og uddannelse, fra de er 14 til 17 år. 

Webseriens formål er at give elever et 
indblik i de mange job- og uddannel-
sesmuligheder. 

Danmarks Fællessang er i gang, hvor eleverne får mulighed for 
at synge fællessang og fordybe sig i sangene i 18 uger. Dan-
marks Fællessang er et Spil Dansk-projekt fra blandt andet 
Musiklærerforeningen. Lærere har mulighed for at få gratis 
værktøjer til fællessang i form af sangtekster, indspilninger, 
artikler og undervisningsmateriale. 28 kommuner er p.t. Spil 
Dansk-kommuner.

18 SANGE  
PÅ 18 UGER ELSIKKERHED I UNDERVISNINGEN 

Foto: Spil Dansk

spildansk.dk  

PORTRÆTSERIE  
SKAL INSPIRERE UNGE

Foto: Halfpoint/istock.com

sik.dk   

Foto: JackF/istock.com

 

FÅ PULSEN OP FOR EN GOD SAG 
 
Med Venskabsløbet kan dine elever løbe for  
meget mere end motion. Ved hjælp af røde kinder, 
fællesskab og små sponsorater fra familie og det 
lokale erhvervsliv gør eleverne en mærkbar  
forskel for udsatte børn. 
 
Tilmeld jer på redbarnet.dk/venskabsløbet 
 

VENSKABSLØBET
MELD JER TIL 

OPLAGT TIL 

SKOLERNES

MOTIONSDAG
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         Her afgør 
forældrene  
     landsbyskolens  
          fremtid

Mens andre kommuner nedlægger  
små skoler, beholder Jammerbugt sine. 
Til gengæld skal borgerne hjælpe med 
at udvikle lokalsamfundet, så folk flytter 
til, og der kommer flere børn i skolerne.

D E N  L O K A L E  S KO L E
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 E n pensel stryger hen over skolegårdens 
asfalt og maler nyt liv i en glad, men 
falmet sol. Imens frisker andre pensler 
hinkeruder med tal og bogstaver op 

med grønne, røde og blå farver. 
Omkring 35 forældre giver et nap med på 

arbejdslørdagen på Trekronerskolen sydøst 
for Fjerritslev. Arbejdsdagen er et element 
i borgernes indsats for at udvikle de små 
landsbyer i området omkring skolen. Trekro-
nerskolen har 110 elever, og der er 35 børn i 
vuggestue og børnehave. 

»Vores forældre føler et stort ejerskab til 
området. De ved, at de selv skal yde en ind-
sats for at få noget nyt, og de ser skolen som 
centrum for lokalsamfundets udvikling«, siger 
skoleleder Peter Christensen, som kom til 
Trekronerskolen for to et halvt år siden.

I 2014 var der for alvor udsigt til afvikling i 
Jammerbugt Kommune. En presset økonomi 
fik politikerne til at varsle skolenedlæggelser. 
Trekronerskolen var en af de syv truede sko-
ler, men der kom så mange konstruktive hø-
ringssvar, at politikerne sadlede om og skabte 
projektet »Liv i by og skole«.

I første omgang blev de små skoler fredet i 
fire år, og den beslutning har det nuværende 
byråd forlænget med yderligere fire år. Hvert 
lokalsamfund har valgt indsatsområder og 
mål, som er skrevet ind i en »kontrakt« med 
kommunen, som til gengæld betaler 50.000 
kroner om året til borgernes arbejde med 
udviklingsplanen.

Trekroner består af en række landsbyer, 
som alle har under 200 indbyggere. I de før-
ste fire år har borgerne koncentreret sig om 
at gøre området til et bedre sted for dem, der 
allerede bor der. De har blandt andet etable-
ret e-sport i hallen og oprettet en forening til 
at stå for udviklingen af lokalsamfundet, så 
de kan søge fonde. De har også lanceret kon-

TEKST HENRIK STANEK

FOTO LARS HORN

ceptet »Landsby på prøve«, hvor familier, der 
er interesserede i at flytte til området, kan få 
gratis hus, bil, børnepasning, havehjælp og 
medlemskab af idrætsforening i tre måneder.

»Vi har haft familier på prøve i 2015 og 
2016 og har det igen i år. Vi arbejder med 
bosætning, fordi flere børnefamilier er en 
forudsætning for, at skolen kan eksistere«, 
siger Anne Nøhr Ringgren, som selv har to 
børn på Trekronerskolen plus et ældre barn, 
der har gået der.

Hun sidder i den lokale bestyrelse for »Liv 
i by og skole« og fik ideen til tilflytterhuset på 
det første lokale borgermøde om projektet. 

»Det er ikke nok, at vi siger, at det er dej-
ligt at bo i Trekroner, for der er også skønt 
mange andre steder. Men takket være ’Lands-
by på prøve’ har vi fået omtale i både lokale 
medier, TV 2 og DR. Det har en enorm værdi, 
når en familie fortæller, hvordan de oplever 
at bo her, fordi det er både troværdigt og in-
spirerende«, siger Anne Nøhr Ringgren.

Skærpet fokus på bosætning
Foreløbig har en prøvefamilie købt hus i 
Trekroner, men borgerne går målrettet efter 
at tiltrække flere.

»Blomsterkummer ved byskiltet får ikke 
folk til at flytte til. Det afgørende er, at der 
er fibernet, og at folk kan få job. Derfor vil vi 
gerne have den omfartsvej til Aalborg, som 
politikerne har talt om i årtier. Men vi er også 
selv nødt til at arbejde proaktivt«, siger Anne 
Nøhr Ringgren. 

Hun har været formand for borgerforenin-
gen i Bonderup, der har skaffet fibernet til 
byen og åbnet en købmandsbutik, som drives 
af en socialøkonomisk virksomhed sammen 
med frivillige fra byen.

