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MØD KANDIDATERNE
rundspørge: se hvad dine lokale  
politikere vil gøre for folkeskolen.

Side  10

INDgREbETs DREJEbOg
Aktindsigt: Massivt manuskript med 
spørgsmål og svar lå klar til politikerne. 

Side 6

sKIVEs gALATHEA
tag med på lærerig ekspedition 
med krabbejagt og bålmad.
Side 30

SIDE 14tEma

skolelederne får en helt anden rolle og skal 
lede i en ny virkelighed, når reform og nye 
arbejdstidsregler træder i kraft fra august 
2014. Men magter lederne opgaven?
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Læs mere på  
lærerprofession.dk

Lederne skal 
op i gear

»Naturfaglige talenthold er 
en lille brik blandt mange, 

som har skabt den positive 
udvikling, vi ser i unges  
interesse for naturfag. 

»Det er kun og skal ved-
blive med at være et sup-

plement til talenternes 
normale skolegang«,
konkluderer Søren Peter Dalby  

i sit diplomprojekt fra  
professionshøjskolen UCC

»… det viser sig svært i 
skolens systemsammen-

hænge for læreren at ’finde 
tid’ til hver enkelt elev, 

derfor må undervisningen 
være organiseret, så der 

lægges op til, at det støt-
tende stillads også omfat-
ter ’en elev-elev-aktion’«,
skriver Helle Rosenkvist Voldsgaard  

i sit bachelorprojekt fra  
Læreruddannelsen i Haderslev

Mens undervisningsministeren messer »pædagogisk ledelse« som 
det nye sort i folkeskolen, viser en ny undersøgelse blandt lærerne, at virkelighe-
den i folkeskolen er helt anderledes. Kun halvdelen af lærerne har for eksempel 
haft besøg af en skoleleder i klassen i forbindelse med undervisningen.  

Så der er ikke meget, som tyder på, at den pædagogiske ledelse kommer til 
at manifestere sig i realiteternes verden, i et omfang som vil ændre skolen. For 
skolelederne får endnu dårligere muligheder for at bruge tiden på pædagogisk 
ledelse i den ny virkelighed efter 2014.

Overalt i landet har kommunerne slået skoler sammen og fyret ledere, sam-
tidig med at stadig flere opgaver decentraliseres ud på skolerne. Tag bare inklu-
sion, for eksempel. 

Når skolelederne ikke bruger tid på at tale pædagogik med lærerne, skyldes 
det sikkert ikke, at de ikke har hørt ministeren eller ikke har opdaget, at det kan 
give mening. De fleste har – med enkelte heroiske undtagelser – ganske enkelt ikke 
mulighed for det. 

Samtidig viser undersøgelsen, at der er en massiv utryghed blandt lærerne i 
forhold til skoleledernes evner og muligheder for at fordele den forberedelsestid, 
som tidligere var fastlagt via overenskomsten. Næsten alle regner med, at det vil 
føre til et dårligt arbejdsmiljø, hvor det professionelle fællesskab lider skade. 

Samtidig skal lederne sørge for, at alle lærere leverer gennemsnitligt tre lektio-
ner ekstra om ugen. Jo, politikerne har ikke gjort det nemt for lederne efter som-
merferien 2014. 

For at klare alt det skal lederne voldsomt op i gear. Ja, de skal nærmest trans-
formeres til Superman-klassen. 

Når alle skåltalerne klinger ud, er det de samme ledere og de samme lærere, 
som skal få projektet til at lykkes med de samme børn. Så selv om Anders Balle, 
skoleledernes formand, skulle forvandle sig til Superman, vil han og hans kolleger 
være i problemer.

Hvordan de ambitiøse mål i reformen skal nås i praksis, er der ingen, der for-
holder sig til. Svaret lyder blot, at nu skal alle til at samarbejde.  

Det er jo altid en god ide. Men samarbejde er ikke en mira-
kelkur, man kan smøre på et brækket ben, og så er det 
fikset! Politikerne må forholde sig til de reelle proble-
mer, som er manglende finansiering af reformen, 
manglende tid og manglende tillid.

Folkeskolen er som bekendt en supertanker, som 
kun kan vendes, hvis alle om bord hver især 
padler i den rigtige retning. Det kan selv 
Mærsk ikke ændre på. 

Den 15. november uddeler 
Folkeskolen og professions- 

højskolerne priser til de 
 allerbedste og mest anvendelige 

bachelor- og PD-projekter.

LÆRERPROFESSION.DK
ET SITE OM LÆRERPRAKSIS OG PROFESSIONSUDVIKLING

Lærerprofession.dk er et site med bachelor-
projekter og pædagogiske diplomopgaver. 
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Afsløring: 
Drejebog til 
politikerne 

Moderniserings-
styrelsen og resten 
af embedsværket 

havde klædt politi-
kerne grundigt på 

til lovindgrebet, der 
stoppede lockout-
en af lærerne. Det 
viser Folkeskolens 

aktindsigt.
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Yderligere information / bestilling af kort:

Skolekonkurrencen
www.tilfrakort.dk 

Tlf. 36 44 72 72
mail@tilfrakort.dk

Sælg flotte til/fra-kort

Tjen 2.500,- 
Til klassen

 – og hjælp samtidigt børn i nød

alle klasser tjener 
2.500,- 

for hver kasse kort
 der sælges
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Tårnhøje  
krAv Til 

skoleleDerne 

TemA

er din skoleleder en superleder? 
Folkeskolereformen og de nye ar-

bejdstidsregler stiller tårnhøje krav 
til skoleledelsen. Men landets lærere 

oplever ikke, at deres ledere er klar 
til opgaven, det viser en ny undersø-
gelse. stort tema om skoleledelse. 

indhold

Skoleledernes
omklædningsrum
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Afsløring:  
Her er drejebogen til  
konfliktens lovindgreb

Det var med en detaljeret spørgsmål-svar-
drejebog i baghånden, da regeringen den 25. 
april proklamerede, at de offentlige arbejdsgi-
veres lockout af landets lærere skulle stoppes 
ved et lovindgreb. Det viser en række doku-
menter, som Folkeskolen nu har modtaget via 
en aktindsigt. Redaktionen bad om akterne 
umiddelbart efter indgrebet.