Trekronerområdet er organiseret med en 
overordnet styregruppe for »Liv i by og sko-

Anne Nøhr Ringgren er kvinden bag 
ideen om et tilflytterhus, hvor familier 

kan prøve at bo i området, inden de 
træffer den endelige beslutning om at 

flytte til Trekroner.
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le«, som p.t. har fem arbejdsgrupper under 
sig. De går til opgaven med at tiltrække nye 
borgere på forskellig vis. En gruppe arbejder 
på at gøre banker og sparekasser mere villige 
til at låne penge til tilflyttere. En anden opret-
ter en portal over private lejeboliger, og en 
tredje gruppe forsøger at få boligforeninger 
til at bygge lejligheder, så ældre på gårde og 
i store huse kan flytte i noget mindre og give 
plads til børnefamilier, mens en fjerde gruppe 
arbejder på at få ældre til at leje ud, hvis de 
ikke kan sælge. 

Den femte arbejdsgruppe finpudser på 
prøvekonceptet. Hidtil har gruppen fundet 
lejeboliger i området til interesserede fami-
lier, men i foråret købte borgerne en tidligere 
lærerbolig af kommunen, så man ikke skal ud 
at finde et egnet hus, hver gang en familie vil 
prøve at bo i området.

Bosætningen rykker ikke fra dag til dag, 
konstaterer Anne Nøhr Ringgren: »Vi har en 
langsigtet plan, som kræver investeringer i for 
eksempel lejeboliger, så det er småting, vi har 
opnået indtil nu. Men vi har ikke fraflytning, 
og vi er tilfredse med det, vi har opnået«.

Skolen er vores sted
Bag skolen bygger fædre og en enkelt mor en 
Tarzanbane af tykke stolper, bolte og net. Pen-
gene til legepladsen kommer fra fondsmidler. 
Man kan diskutere, om ikke arbejdet burde 
udføres af kommunen, erkender Peter Chri-
stensen, men han pointerer, at forældrene 
ikke sættes til hvad som helst.

»Vi beder dem ikke om at male skolen, 
selv om vi har lokaler, som trænger. Men en 
Tarzanbane hører ikke nødvendigvis til kom-
munens kerneopgave. Det er flødeskum, som 
styrker børnenes motorik, hvor et nymalet 
klasselokale ikke har samme betydning for 
deres læring og trivsel«, siger skolelederen.

Han bor selv i Aalborg og har sine børn på 
en stor skole. Der betragter forældrene skolen 
som kommunens, oplever han. Anderledes er 
det i Trekroner.

»Her ser børnene, at der er overensstem-
melse mellem det, skolen og forældrene gør. 
Det er med til at give vores elever fagligt bed-
re resultater og højere trivsel, og vi har ingen 
klager over personalet. Alle oplever skolen 
som deres sted«, siger Peter Christensen.

•  Trekroner blev kåret til Årets Landsby 2016 af 
Landdistrikternes Fællesråd og Landsforeningen 
Landsbyerne i Danmark. 

•  Det var i høj grad lanceringen af konceptet »Lands-
by på prøve«, som skaffede Trekroner titlen i kon-
kurrence med 40 andre landsbyer. Men også at 
området har skole, idrætsforening og en købmands-
butik, som drives af en socialøkonomisk virksomhed 
sammen med lokale frivillige.

•  Trekroner ligger mellem Limfjorden i syd og Fjer-
ritslev i nordvest og består af landsbyerne i Trekro-
nerskolens distrikt: Bonderup, Bejstrup, Haverslev, 
Holmsø, Kirkedal, Manstrup, Skræm og Trekroner.

•  Alle landsbyer har under 200 indbyggere, og det 
samlede befolkningstal ligger på cirka 1.300. 23 
procent af borgerne er over 60 år og 21 procent 
under 16 år.

Trekronerskolens leder, Peter 
Christensen, deltager i arbejds-
dagen på skolen. Som skoleleder 
har han plads i den lokale besty-
relse for projektet »LIv i by og 
skole«.

Projekt »Liv i by og skole« har endnu ikke 
spillet ind på elevtallet, men det kommer pro-
jektet til på den lange bane, er skolelederen 
overbevist om.

»Vi får et fald i de kommende år, fordi vi 
får meget små årgange ind, men nu arbejder 
vi konkret og målrettet med boligsituationen, 
så jeg tror på, at vi får flere elever. Vi er selv-
følgelig dyrere at drive end en skole med 28 
elever i klasserne, men vi har meget nærvær, 
god trivsel og fagligt gode resultater, og vi er 
med til at holde liv i landområdet. Når vi taler 
om skoleudgifter, skal vi ikke kun se isoleret 
på skolen, men på den værdi, skolen har for 
lokalsamfundet. Uden skolen forsvinder fæl-
lesskabet og ønsket om at bo i Trekroner«, 
siger Peter Christensen.

Skolen er lokalsamfundets krumtap
Tidligere kaldte både spejdere, hal, idræts-
forening og skole hver især på forældrene en 
gang om året. Det er nu ændret til en fælles 
arbejdsdag. I år foregår arbejdet udelukkende 
på skolen, da det tager tid at bygge Tarzanba-
nen. Dog med en enkelt undtagelse. Skuret 
hos spejderne råber på olie.

Den opgave klarer 67-årige Bjarne Jørgen-
sen. Han har boet i Bonderup siden 1997, er 
spejderleder, sidder i den lokale styregruppe 
for »Liv i by og skole« og er lærer på Trekro-
nerskolen. Han kan ikke skille ad, om han 
involverer sig i lokalsamfundet som borger 
eller lærer.

»Det er sjovt at være lærer, men det frivil-
lige arbejde giver mig et fællesskab med men-
nesker, som jeg måske ellers ikke har noget til 
fælles med. Det er styrken i lokalsamfundet, 
at vi lever sammen og skal få tingene til at 
fungere«, siger Bjarne Jørgensen, som ser sko-
len som krumtap for udviklingen.

»Hvis forældrene ikke kunne komme i kon-
takt med hinanden i børnenes første skoleår, 

ville de ikke lære hinanden godt at kende, 
og så ville det være sværere at få noget op 
at køre. Det kan vi se, når eleverne flytter til 
Fjerritslev i 7. klasse. Så mister forældrene 
kontakten til hinanden, og der bliver for få til 
fodboldholdet, fordi børnene hellere vil spille 
med deres nye kammerater. Så længe vi be-
varer Trekronerskolen, er der også gymnastik 
og idræt i hallen«, siger Bjarne Jørgensen.