I materialet indgår blandt andet 54 num-
mererede spørgsmål og svar udsendt til rege-
ringens uddannelsesordførere, så de kunne 
besvare kritiske spørgsmål fra pressen.

 Nummer 18 lyder for eksempel:
Spørgsmål: »Hvor længe har regeringen 

haft lovindgrebet liggende i skuffen?«
Svar: »Jeg kan afvise enhver spekulation 

om, at dette lovforslag er et, der lige lå klar til 
lejligheden«.

Ud over det omfattende pressemateriale 
bliver den nye lov også gennemgået for ord-
førerne. Til sidst i dette materiale er der 12 
plancher med titlen »Lovmodel«. Modellen er 
trykt på Moderniseringsstyrelsens papir.

Flemming Ibsen, der er arbejdsmarkeds-
forsker og professor ved Aalborg Universitet, 
kalder materialet en lærebog i, hvordan man 
gennemfører og forsvarer et lovindgreb.

»Det er helt vildt gennemarbejdet, og det 
siger noget om, hvor bange og bekymret man 
har været for mediedækningen og pressen«, si-
ger Flemming Ibsen til folkeskolen.dk. Indtil nu 
har det ikke været muligt at afgøre, i hvor høj 
grad Moderniseringsstyrelsen – der selv som 
arbejdsgiver havde lockoutet friskolelærerne – 

har været med til at skrive den lov, der er endt 
med at diktere lærernes arbejdstid. Flemming 
Ibsen læser aktindsigtsmaterialet som en be-
kræftelse af, at det er foregået hos Modernise-
ringsstyrelsen under Finansministeriet.

»Der er ingen tvivl om, at det er i Moderni-
seringsstyrelsen, det er foregået. Det er også 
dem, der har ekspertisen – ikke Beskæftigel-
sesministeriet«, siger Flemming Ibsen. Han er 
overbevist om, at lovskrivningen har været en 
proces, der har taget tid.

»Det kæmpestore lovkompleks tager må-
neder at udarbejde«, siger Flemming Ibsen.

Efterlyste bedre svar
Nogle af de helt centrale spørgsmål blev 
behandlet i flere omgange, det fremgår af 
materialet.

»Hvor meget sparer staten og kommunerne 
på at gennemføre deres egne krav ved lov?« 
hedder spørgsmål 37 i presseberedskabet.

Det er værd at bemærke, at politikerne i 
de følgende svar ikke bliver bedt om at afvise, 
at det er »egne krav«, der bliver gennemført 
ved lov. Derudover viser en mailkorrespon-
dance mellem embedsværket og den radikale 
ordfører, Lotte Rod, at de fem svarmulighe-
der, der var skrevet til at afvise, at lovindgre-
bet var en spareøvelse, ikke var gode nok for 
politikeren.

Lotte Rod efterspørger derfor i en opføl-
gende mail:

»Jeg kunne godt tænke mig, at vi har nogle 
endnu bedre politiske svar på, om aftalen 
ikke bare bliver brugt til besparelser i kom-
munerne fremover«.

TeksT EsbEn CHristEnsEn og LisE FrAnk

Der er tale om ekstrem magtudøvelse.  
Arbejdsgiverne angriber meget planlagt og 
målrettet. Det er nogle generaler, der har sat 
sig ned og lagt strategi her: Hvordan rykker vi 
frem, og hvordan vinder vi det og afslutter det?
Flemming ibsen,  
arbejdsmarkedsforsker

Aktindsigt: Embedsværket havde forfattet et dokument med over 
60 siders politiske spørgsmål og svar op til regeringsindgrebet, der  
stoppede lockouten af lærerne. Alligevel bad den radikale Lotte Rod om 
bedre svar på, hvorfor de nye arbejdstidsregler ikke bare er en spareøvelse, 
og Moderniseringsstyrelsen blev sat til at svare.
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I materialet kan man se, at embedsværket 
går i gang med at afklare, hvordan man skal 
finde »bedre politiske svar«. Opgaven bliver 
uddelegeret af Søren Kryhlmand, der er afde-
lingsleder i Beskæftigelsesministeriet. Det gør 
han med ordene:

»Vil I ikke lave udkast til svar på disse? Bed 
Moderniseringsstyrelsen lave udkast til svar«.

Lotte Rod anerkender ikke, at dokumen-
terne viser, at Moderniseringsstyrelsen har 
haft noget med lovskrivningen at gøre. Hun ser 
derudover ikke noget problem i, at ordførerne 
fik udleveret det omfattende manuskript, det 
kalder hun »almindelig procedure«.

»Det er ikke et manuskript. Det er jo et 
spørgsmål om, at der er nogle eksempler på 
nogle talelinjer, som er helt naturlige, at man 
laver. Og derfor synes jeg, at det fungerer fint, 
at det ikke bare er til ministeren, men at man 
også som ordfører kan få lov at trække på 
det«, siger Lotte Rod.