Vuggestuen en vigtig fødekæde
Det er vigtigt for borgerne i Trekroner, at 
kommunalbestyrelsen bakker dem op, mener 
Anne Nøhr Ringgren:

»Når politikerne viser, at de vil de små 
samfund, får det folk til at engagere sig. Men 
kommunen skal ikke drive skolen for enhver 
pris. Det er for eksempel ikke optimalt med 
samlæsning på for mange klassetrin, men nu 
har vi fået fire år mere og dermed en chance 
for at vise, at vi kan tiltrække børnefamilier«.

Anne Nøhr Ringgren finder det både i or-
den og nødvendigt, at kommunen stiller krav 
om, at borgerne yder en indsats: »Vi skal sam-
arbejde. Vi vil bevare skolen, og kommunen 
ønsker en aktiv landsby«, siger hun.

Det betyder ikke, at kommune og borgere 
altid er enige. Forældrene i Trekroner fore-
trækker at få deres børn i skolens vuggestue, 
men den har kun otte pladser. Kommunen er 
ikke meget for at udvide vuggestuen, for så 
skal den fyre dagplejere. Det har den konse-
kvens, at flere forældre vælger en vuggestue 
i Fjerritslev, og det er en farlig kurs, påpeger 
lærer Bjarne Jørgensen.

»I første omgang tænker forældrene, at de-
res barn skal gå på Trekronerskolen, men det 
ender med, at de lader barnet blive sammen 
med sine kammerater i Fjerritslev. Derfor er 
det vigtigt, at forældrene kan få deres børn 
i vuggestue hos os. Kommunalbestyrelsen 
lukker ikke skolen. Det ved vi nu. Men hvis 
forældrene synes, tilbuddet er for dårligt, 
for eksempel fordi der er for få elever i vores 
klasser, vil det være slut«, siger han. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Årets Landsby i 2016
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 J ammerbugt Kommune kunne have 
sparet fire-fem millioner kroner om 
året ved at nedlægge et par skoler i 
2014, men efter konstruktive hørings-

svar besluttede politikerne både at holde fast 
i de små skoler og investere i lokalsamfun-
dene. Det har borgmester Mogens Christen 
Gade ikke fortrudt.

»Vi har ikke valgt at bevare små skoler. 
Vi har givet den decentrale skolestruktur tre 
ben at stå på: lokalsamfundet, skolen og kom-
munen. Borgerne skal være med til at udvikle 
deres lokalsamfund, og skolen skal være en 
aktiv medspiller«, siger Venstre-borgmeste-
ren, som selv har en fortid som lærer på en 
lille skole i kommunen.

Der var engagement i lokalsamfundene i 
forvejen, men det var hovedsageligt blandt 
gråhårede.

»Med ’Liv i by og skole’-projektet har vi 
fået forældregenerationen med. De er tændt 
af ideen, fordi vi også har skabt decentral 
pasning med dagplejere og vuggestuer. Hvis 
borgerne synes, de bor et godt sted, er de 
områdets bedste ambassadører«, siger Mo-
gens Christen Gade. 

Friskoler er kendt for at kunne engagere og 
involvere forældrene, men det kan en kommu-
ne også gøre på sine folkeskoler, mener han.

»Vores forældre får aldrig bedre vilkår, 
end de har lige nu. Hvis vi nedlægger en fol-

keskole, kan de oprette en friskole, men det 
giver dem meget mere arbejde til en ringere 
økonomi«, siger borgmesteren.

I 2014 fik skolerne i Jammerbugt Kommu-
ne lovning på, at de ville blive bevaret i fire 
år, og det har den nye kommunalbestyrelse 
forlænget med yderligere fire år. Alligevel har 
skoler til og med 6. klasse ikke nødvendigvis 
fred for politikerne.

»’Liv i by og skole’-projektet må ikke blive 
en sovepude, så skolerne skal have mindst 
10-12 elever i klasserne i snit og dermed 70-80 
elever i alt. Samtidig anerkender vi, at det er 
en stor ændring, hvis en klasse med 19 elever 
går ud, mens kun syv kommer ind nedefra. 
Derfor ser vi på tallene på den lange bane, 
men vi holder ikke kun liv i skolerne af hen-
syn til lokalsamfundene. Vi gør det også for 
eleverne, og det går ikke, at de lærer mindre, 
fordi klasserne bliver så små, at de mangler 
dynamik«, siger Mogens Christen Gade.

Kommunen møder i stærkeste opstilling
Jammerbugt blev født uden penge i 2007, så i 
de første syv-otte år efter kommunalreformen 
skar kommunen ned. Det kostede fire skoler li-
vet i 2011, mens andre skoler blev lagt sammen.

»Det er let at lukke en skole. 400 borgere 
råber op, men det går over. Nu går vi imod 
strømmen og satser på at holde liv, hvor 
ingen tror, det kan lade sig gøre. Aabybro er 
vores største by med 6.000 indbyggere og 
tilflytning, men den kan ikke bære hele kom-
munen. Alle skal være med, hvis vi skal have 
større tilflytning og mindre fraflytning«, siger 
Mogens Christen Gade.

TEKST HENRIK STANEK

FOTO LARS HORN

Det er ikke forbeholdt friskoler at engagere 
forældrene. Det kan folkeskoler også gøre, 
mener Jammerbugts borgmester. 

        Vi skal holde liv  
i hele kommunen

D E N  L O K A L E  S KO L E

Borgmesteren:

Hvis skoler og institutioner hvert år er med 
i politikernes sparekatalog, skaber det usikker-
hed, som får folk til at flytte, mener han:

»Det får i hvert fald ikke nye til at flytte til. 
Vi ser kommunen som en helhed. Kan alle 
bidrage? Ja, det kan de. Kan alle lokalsamfund 
øge indbyggertallet? Nej, det kan de nok ikke, 
men hvis vi kan stabilisere det i nogle lokal-
samfund og få det til at stige i andre, bidrager 
alle positivt«. 

Vildt fedt at få anerkendelse
Kommunen har nedsat en styregruppe for 
projektet med den politiske ledelse fra tre 
udvalg og cheferne fra de tilsvarende forvalt-
ninger. Styregruppen holder to årlige møder 
med landdistriktsrådet, hvor 24 lokalområder 
er repræsenteret. Derudover har hvert lokal-
område et årligt møde med styregruppen, 
hvor de præsenterer politikere og embeds-
mænd for, hvad de arbejder med. Det er et 
godt forum, mener Sanne Pedersen, der er 
formand for »Liv i by og skole« i Trekroner og 
områdets repræsentant i landdistriktsrådet.

»Det er vildt fedt at få politikernes aner-
kendelse. Så kan vi tage hjem og fortælle, at 
vi ikke er så skæve på den, som vi måske tro-
ede. Samtidig kan vi rose politikerne eller gå 
i kødet på dem, hvis noget ikke fungerer. De 
lytter til os og sadler om, når vi kan argumen-
tere for det. Vi har blandt andet foreslået, at 
kommunen hjælper til med at uddanne frivil-
lige, så nu arrangerer den små kurser for os«, 
siger Sanne Pedersen.

Hun har haft tre børn gennem Trekroner-
skolen, og en fjerde går der stadig. Hun er 
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ikke i tvivl om, at projektet betyder, at skolen 
overlever.

»Der har altid været aktive kræfter i Tre-
kroner, men nu samler vi os om en fælles ind-
sats. Samtidig har politikerne øje for værdien 
af de små lokalsamfund og tør stå ved, at vi 
skal profilere os som en landdistriktskom-
mune«, siger Sanne Pedersen.

Lærere får opbakning
Charlotte Bogø Rasmussen er fællestillidsre-
præsentant for lærerne i Jammerbugt Kom-
mune. Hun mener, at kommuner er godt på 
vej med den åbne skole, fordi der sidder lærere 
i mange lokale projektgrupper. 

»Når lærere og forældre lærer hinanden at 
kende gennem et fælles projekt, er det lettere 
at spørge en tømrer, om han vil hjælpe med 
at lære eleverne at bygge borde-bænke-sæt til 
skolens bålhytte i håndværk og design og i ma-
tematik. Det giver en spændende undervisning, 
og eleverne synes, det er sjovt, at Pers far skal 
lære dem noget sammen med deres lærer«, 
siger Charlotte Bogø Rasmussen.

Et andet eksempel er en skole, som har en 
motoriklærer. Her har projektgruppen søgt 
om midler til en motorikbane, så læreren får 
bedre faciliteter til sit arbejde. Samtidig kan 
borgerne bruge banen, når skolen er lukket.

»’Liv i by og skole’ skaber liv omkring sko-
len og gør det samtidig mere tydeligt for for-
ældrene, hvad lærerne laver«, siger Charlotte 
Bogø Rasmussen. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Det smitter af på skolen, 
når borgerne engagerer sig 
i lokalsamfundets udvik-
ling. Her bygger forældre 
en Tarzanbane på Trekro-
nerskolen. 
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Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.

Seksualundervisning er et utrolig vigtigt fag, og 
det sætter denne teoribog spot på. Det er ikke 
en bog, der stiller facit op. Men det er til gengæld 
en bog, der vil gøre dig i stand til at tage kvalifi-
cerede, velunderbyggede valg i din praksis.

○  ANMELDT AF: CHRISTINE REINWALD

Bogen »Seksualitet, skole og samfund - Kritiske 
perspektiver på seksualundervisning« præsen-
terer perspektiver og pointer i forhold til at skabe 
en mere mangfoldig, inkluderende og elevaktiv 
seksualundervisning end hidtil. Der er et tydeligt 
fokus på folkeskolekontekst og en overvægt i 
fokus på udskolingen, men også et lille blik til de 
yngre elever og de ældre elever i 10. klasse og på 
videregående uddannelser. Det er ikke en prak-
tisk manual til emnets metodiske tilgange, men 
derimod en bog, der behandler det teoretiske 
og didaktiske for at vise fagets uudnyttede po-
tentiale og danne lærere til at skabe kvalificeret 
seksualundervisning.

Da jeg fik den her bog i hænderne, var det, jeg 
var mest glad for at se, at Mads Ananda Lodahl 
havde fået et kapitel helt for sig selv. Det er fan-
tastisk at se, at forfattere til teoribøger faktisk 
går ud og bringer en af de væsentligste aktører 
i feltet på banen og lader denne skrive en del af 
deres bog.

Bogen er delt i tre dele. Hver del har en række 
kapitler, der fra forskellige vinkler angriber et 
emne. På den måde kommer man omkring og 
dybt ned i stoffet i hvert emne.

Del et handler om seksualoplysningens historie 
i Danmark og relaterer til sidst seksualoplysning 
til et kritisk dannelsesperspektiv. Når vi rammer 
nutiden, peger forfatterne på både udfordringer og 
handlemuligheder i forhold til Fælles Mål. Nogle af 
beskrivelserne er meget kortfattede og overskue-
lige, andre mere detaljerede med citater og neddyk 
i historien.

Del to går i dybden med begrebet seksualitet 
og herunder et særligt fokus på børn og unges 
seksualitet. Der er både et historisk tilbageblik på, 

Seksualitet, skole og 
samfund 

•  Johannes Fibiger, Martin 
Jørgensen

•  375 kroner
•  380 sider
•  Hans Reitzels Forlag

Nyt om relationer

Hvad vil det sige at indgå konstruk-
tivt i relationer, og hvilke færdigheder 
kræver det? Det giver nyeste nummer 
af det pædagogiske tidsskrift »KvaN« 
– med nummeret 111 – indtil flere bud 
på. Bidragyderne inkluderer Louise 
Klinge, Lene Wagner og mange flere.