Ekstrem magtudøvelse
For Flemming Ibsen skal den store forsigtig-
hed og frygt for, at ordførerne skal træde ved 
siden af og sige noget forkert, ses i lyset af, 
hvilken operation regeringen var i gang med 
at udføre med lovindgrebet.

»Der er tale om ekstrem magtudøvelse. 
Arbejdsgiverne angriber meget planlagt og 
målrettet. Det er nogle generaler, der har sat 
sig ned og lagt strategi her: Hvordan rykker 
vi frem, og hvordan vinder vi det og afslut-
ter det? Så skal man være god til at forsvare 
sig bagefter og kunne forklare, hvad det er, 
man gør. Det er derfor, der er blevet brugt så 
meget energi på mediestrategien«, siger Flem-
ming Ibsen.

Hvad vil politikerne?
Fremadrettet mener Flemming Ibsen, at po-
litikerne skal gøre op med sig selv, om de vil 
have en aftalemodel, eller de vil lovgive om 
de offentligt ansattes arbejdsforhold. Modsat 
det private arbejdsmarked, hvor en produ-
cent vil tabe penge på konflikt, tjener de 
offentlige arbejdsgivere bare penge på, at de 
ansatte ikke skal have løn under en lockout.

»Selve modellen forudsætter, at man ikke 
bare bruger den magt, man har, for så kan 
man altid smadre modparten. Det her er i 
virkeligheden et eksempel på, hvordan man 
ikke må bruge den danske model. Hvis man 
bliver ved med at gøre det på den her måde, 
vil fagbevægelsen fraskrive sig modellen. Så 
vil de måske hellere have et system, hvor 

man afskaffer konfliktretten på begge sider og 
lader det hele være op til lovgivningen«, siger 
Flemming Ibsen og fortsætter:

»Det, politikerne og arbejdsgiverne i den 
offentlige sektor skal gøre op med sig selv, er: 
Vil man have en aftalemodel, eller vil man 
ikke?«

Enhedslisten og Dansk Folkeparti har 
oven på Folkeskolens afsløringer indkaldt 
finansministeren, beskæftigelsesministeren og 
undervisningsministeren i åbent samråd om 
forløbet. 
esc@dlf.org og lif@dlf.org

Læs også
Bondo:  
Jeg sagde det til  
demonstrationen på slotspladsen
Retorikprofessor:  
Politikerne holder os for nar
Alex Ahrendsen kalder tre ministre  
i samråd.

Ifølge Flemming Ibsen, der er professor og  
arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, peger  
pilen med Folkeskolens aktindsigt i høj grad på  
Moderniseringsstyrelsen som den, der skrev loven for  
lærernes nye arbejdstidsregler – han vurderer i øvrigt,  
at lovkomplekset har taget måneder at skrive.
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Skolelederne står over for en række nye udfor-
dringer efter sommerferien. Men deres kerne-
tropper – lærerne – har i mange tilfælde ikke 
tillid til, at de kan varetage opgaven. Lærerne 
er i en ny undersøgelse foretaget af Scharling 
Research for fagbladet Folkeskolen blevet bedt 
om at vurdere deres skoleleders evner som 
administrativ leder, pædagogisk leder og per-
sonaleleder. Og mens 64 procent af lærerne 
ser deres leder som en meget kompetent 

administrator og varetager af skolens interes-
ser udadtil, så vurderer over en fjerdedel af læ-
rerne deres ledere som direkte inkompetente 
som pædagogisk leder eller personaleleder, og 
en tredjedel af lærerne siger, at deres ledere er 
inkompetente til at skabe engagement. 

»Der mangler i den grad synlig pædagogisk 
og personalemæssig ledelse. Jeg gruer for, 
hvad lederen vil gøre næste skoleår. Politisk vil 
man have lederne ud af kontorerne og ud at 
sparre med de enkelte team. Jeg vil se det, før 
jeg tror det«, fortæller en lærer. 

Ugebrevet Mandag Morgen offentliggjorde i 
august en undersøgelse, der kom med mange 
af de samme konklusioner. Mandag Morgen 

havde spurgt skolelederne, og en tredjedel 
sagde, at de ikke var klar til reformen. Mens 
tre ud af fire fortalte, at de vil blive udfordret 
af opgaven med at fordele lærernes arbejdstid. 
Også lærerne er usikre på den manøvre.

Lederne skal fremover fordele lærernes 
forberedelsestid forskelligt. Halvdelen af læ-
rerne forventer, at deres ledere skal til at gøre 
det, men syv ud af ti lærere har ikke tillid til, at 
lederen kan bedømme, om et fag har brug for 
mere eller mindre forberedelse.

Den mistillid forstår lærernes formand, 
Anders Bondo. 

»Jeg kan helt klart følge det store flertal af 
lærerne, og det er ikke en kritik af lederne, 

TeksT EsbEn ChristEnsEn  
og PErnillE AisingEr

illusTraTion PErnillE MühlbACh

Hvor kompetent synes  
du, at din skoleleder er  
på følgende områder?

lærerne tror ikke,  
at lederne kan løfte  
skolereformen 
lederne har styr på det administrative, men  
under halvdelen af lærerne ser deres ledere som  
kompetente til pædagogisk ledelse og personaleledelse, 
viser en ny undersøgelse. Det er ellers netop, hvad folke-
skolereformen og de ændrede arbejdstidsregler kræver  
af lederne.

??

pæ
dago

gisk 

leder

Usædvanlig kompetent + noget kompetent

K i l d E :  s C h A r l i n g  r E s E A r C h 

Hverken kompetent eller inkompetent Noget imkompetent + usædvanlig inkompetent Ved ikke

Som administrator

Som konfliktløser

Som pædagogisk leder

Som personaleleder

Til at varetage skolens interesser udadtil  
(over for forældre, forvaltning, politikere)

Til at angive en retning for skolen

Til at skabe engagement
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TRO
... et ateistisk supplement til kristendomsundervisningen

ELLER IKKE TRO   

er findes adskillige undervisningssystemer til faget kristendomskundskab/religion, og de kommer som 
regel videre omkring i beskrivelsen af andre religioner end den evangelisk-lutherske. Til gengæld forbigås ateismen 
næsten altid, til trods for at meget tyder på, at ateisme er den livsanskuelse, der får flest nye tilhængere i Danmark.

Derfor har Ateistisk Selskab, fulgt op på sidste års succes, og udgivet en ny gratis version af undervisningshæftet 
om ateisme, der kan bruges sammen med alle undervisningssystemer.
Med dette hæfte tilføjer vi en dimension til begrebet trosfrihed i Danmark – nemlig friheden til ikke at tro.

Det gratis hæfte ’Tro eller ikke tro’ samt folderen ‘Er du klar til at blive konfirmeret?’, 
kan bestilles som klassesæt på info@ateist.dk - mrk. ’skoletjeneste’. 

Hæftet og folderen kan også downloades som PDF-fil på ateist.dk

D

ateist.dk

Læs tema om ledelse fra side 14.

KL-direktør Sine Sunesen er blevet interviewet, 
men ikke citeret i artiklerne, da der efterfølgende 
opstod problemer omkring redigering af interviewet.

for de har ikke en chance for at vurdere det. 
Så man er ved at give lederne en umulig op-
gave«.

Også skoleledernes formand, Anders 
Balle, nikker genkendende til undersøgel-
sens resultater. Han mener, at lederne bliver 
nødt til at vurdere fagenes omfang i tæt sam-
arbejde med lærerne. Men han er samtidig 
ikke i tvivl om, at der vil blive krævet mere 
af lærerne.

»Det er klart, at lederen skal lægge pres 
på. For udgangspunktet er, at alle skal under-
vise mere«.

Undervisningsminister Christine Antorini 
(Socialdemokraterne) håber, at lærernes frygt 
bliver gjort til skamme fra august 2014, så 
man vil få andre svar, hvis man spørger dem 
igen, når reformen er indført. 

»Det her er i høj grad en holdningsdis-
kussion. Pædagogisk ledelse er en nøgle-
funktion. Vi kan se, når vi er ude at sam-
menligne os med andre lande, at Danmark 
halter bagud, når det handler om at ændre 
lederrollen til mere pædagogisk ledelse. 
Men jeg tror godt, at lederne kan blive 
klar«. 

Mangel på tid
En del lærere i undersøgelsen fortæller dog 
også om gode ledere, men tiden er en pro-
blemfaktor.

»De er kompetente at sparre med omkring 
undervisning, sociale udfordringer og tilret-
telæggelse af mit arbejde. Men fordi de er så 
pressede både økonomisk og tidsmæssigt, så 
taler de udenom og hjælper ikke med at finde 
løsninger på problemerne«, fortæller en lærer. 
Og flere peger på, at lederne er for hængt op 
af det administrative: »Ledelsen er i langt høje-
re grad blevet embedsmænd, som styrer efter 
økonomien og forvaltningens udmeldinger. De 
skal i stort omfang administrere, organisere, 
styre økonomi og lignende, hvilket de ikke 
klædes på til i deres uddannelse. I øvrigt bru-
ger vores ledelse uhensigtsmæssigt meget tid 
på møder i kommunalt regi og uddannelse«. 

Undervisningsminister Christine Antorini 
har lovet, at der med folkeskolereformen skal 
blive mere tid til den pædagogiske ledelse, 
fordi de administrative byrder vil blive let-
tet. Hun peger på, at der er sat 60 millioner 
kroner af til at opkvalificere lederne, og at der 
er et ledelsesinformationssystem på vej, hvor 

lederne kan få hjælp til styringen. Men lærer-
nes formand har svært ved at se for sig, at le-
derne får mere tid til pædagogisk ledelse, når 
de fremover skal drøfte med hver enkelt lærer, 
hvor meget tid der skal bruges på opgaverne. 

Ledernes formand, Anders Balle, ser også 
pædagogisk ledelse som et fuldtidsjob. Og sko-
lelederne arbejder i forvejen gennemsnitligt 46 
timer om ugen. 

»Tidsmæssigt er det et problem. Det er 
derfor, jeg tidligere har peget på, at der er 
brug for ekstra ledere. For lederne vil gerne 
mere pædagogisk ledelse, men de har ikke 
tid til at være tæt på den enkelte lærer«. 
pai@dlf.org og esc@dlf.org
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Udkig fra historiekanon er en serie til 3.-9. klasse. 
Den tager afsæt i de 29 begivenheder, som udgør 
kanon for faget historie. Efter et kort resumé af kanon-
punkterne undersøges skelsættende begivenheder, 
der foregik på samme tid i Europa såvel som i andre 
verdens dele. Bøgerne er alle rigt illustrerede.
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På folkeskolen.dk kan du nu finde ud af, hvad kandidaterne til kommunalvalget har tænkt  
sig at gøre i forhold til folkeskolen. Langt de fleste vil give folkeskolen flere penge.

Se, hvad kandidaterne
mener om folkeskolen

Kommunalvalget:

I mange kommuner er folkeskolen et varmt 
emne i kommunalvalgsdebatten. Fagbladet 
Folkeskolen har i samarbejde med Danmarks 
Lærerforenings lokalafdelinger opfordret samt-
lige kandidater til at besvare en række spørgs-
mål om, hvad de vil gøre i forhold til folkesko-
len, hvis de bliver valgt ind. På et interaktivt 
kort på folkeskolen.dk kan du gå ind og finde 
de kandidater i dit område, der har svaret. 