Marie Curie og  
Anja C. Andersen  
Fysiker og forskningsformidler Anja 
C. Andersen har i samarbejde med en 
forfatter og en tegner udgivet en bio-
grafi om den dobbelte nobelprismod-
tager Marie Curie. Formålet er blandt 
andet at inspirere børn – ikke mindst 
piger – til at ville videnskaben:

»Der kan komme gode ting ud af 
det, når kønnene samarbejder og giver 
hinanden den anerkendelse og plads, 
der kræves«, fortæller Anja C. Ander-
sen om bogens budskab.

 

»Forfatterne 
fremhæver 
dialog om 
klassedemo-
krati og klas-
sefællesskab 
som et led i 
at udvikle en 
anerkendende 
klassekultur 
som forud-
sætning for, 
at eleverne 
tør fejle, og 
for at de kan 
erfare, at 
fejl kan være 
konstruktive 
afsæt for ny 
indsigt«.
Fra folkeskolen.dk’s 
anmeldelse af »Mind-
sæt i praksis«. Bogen 
er skrevet af Berit 
Johannsen og Maria 
Gregersen Bach. Den 
er 106 sider lang og 
koster 275 kroner. 
Læs hele anmeldel-
sen på: folkeskolen.
dk/636880/

»KvaN« koster 65 kroner plus for-
sendelse i løssalg og kan bestilles på 
www.kvan.dk

»Marie Curie – Et lys i mørket« 
er skrevet af Anja C. Andersen og 
Frances A. Østerfelt og illustreret af 
Anne Blaszczyk. Den er udkommet 
på forlaget Cobolt, er 136 sider lang 
og koster 298 kroner.

Den teoribog,  
seksualundervisning 
har manglet

n Seksualundervisning
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n Idræt 

○  ANMELDT AF: JENS GIEHM MIKKELSEN

»Aktivitetsudvikling i idræt – innovation i praksis« er et bredt og fagligt 
orienteret materiale, der arbejder tværgående med alle de store indholds-
områder i idrætsfaget. Begrebet aktivitetsudvikling sigter mod tydelig delta-
gerinvolvering med klart fokus på udvikling, formidling og feedback og med 
et innovativt aftryk, der giver mulighed for at bryde med den gængse vane-
tænkning.

Bogens grundlæggende indgang til aktivitetsudvikling bygger på et funda-
ment af didaktik, innovation og idræt, hvilket fastholdes godt og præcist gen-
nem hele materialet. Indledningsvis sættes der fokus på ti gode grunde til, at vi 
skal arbejde med aktivitetsudvikling, og gennem disse gives et godt fundament 
for forståelse af bogens intentioner, og det er vel også ti gode grunde, der bør 
være grundlæggende i al god idrætsundervisning.

Bogen indeholder en række relevante kapitler. Eksempelvis bogens funda-
ment, handlevejledning, læringssyn, afklaring, aktivitetshjulet, energistyring, 
idégenerering, story i formidling og perspektivering. Alle kapitler indledes med 
et fortællingsafsnit og tilhørende refleksionsspørgsmål, der helt klart skaber et 
godt overblik og en god forståelse for læseren, således at kapitlet giver mening 
og god sammenhæng med helheden.

Energistyring tænkes som et centralt begreb og beskrives i et godt og rele-
vant kapitel. Det er grundlæggende at tale om energistyring, når man tilrettelæg-
ger, udvikler, planlægger, gennemfører, igangsætter og målretter god idrætsun-
dervisning, og i dette kapitel skabes en god forståelse af begrebet, og der gives 
en række gode redskaber til anvendelsesniveau.

Materialet har også et godt og praksisnært kapitel om aktivitetshjulet som et 
godt redskab til at beskrive, udvikle og analysere bevægelses- og idrætsaktivite ter. 
Materialet om aktivitetshjulet er udgivet som en model til brug i praksis og tidli-
gere anmeldt på folkeskolen.dk.

»Aktivitetsudvikling i idræt – innovation i praksis« har klare og tydelige inten-
tioner, og de fastholdes gennem hele materialet. Velskrevet og med præcise am-
bitioner om udvikling af idrætsområdet. Anbefales klart til idrætsstuderende på 
læreruddannelserne og til alle lærere, der arbejder med udvikling af bevægelse og 
idræt i skolen. 

Aktivitetsudvikling i 
idræt  

Aktivitetsudvikling  
sætter gang i innovation
Bogens grundlæggende indgang til aktivitetsudvikling bygger på et  
fundament af didaktik, innovation og idræt, hvilket fastholdes godt og 
præcist gennem hele materialet. Der sættes tydeligt fokus på ti gode 
grunde til, at vi skal arbejde med aktivitetsudvikling i skolens arbejde 
med bevægelse og idræt.

•  Mads Hovgaard
•  329 kroner
•  247 sider
•  Samfundslitteratur

hvordan forskellige teoretikere har beskrevet børn 
og unges seksualitet, og et indblik i vores samtids 
blik på seksualitet og på den individualisering, 
der er i vores kultur generelt, og hvad den gør ved 
børn og unges krop og psyke. Del to berører ikke 
kun den seksuelle udvikling, men også seksuelle 
traumer og overgreb på børn og skolebaseret 
forebyggelse.

Del tre peger på en normkritisk tilgang til 
seksualundervisningen som en måde at støtte 
mangfoldighed, trivsel og undgå diskrimination 
på. I den forbindelse behandles emnet hete-
ronormativitet og derunder forventninger til, 
at alle skal være heteroseksuelle, men også de 
samme forventninger i forhold til monogami, 
ciskønnethed og kønsroller.

Der er også forslag til forskellige didaktiske 
tilgange til undervisningens udformning med 
fokus på at skabe en mere handlingsorienteret 
seksualundervisning. I denne del af bogen gives 
nogle handlemuligheder, men der diskuteres 
også de udfordringer, der er.

Det er også i del tre, at der bliver gået i dybden 
med seksualundervisning i en multikulturel kon-
tekst og i en kontekst, hvor undervisningen kan 
støtte børn og unge med funktionsnedsættelser 
i de udfordringer, de oplever i krydsfeltet mellem 
krop, seksualitet og funktionalitet.