Det er endnu kun en tiendedel af kandidater-

ne, der har besvaret spørgsmålene. Men blandt 
besvarelserne er der en klar tendens til at give 
flere penge til området. 80 procent mener, at 
implementeringen af folkeskolereformen kræver 
flere penge til skoleområdet, 41 procent mener, 
at inklusionen er blevet for meget af en spare-
øvelse. Og når man spørger, hvem de mener, der 
skal have mere indflydelse på de lokale skoler, 
svarer langt de fleste lærerne og skolelederen. 

Ingen krav om tilstedeværelse
Kandidaterne er også blevet spurgt, om de 
mener, at alt lærernes arbejde skal foregå på 

skolen, og her svarer 71 procent nej. Og læ-
rerne kan også se frem til et kompetenceløft: 
94 procent af de kandidater, der har svaret, 
vil arbejde for at sikre midler til at fremme 
efteruddannelse af lærerne.

Kortet vil løbende blive opdateret på folke-
skolen.dk frem til valget. 
pai@dlf.org

TeksT PernIlle AISInger

På folkeskolen.dk 
kan du klikke ind 
på kortet og se, 
hvad kandidaterne 
i dit område har 
tænkt sig at gøre 
i forhold til fol-
keskolen. Grønne 
kommuner har 
besvarelser fra 
kandidater, mens 
grå endnu ikke har 
besvarelser.

KLIK!

Find kortet
på folkeskolen.dk ved at  
søge på »Kend din kandidat«. 
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K L I P  F R A  n e t t e t

Onsdag 16. oktober 2013 kl. 07.00

Allerede i 2007, da nogle få test var gen-
nemført for første gang, påpegede et eks-
pertpanel, at der som minimum skal være 
lige så mange opgaver til de ti procent 
stærkeste elever som til de ti procent svage-
ste. Men i dag, seks år senere, er dette mål 
langtfra opfyldt – der er slet ikke opgaver 
nok til de dygtigste elever. Hele det adaptive 

princip er baseret på, at hver eneste elev 
skal svare rigtigt på cirka halvdelen af de 
opgaver, de møder, og forkert på halvdelen. 
Men for de dygtigste elever kan dette mål 
altså ikke nås – de tømmer simpelthen op-
gavebanken.

 »Det betyder, at testen ikke kan tilpasse 
sig til deres niveau, som den skal, og at den 
derfor ikke kan give en tilstrækkelig præcis 
vurdering af de dygtigste elever«, forklarer 
professor i pædagogisk statistik Peter Allerup.

 Han har altså en mistanke om, at de 
 testresultater, som regeringen har besluttet 
at give en endnu større rolle i styringen af 
fremtidens folkeskole, ikke nødvendigvis hol-
der vand – at det ikke er sikkert, at man kan 
regne med, at tallene faktisk giver et korrekt 
billede af elevernes præstationer. Men han 
kan ikke dokumentere det, for kvalitets- og 
Tilsynsstyrelsen har ikke i denne omgang 
villet give ham adgang til reelle testresulta-
ter. Den netop offentliggjorte evaluering har 
simpelthen ikke set på, om testene faktisk 
måler det, de skal. Det håber Peter Allerup 
nu på, at han vil få mulighed for at kigge på i 
et efterfølgende forskningsprojekt.    
kra@dlf.org

Fredag 11. oktober 2013 kl. 19.00

Der er ikke opgaver nok i opgavebanken til de dygtigste 
elever, og læsetesten måler fortsat ikke på læsehastig-
heden, konkluderer ny evaluering af de nationale test.

folkeskolen har brug for en ny formåls-
paragraf, der passer til nutidens digita-
le samfund, siger tidligere direktør for 
folkeskoleafdelingen i Undervisnings-
ministeriet. Men politikerne har smidt 
håndklædet i ringen og overladt det til 
embedsmændene at justere loven.

forslaget til en ny folkeskolelov dre-

jer sig om målbare fag, faglige løft, flere 
timer og klargøring af de unge til videre 
uddannelse, påpeger Asger Baunsbak-
Jensen. og det er for fattigt, mener 
han. Det er bare tekniske justeringer 
udarbejdet af teknokrater fra finans- 
og Undervisningsministeriet.

foto: Bo Tornvig

Startproblemer med nationale 
test er ikke løst endnu
De nationale test rummer ikke det nødvendige antal opgaver til de dygtige elever. Det og en række 
andre problemer med testene påpegede et ekspertpanel allerede i 2007. Seks år og to millioner test 
senere viser en ny evaluering de samme problemer.

eksdirektør i Undervisningsministeriet:  
Politikerne har givet op

Asger Baunsbak-
Jensen, der var di-
rektør for folkeskole-
afdelingen i Under-
visningsministeriet i 
1970’erne, er aktuel 
med bogen »sidste 
udkald. kampskrift 
for folkeskolen«. 

foto: Polfoto/M
orten langkilde 
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Fredag 11. oktober 2013 kl. 14.41

Pædagoger underviser i 
Odense – nu inddrages  
ministeren
Dansk folkepartis Alex Ahrendt-
sen, der er medlem af både fol-
ketinget og odense byråd, beder 
nu undervisningsministeren 
forholde sig til, at pædagoger 
i nogle tilfælde alene står for 
undervisningen i odenses fol-
keskoler. Ahrendtsen vil gerne 
have ministerens vurdering af, 
om rådmand Brian Dybro (kon-
servative) og skoleafdelingen 
kan bruge folkeskolelovens pa-
ragraf 28, som de gør. odense-
rådmanden har ellers svaret 
Ahrendtsen, at kommunens 
praksis er i overensstemmelse 
med gældende lovgivning.

Fredag 11. oktober 2013 kl. 14.28

5.a kæmper for udvist afghansk  
klassekammerat

»støt familien Ahadi« står der på et af de bannere, som eleverne i 5.a 
henter fra klasseværelsets hjørne og ruller ud til ære for folkeskolen.dk’s 
journalist. På kort tid er eleverne blevet meget medievante. siden deres 
klassekammerat Yasmin Ahadi fik afslag på asyl i april, har klassen gået 
i demonstrationsoptog, iværksat en underskriftsindsamling og tilkæm-
pet sig et besøg i folketinget til december.

Torsdag 10. oktober 2013 kl. 09.35

Høring: Vold på  
arbejdet giver sjældent 
erstatning
lærere, socialpædagoger, syge-
plejersker og andre fTf-ansatte, 
der arbejder med udadreage-
rende børn eller patienter, får 
sjældent erstatning, når de bliver 
udsat for vold på arbejdet. Derfor 
holder fTf, et advokatfirma og 
fagforeningerne i dag en høring 
på Christiansborg om offerets 
svære vej til erstatning. 

De voldsramte ansatte får 
ofte deres skade anerkendt efter 
arbejdsskadesikrings-
loven, men forud-
sætningen for at få 
erstatning for svie 
og smerte, tabt ar-
bejdsfortjeneste og 
udgifter til behand-
ling er, at eleven 
har en ansvars-
forsikring. 

Fredag 11. oktober 2013 kl. 14.50

nu går arbejdet  
med de nye Fælles  
Mål i gang
Arbejdsgrupperne, der skal 
skrive nye fælles Mål til 
folkeskolens fag, mødtes 
for første gang i går til et 
kickoffmøde med minister 
og forskere. Der var stor en-
tusiasme, men også bekym-
ringer blandt de forsamlede 
lærere, skoleledere, forskere 
og seminarieundervisere, der 
er udpeget til arbejdsgrup-
perne. Målene vil først blive 
endeligt politisk behandlet 
lige før skolestarten, hvor de 
skal i anvendelse. 

Skydning i skoletiden får elever 
med ADHD til at koncentrere sig

•	 Yngre lærere føler 
sig mest forstyrret af 
støj 

•	 Børnehaveklasseti-
mer skal også erstat-
tes efter lockouten

•	 Man kan stadig ikke 
dumpe i folkeskolen 

•	 Højst fire nedlagte 
folkeskoler erstattes 
af en friskole i 2014 

•	 fleksuddannelsen er 
blevet en erhvervs-
uddannelse 

Der skal koncentration og et 
roligt åndedræt til at ramme 
plet i skydning. et pilotprojekt 
i fem kommuner viser, at børn 
med ADHD øger deres op-
mærksomhed og holder krop-
pen i ro, når de sigter med et 
gevær. I år kommer fem nye 
kommuner med i projektet.

Pilotprojektet »fokus – ro 
og koncentration gennem 
skydeidræt« er en udløber 
af skoleskydning, som er et 
samarbejde mellem Dansk skoleidræt og DGI, der har kørt siden 1995. 
Her prøver børn fra 5. klasse at gå til skydning, og det har nogle børn med 
ADHD syntes så godt om, at de er begyndt at gå til skydning i deres fritid.

 »skytteforeningerne har fået mange tilbagemeldinger fra lærere 
og forældre om, at urolige børn bliver mere koncentrerede, når de går 
til skydning. og hvis børnene bliver ved med at skyde, påvirker det ofte 
deres humør, selvværd og selvtillid«, fortæller projektleder Annegrete 
Gohr Månsson. 
freelance@dlf.org

Mandag 14. oktober 2013 kl. 10.22

Pilotprojektet har kørt i kommunerne 
Randers, esbjerg, odense, nyborg og 
svendborg med i alt 89 børn mellem syv 
og 17 år, flest mellem ti og 14 år og næ-
sten udelukkende drenge.

Foto: Projekt »Fokus - ro og koncentration«gennem
 skydeidræ

t«

Foto: Lise Frank  

Yasmin Ahadi  
(i midten) går 
på Vestre skole i 
Middelfart. Hen-
des humanitære 
ophold i Danmark 
står til at udløbe 
til jul. 

Leif Knudsen har vundet et weekendophold i 
folkeskolen.dk’s krydsord Klik selv ind og prøv!

139314 p12-13_FS1813_Folkeskolen.dk.indd   13 21/10/13   13.35



14 /  f o l k e s k o l e n  /  1 8  /  2 0 1 3

tematiseret

ad
mi

nis
tra

tiv
 

led
er

personale

leder

pæ
da

go
gi

sk
 

led
er

139314 p14-25_FS1813_superledere.indd   14 21/10/13   14.52



f o l k e s k o l e n  /  1 8  /  2 0 1 3  /  15 

»Jeg har haft ét besøg i  
undervisningen. Det var, fordi 
min leder var nysgerrig efter 
at se filmen fra vores lejrsko-
letur til Bornholm. Ellers har 
jeg ikke haft besøg i flere år«.

To ud af tre lærere har ikke sparret med deres 
leder inden for den seneste måned, og over 
halvdelen af lærerne har aldrig haft ledelsen 
ude at observere deres undervisning. Det vi-
ser en ny undersøgelse foretaget af Scharling 
Research for fagbladet Folkeskolen. 