Det er en tung, heftigt researchet bog. Hvert 
kapitel slutter af med flere siders litteraturliste, 
så der er ingen tvivl om, at det her er en teoribog 
i sværvægtsklassen. Der er brugt meget energi 
på at underbygge de argumenter, som forfat-
terne har, yderst grundigt med stærke teoreti-
kere og valid forskning. Bogen er bygget op med 
refleksionsspørgsmål efter hvert kapitel. Det er 
helt tydeligt, at denne bog er tænkt til brug på 
læreruddannelsen.

Der er en grundig udbygning af alle termer og 
emner, bogen berører. Der er virkelig lagt vægt 
på at være fagligt velfunderet. I så høj grad, at 
læseglæden er blevet nedprioriteret en del.

Man kan jo næppe klandre en bog for at være 
seriøs, men den burde måske alligevel have haft 
en lidt mere tilgængelig struktur, hvis den skal nå 
ordentligt ud til os lærere på skolerne. De færreste 
lærere har tid eller overskud til at læse tung teori, 
medmindre de er i færd med efteruddannelse.

Man kan selvfølgelig anlægge det perspektiv, 
at denne bog forsøger at trække seksualunder-
visning op af de timeløse fag, sætte faget på 
skoleskemaet og dermed skabe basis for efter-
uddannelse. Det er en herlig tanke, men indtil 
da er denne bog helt klart til læreruddannelsen 
- hvor den vil være god!. 
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 Lærerstillinger 

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2018
Nummer 16: Tirsdag den 18. september 2018 kl. 12
Nummer 17: Tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 12
Nummer 18: Tirsdag den 16. oktober 2018 kl. 12
Nummer 19: Tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 12
Nummer 20: Tirsdag den 13. november 2018 kl. 12
Nummer 21: Tirsdag den 27. november 2018 kl. 12
Nummer 22: Tirsdag den 11. december 2018 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 
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 Lederstillinger 

Vanløse Privatskole søger barselsvikar fra
19. november 2018
Vi søger en lærer, som kan varetage danskundervisningen i en
2. klasse fra 19. november 2018. Stillingen er som udgangspunkt 
på fuld tid. Ud over dansk vil vi gerne have dækket idræt; øvrige fag 
efter aftale.

Skolens profil
Drømmer du om at arbejde på en skole, hvor klassekvotienten 
er på 20 (et spor), og hvor du vil komme til at undervise i et miljø 
præget af et tæt samarbejde med meget læringsvillige elever og 
positive forældre? Vi har pædagogisk frihed til at skabe vores egen 
hverdag. Vi har tilstedeværelsespligt, når det giver mening, og 
frihed til at forberede sig hjemme.  
Se det fulde stillingsopslag på: www.vanloeseprivatskole.dk

Løn efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC, 
herunder lokale løntillæg. Vanløse Privatskole indhenter børne-
attest, og der skal fremvises straffeattest.

Spørgsmål om stillingen og skolen kan rettes til skoleleder Søren 
Sørensen på telefon 3871 5685. Ansøgning med relevante bilag 
(samlet i ét PDF-dokument) skal være skolen i hænde senest fredag 
den 21. september kl. 12 og kan sendes til: 
ansoegning@vanloeseprivatskole.dk eller pr. post til Vanløse 
Privatskole, Linde Alle 34-38, 2720 Vanløse.

Vanløse
Privatskole

Untitled-2   1 19/04/12   10.50
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Overvejer du at skifte job, er dit nærmeste 
netværk uvurderligt som sparringspartner til 
at vende dine tanker med. Går du med planer 
om helt at skifte karrierespor til en anden 
branche, kan det være bedre at dele dine 
planer med nogen, der ikke er så tæt på dig. 
Det fortæller Ulla Schade, karrierecoach og 
bogaktuel med bogen »Kunsten at skifte spor 
– Genopfind dit arbejdsliv«.

»Hvis man helt vil skifte spor, er det oftest 
dem, der er helt tæt på, som yder mest mod-
stand. Det er meget naturligt og ikke af ond 
vilje. Vi bliver alle tildelt en rolle i vores nære 
relationer. Hvis man vil bryde ud af den boks, 
skaber man usikkerhed om selve relationen, 
og derfor kan man opleve modstand fra de 
mennesker, man allerhelst vil have opbakning 
fra«, siger hun.

Gå et led ud i netværket
I stedet skal man gå efter det, Ulla Schade 
kalder »styrken i de svage bånd«. Det  
betyder, at man skal et eller flere led ud i sit 
netværk. I stedet for at sige til sine nærme-
ste: »Jeg vil skifte spor, hvad synes du om 
det?« kan man spørge: »Kender du ikke no-
gen, der arbejder inden for det, jeg gerne vil 
skifte til, og som jeg kan vende nogle tanker 
med?«

»Når man vil flytte sig, har man brug for at 
blive set på med helt nye øjne. Ofte har man 
også brug for at prøve sig selv af i den nye 
karriere, man drømmer om, så man er sikker 
på, at det ikke bare er en fiks ide. Her kan ens 
netværk i andet led måske være behjælpeligt 
med, at man kan få lov til at være fluen på 
væggen eller endda komme i praktik«, siger 
Ulla Schade.

Sporskifte er en ensom proces
Om man helt vil skifte spor eller bare søger 
nye udfordringer, så er relationer, netværk og 
fællesskaber uvurderlige redskaber, under-
streger karrierecoachen. Men i sidste ende er 
skiftet en individuel og derfor til tider ensom 
proces.

»Derfor er det en kæmpe fordel at kunne 
vende sine tanker med folk, man kan sparre 
med, blive inspireret af og måske også få et 
veltimet spark bagi af – om man så er i sit 
nærmeste netværk, eller om man skal læn-

gere ud for at finde et sæt friske øjne«, siger 
Ulla Schade og tilføjer:

»Især hvis man i forvejen er i job, kan man 
føle sig ensom, hvis man drømmer om at 
skifte. Man drøfter ikke så gerne med chefen 
eller kollegaerne, at man egentlig har lyst til 
at lave noget nyt. Det er dog vigtigt, at man 
får vendt sine tanker med nogen, så kan du 
ikke være åben om dem på arbejdspladsen, 
så sørg for at være det i andre fora«.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

JOB & KARRIERE

Dit nærmeste netværk vil gøre  
modstand, hvis du vil skifte spor
Hvis du overvejer at tage et af de store karrierespring til en helt anden branche, vil du ofte møde naturlig 
modstand fra dine nærmeste. Gå et led ud i dit netværk og find nogen, der kan kigge på dine planer med  
friske øjne, anbefaler karrierecoach.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH Jobsamtale
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jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

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

Lederstillinger Øvrige jobLærerstillinger

VIA - Center for Undervisningsmidler, 7400 Herning

Afdelingsleder CFU

§ Ansøgningsfristen er den 21. sep. 2018

Kvik-nr. 64940085

Vadgård Skole, 2860 Søborg

Faglig leder til Vadgård Skole

§ Ansøgningsfristen er den 14. sep. 2018

Kvik-nr. 64939214

Kongevejsskolen, 3450 Allerød

Daglig leder til Afdeling Kongevejsskolen

§ Ansøgningsfristen er den 17. sep. 2018

Kvik-nr. 64995092

Skovboskolen, 4632 Bjæverskov

Skovboskolen søger pædagogisk leder

§ Ansøgningsfristen er den 19. sep. 2018

Kvik-nr. 64994822

Odense Kommune, 5000 Odense

Skoleleder til Åløkkeskolen

§ Ansøgningsfristen er den 30. sep. 2018

Kvik-nr. 65030586

Skovbrynet Skole, 2880 Bagsværd

Kompetent skoleleder til ambitiøs skole

§ Ansøgningsfristen er den 28. sep. 2018

Kvik-nr. 65186968

Ishøj Kommune, 2635 Ishøj

Lærer til matematik og AKT

§ Ansøgningsfristen er den 14. sep. 2018

Kvik-nr. 64229317

10. klasse Campus Køge, 4600 Køge

10KCK søger dansk-/engelsklærer

§ Ansøgningsfristen er den 19. sep. 2018

Kvik-nr. 64396508

Storebæltskolen, 4220 Korsør

Teamkollega til specialundervisning

§ Ansøgningsfristen er den 14. sep. 2018

Kvik-nr. 64654383

Pilehaveskolen, 2625 Vallensbæk

Lærere til tysk, dansk og matematik

§ Ansøgningsfristen er den 13. sep. 2018

Kvik-nr. 64744564

Lille Valbygård Skole, 4200 Slagelse

Lille Valbygård søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 13. sep. 2018

Kvik-nr. 64774496

Den Alternative Skole, 3400 Hillerød

Genopslag – ny lærer

§ Ansøgningsfristen er den 24. sep. 2018

Kvik-nr. 64810144

Ringe Kost- og Realskole, 5750 Ringe

Ringe Kost- og Realskole søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 21. sep. 2018

Kvik-nr. 64808572

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, 2600 Glostrup

Folkeskolelærer til folkeskolens ældste klasser

§ Ansøgningsfristen er den 28. sep. 2018

Kvik-nr. 64939216

Vanløse Privatskole, 2720 Vanløse

Barselsvikar fra 19. november 2018

§ Ansøgningsfristen er den 21. sep. 2018

Kvik-nr. 65027506

Marie Kruses Skole, 3520 Farum

Lærer til engelsk på fuld tid + støttetimer

§ Ansøgningsfristen er den 19. sep. 2018

Kvik-nr. 65027533
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Søndersøskolen, 3500 Værløse

Har du lyst til nye udfordringer?

§ Ansøgningsfristen er den 21. sep. 2018

Kvik-nr. 65122331

Juunarsip Atuarfia, 3951 Qasigiannguit

Dansk- og engelsklærer til Qasigiannguit

§ Ansøgningsfristen er den 23. sep. 2018

Kvik-nr. 65130518

European School Copenhagen, 2500 Valby

Lærer til Europaskolens 6.-9. klassetrin

§ Ansøgningsfristen er den 17. sep. 2018

Kvik-nr. 65122325

Grønnevang Skole, 3400 Hillerød

Lærere, speciallærere og pædagog

§ Ansøgningsfristen er den 16. sep. 2018

Kvik-nr. 65155530

Roskilde Kommune, 4000 Roskilde

Genopslag: Lærere søges til Vindinge Skole

§ Ansøgningsfristen er den 24. sep. 2018

Kvik-nr. 65158064

Det Kgl. Vajsenhus, 1364 København K

Er du vores barselsvikar?

§ Ansøgningsfristen er den 21. sep. 2018

Kvik-nr. 65158459

Distriktsskole Ølstykke, afd. Toftehøjskolen, 3650 Ølstykke

Dygtig lærer til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 25. sep. 2018

Kvik-nr. 65153818

Skovshoved Skole, 2920 Charlottenlund

Skovshoved Skole søger en lærer pr. 1. okt.

§ Ansøgningsfristen er den 17. sep. 2018

Kvik-nr. 65186966

Gildbroskolen, 2635 Ishøj

Gildbroskolen søger en tysk-/DSA-lærer

§ Ansøgningsfristen er den 24. sep. 2018

Kvik-nr. 65186997

Sankt Birgitta Skole, 4930 Maribo

Lærer til privatskole i Maribo

§ Ansøgningsfristen er den 08. okt. 2018

Kvik-nr. 65156146

Nyborg Kommune, 5800 Nyborg

Læringsvejleder/skolebibliotekar

§ Ansøgningsfristen er den 16. sep. 2018

Kvik-nr. 65027715

Øhavets Lærerkreds, 5700 Svendborg

Konsulent til Øhavets Lærerkreds

§ Ansøgningsfristen er den 28. sep. 2018

Kvik-nr. 65155697

Vibeholmskolen, 2635 Ishøj

Matematik- og natur/teknologi-lærer

§ Ansøgningsfristen er den 21. sep. 2018

Kvik-nr. 65221241

Gerbrandskolen, 2300 København S

Lærer til 5. årgang på Gerbrandskolen

§ Ansøgningsfristen er den 20. sep. 2018

Kvik-nr. 65220736

Avannaata Kommunia, 3952 Ilulissat

2 lærere til Kullorsuup Atuarfissua

§ Ansøgningsfristen er den 28. sep. 2018

Kvik-nr. 65261101

Alkestrupskolen, 4682 Tureby

Dedikeret dansklærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 24. sep. 2018