Citatet fra indledningen stammer fra en 
lærer i undersøgelsen. 

Det udtrykker et problem, for med den ny 
folkeskolereform og ingen arbejdstidsaftale 
følger et krav om tydeligere ledere, som er 
i stand til at udvikle undervisningen med 
lærerne, skabe og implementere skolens vi-
sioner, sætte og nå mål og hele tiden udvikle 
deres egen praksis. Som undervisningsmini-
ster Christine Antorini udtrykker det: 

»Et af grundelementerne i reformen er, at 
man hele tiden udvikler den pædagogiske og 
didaktiske praksis på skolerne«.

I fysikkens verden taler man om superle-
dere. Det er stoffer, der fungerer som ideelle 
ledere af elektrisk energi. På samme måde 
skal skolens ledere transformere sig til super-
ledere, hvis de skal lykkes med den store op-
gave, det bliver at indføre folkeskolereformen 

og ændre skolens kultur i dagligdagen til at 
fungere uden faste arbejdstidsregler. 

Forskerne såvel som lærerne i Folkesko-
lens undersøgelse mener, at lederne har et 
godt stykke vej at gå. 

Mangel på tid 
Skolelederrollen indeholder grundlæggende 
tre elementer – administrativ ledelse, pæda-
gogisk ledelse og personaleledelse. En del af 
udfordringen ligger i vægtningen mellem de 
tre roller. Flere af lærerne i undersøgelsen 
peger på, at ledernes intentioner om pædago-
gisk ledelse er fine nok, men når kravene fra 
forvaltning og politikere melder sig, så er det 
det administrative, der stjæler tiden. 

»Ledelsen har ikke tid nok til at sparre 
med alle lærere på særligt mange områder. 
Det bliver oftest kun til en hurtig snak i et 
frikvarter. De må prioritere deres tid, da de 
får mange opgaver ovenfra, som de skal tage 
stilling til«, lyder det fra en lærer.

Det handler ikke om, at skolelederen ikke 
arbejder nok. En undersøgelse, som Det Natio-
nale Forskningscenter for Velfærd (SFI) offent-
liggjorde i 2011, viser, at skolelederne i gennem-
snit arbejder 46 timer om ugen. Over halvdelen 
fortæller i den samme undersøgelse, at deres 
arbejdsbyrde er for stor. Undervisningsministe-
ren peger på, at der skal prioriteres anderledes. 

»Det her er i høj grad en holdningsdiskus-
sion, for hvad er det, skoleledelsen skal? 
Pædagogisk ledelse er en nøglefunktion. Den 

s u p e r l e d e r e
D e r  b l i v e r  b r u g  f o r

lærerne, forvaltning og politikere vil efterspørge  
tydeligere skoleledere, og gode og dårlige ledere vil blive  

afsløret, siger forskerne. en ny undersøgelse viser, at  
lærerne i dag ikke ser meget til deres ledere. 

TeksT: Pernille AIsInger og esben ChrIstensen   •   illusTrATion: Pernille MühlbaCh   •   foTo: Hung Tien vu
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skal løbende være synlig og give pædagogisk 
sparring. Vi kan se, når vi er ude at sam-
menligne os med andre lande, at Danmark 
halter bagud, når det handler om at ændre 
lederrollen til mere pædagogisk ledelse«, 
siger Christine Antorini med henvisning til 
den internationale Pirls-undersøgelse: At de 
danske ledere i langt mindre grad end deres 
kolleger i udlandet bruger tid på at følge læ-
rernes implementering af skolens uddannel-
sesmæssige målsætninger, ligesom der bliver 
brugt relativt lidt tid på at følge elevernes 
faglige fremgang.

Ingen fordelingsnøgle
For skolelederne bliver det en ny situation 
at planlægge året uden de vante rammer.  
Lederne har mistet et redskab i administra-
tionen af skolens opgaver, fordi de hidtidige 
fordelingsnøgler af arbejdstiden ikke længere 
kan bruges, hvis de skal i mål med det øgede 
timetal. Hvor deres planlægning indtil nu 
har været defineret af akkorder, skal næste 

skoleårs planlægning mange steder fore-
tages, uden at lederne kan læne sig op ad an-
dre realiteter, end at opgaven skal løses. Det 
kunne man forvente ville give øgede admini-
strative opgaver for skolelederne. Undervis-
ningsminister Christine Antorini forklarer, at 
der er et ledelsesadministrationsværktøj på 
vej, der skal aflaste ledernes administrative 
arbejde og strømline de digitale informatio-
ner, så administrationsbyrden bliver lettere 
at bære.

Men lærernes formand, Anders Bondo 
Christensen, mener, at folkeskolereformen 
ironisk nok trækker lederne væk fra den dag-
lige pædagogiske ledelse.

»Det, vi oplever lige nu, er, at lederne 
hele tiden bliver trukket væk fra skolen. Væk 
fra det, man kan sige er skolens kerneop-
gave, nemlig elevernes undervisning. For-
valtningerne bruger dem til at finde ud af, 
hvad man vil med den her reform, for der 
er ingen, der ved det«, siger Anders Bondo 
Christensen. 

tematiseret

Hvor mange minutter har du talt 
med din leder/en repræsentant fra 

ledelsen om dine undervisnings-
metoder den seneste måned?

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Slet ikke Omkring  
10 min.

66,6%

16,8%

5,6% 4,9%
1,3% 2,9% 1,8%

Omkring  
20 min.

Omkring  
30 min.