Kvik-nr. 65260806

Ringkøbing-Skjern Kommune, 6920 Videbæk

Genopslag – læsekonsulent

§ Ansøgningsfristen er den 05. okt. 2018

Kvik-nr. 65261102

Kirkebækskolen, 2625 Vallensbæk

Barselsvikar for lærer til specialfolkeskole

§ Ansøgningsfristen er den 20. sep. 2018

Kvik-nr. 65261854
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rubrikannoncer

Lille lejlighed i hjertet 
af Frederiksberg
Dejlig lys 2 vær. lejlighed 
på 2. sal i roligt kvarter, 
5.min. fra metro og sø-
erne udlejes  til max 2 
personer.
Telefon: 21757146

Efterårsferie 50 
km syd for Rom
Skøn herskabslejlighed 
til 4 personer i bjergbyen 
Cori. 30 Min til rom. Fan-
tastisk panoramaudsigt.
Telefon: 61376860 
www.close2rome.com

Provencevilla – 
middelhavsudsigt
La Londe - Valcros. Le-
dige uger i alle måneder 
- også skoleferier. Ned-
satte priser, kontakt os på 
2623 4719
Telefon: 2623 4719 
www.provence-valcros.dk

Perle af sommerhus 
ved Flensborg Fjord
Sommerhus med direkte 
adgang fra haven til fjor-
den og gendarmstien. 
Huset er på 80 m2 - ideelt 
for 6-8 personer.
Telefon: 30327731

Byhus Andalusien, 
Gualchos
Lille  charmerende byhus. 
Centralt placeret i byen. 
Stor terrasse med ud-
sigt over byen. Internet. 
varme/aircon
Telefon: 21754774

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

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

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

KLAG!  
hvis du ikke får bladet

Gå ind på folkeskolen.dk og klik på  
»KLAG OVER BLADLEVERING«   

Så ryger din besked omgående videre til distributøren.

Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på  
33 69 63 00, hvis det er nemmere for dig.

 

 

Billige studieture/grupperejser 
Berlin 4dg fra kr……….………………...880,- 
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Uskolet er Folkeskolens bagside med satire, som ikke umiddelbart går meget op i fakta. Skulle enkelte navne, hændelser eller undervisningsministre  
alligevel føles bekendte, er man velkommen til at tro, hvad man vil.

SÅ KAN DE LÆRER DET / 153

• Når du møder op i klassevæ-
relset, er det vigtigt, at alle føler 
sig set. Indled med en trygheds-
skaber som: »Fuck, I er mange!« 
Ingen kan forlange, at du skal 
huske, hvad alle de elever hedder. 
Prøv dig frem. Der er næsten altid 
en Anna, en Emma, en Mikkel, 
Sebastian, Freja, den slags.

• Sørg for at være skidesur og 
urimelig. Samhørighedsfølelse 
er noget af det vigtigste for ele-
verne, og intet er så befordrende 
for den slags som en fælles 
fjende.

• Understøt børnenes oplevelse 
af selvbestemmelse ved at lade 
dem vælge mellem en kedelig 
matematikopgave og en anden 
kedelig matematikopgave.

• Fortæl dem, hvor godt netop du 
forstår deres behov. Det er jo hel-
ler ikke, fordi vi lærere ligefrem 
bader i anerkendelse.

• Børn lægger også mærke til non-
verbale handlinger. Hvis du får 
behov for at lægge dig på gulvet og 
græde, så prøv at vente, til der er 
blevet mørklagt, og filmen er i gang. 

• Vær i øjenhøjde. Sæt dig på hug 
foran eleven, når du skælder ud.

• Tal elevernes sprog. De vil først 
for alvor have tiltro til din om-
sorgsetik, i det øjeblik du giver 
dem tidligere fri.

  
• En fælles mail til alle elever i 

starten af skoleåret med en eller 

anden halvkvædet peptalk kan 
måske være tilstrækkeligt til at 
kunne sætte flueben ved alt det 
her relationshalløj.

• De går jo altså i skole for at lære 
noget. Mon ikke den tid, du går 
og roser og anerkender og laver 
»afstemmere«, kunne være brugt 
mere effektivt på overførsel af 
noget nyttig viden om Tove Dit-
levsen?

• Ellers begynder de bare at kalde 
os curlinglærere. 

Tegning: Craig Stephens

Sådan agerer du relationskompetent  
(på et realistisk niveau i en travl hverdag)
Ifølge forskere er det vigtigt som lærer at handle relationskompetent over for børn. Uhu. Så øges deres trivsel,  
og det giver åbenbart bedre indlæringsresultater. Som om der var tid til det. Men her er lidt hjælp til at finde et  
nogenlunde realistisk leje:
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Al henvendelse til:

 Postboks 2139
 1015 København K

Lærerstandens Brandforsikring er et forsikringsfællesskab for udvalgte faggrupper, 
blandt andre lærere. Vi er ejet af vores medlemmer med alle de fordele, der følger med.

Vores mål er at sikre dig den lavest mulige pris og den højest mulige erstatning.

Tjener vi for meget på en forsikring, kommer det også dig til gode, enten ved at vi sænker 
priserne eller forbedrer dine forsikringer.

Derudover belønner vi dig årligt med en rabat på dine forsikringer, når du har været 
medlem i tre år.

Hvis du kan se meningen, så se, hvordan du bliver medlem. 

Gå ind på lb.dk/blivmedlem eller ring til os på 33 95 76 80.

Vores forsikringer er gang på gang kåret Bedst i test af 
Forbrugerrådets magasin Tænk Penge. 

Senest for vores indboforsikring. 

Et forsikringsfællesskab for dig,
der visker tavlen ren hver dag.

Lærerstandens Brandforsikring – en del af LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, 1463 København K
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