Omkring  
1 time

Mere end 
en time

Ved ikke

»De har ikke tid eller  
overskud til at sætte sig 
ind i vores arbejde. Mine 

ledere har aldrig overværet 
min undervisning og har 

aldrig vist interesse i mine 
faglige, pædagogiske og 
sociale overvejelser. Kun 

hvis der er et problem, for-
ældrehenvendelse eller et 

barn, der er meget svært at 
tackle, kan vi hente hjælp«.

kommenTAr frA lærer i folkeskolens nye 
scHArling-unDersøgelse
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På med lederrollen
Jørgen Søndergaard, der er formand for 
Skolerådet og indtil for nylig var direktør i 
SFI, peger på, at lederne i dagligdagen bruger 
tiden forkert. Især på brandslukning. 

»Mange skoleledere bruger meget energi på 
at løse opgaver, der opstår nu og her. Og det gør 
måske skolen bedre lige nu, men det gør ikke 
skolen bedre om en uge eller et år. Skolelederne 
skal bruge en større del af deres tid og energi 
på noget, der har en mere langsigtet betydning 
for kvaliteten og dermed elevernes udbytte«.

Men spørger man en klassisk erhvervsle-
der som Dansk Industris (DI) direktør, Lars 
Goldschmidt, så handler det hele om at tage 
lederrollen på sig og prioritere.

»Man skal tage stilling til, hvad det er, 
man skal lave som leder, og hvad kan man 
få andre til at lave. Hvis det, man har brugt 
meget tid på, er administrative opgaver, som 
ikke er det, skolen har mest brug for, at man 
bruger tid på, så skal man have andre til 
at udføre administrationen. Som leder har 

man jo ganske betydelig indflydelse på sin 
hverdag«. 

Både en indenrigs- og en udenrigsminister
Vissenbjerg Skole i Assens Kommune er en 
ganske almindelig skole i provinsen med 600 
elever. Her er skoleleder Per Helding bevidst 
om, at han skal arbejde strategisk for at få tid 
til den pædagogiske ledelse. Skolen har et le-
delsesteam, hvor viceskolelederen i det daglige 
arbejde fungerer som indenrigsminister, mens 
Per Helding samler trådene og tegner skolen 
udadtil – blandt andet med bestyrelsesarbejde i 
det lokale foreningsliv og i en række udvalg hos 
kommunen. Mens det er afdelingslederne, som 
primært er tæt på den daglige undervisning. 

For at få plads til andet end brandslukning 
har skoleledelsen arbejdet med at skabe et 
tillidsrum, hvor der er arbejdet meget med 
værdier, så lærerne langt hen ad vejen ved, 
hvordan der skal ageres som professionel på 
Vissenbjerg Skole.

»Jeg vil gerne have en situation, hvor man, 

hver gang en medarbejder her på stedet er 
i et dilemma, ved, hvordan ledelsen ville 
handle«, siger Per Helding. Han prioriterer at 
tage opgaver, hvor den strategiske signalværdi 
er lige så vigtig som selve opgaven.

»Sidste år underviste jeg i hjemkundskab. 
Det gav respekt blandt lærerne og mindede mig 
om, hvordan det er at undervise, og hvor me-
get jeg savner at være lærer. I år har jeg taget 
koordinationen af skolepatruljen, så jeg spiller 
sådan nogle små kort, der viser lærerne, at vi 
står sammen om det her«, siger Per Helding.

På Vissenbjerg Skole regner han med, at 
folkeskolereformen skal implementeres under 
overskriften »Reformen skal handle om den 
bedst mulige undervisning«, og det skal være 
en vision, som lærerne deler.

»Hvis man skal indføre noget, så skal man 
lægge nogle spor. Medarbejderne skal have 
en aha-oplevelse, de skal kunne se visionen 
i det, for jeg kan ikke implementere noget 
uden medarbejderne«, siger Per Helding. Han 
regner med, at den nye måde at organisere 
arbejdet på bliver mindst lige så stressende 
for skoleledelsen, som det bliver for lærerne. 
Det bliver en udfordring at indføre, for læ-
rerne er sårede og ramt på deres stolthed, 
oplever han.

Fra klanledelse til strategisk ledelse
Så én ting er vægtningen mellem de tre rol-
ler, hvor skolelederne skal forsøge at finde 
mere plads til det pædagogiske ved at fjerne 
noget af det administrative. Derudover skal 
personalelederrollen og rollen som strategisk 
leder udvikles. 

»Ny overenskomst og reform har skabt 
et større ledelsesrum på hver skole. De nye 
arbejdstidsregler stiller større krav til den 
personalemæssige ledelse. Det handler om 
medarbejdernes og ledernes relationelle og 
sociale kapacitet. Det er ikke nødvendigvis 
noget nyt, men det bliver aktualiseret i refor-
men. Desuden foreslår produktivitetskom-
missionen, at skoler skal blive bedre til at 
beskrive og målsætte, hvad de vil, og hvilke 
resultater de vil opnå. Det bliver yderligere et 
krav til skolelederen«, siger professor i orga-

Vissenbjerg Skole bruger efteruddannelsen strategisk: »Jeg 
uddanner personale, der løber langt foran mig i forskellige 
pædagogiske retninger, og det har jeg det fantastisk med, 
for det giver det samspil og modspil, jeg også skal have«, 
fortæller skoleleder Per Helding
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nisations- og ledelsesteori på Institut for Mar-
keting og Organisation på Aarhus Universitet 
Steen Hildebrandt. 

Og professor ved Institut for Uddannelse 
og Pædagogik (DPU) Hans Siggaard Jensen 
præciserer:

»Lederne har haft de bløde sider af per-
sonaleledelse som arbejdsmiljø, det at skabe 
fællesskabsfølelse og at finde en dygtig lærer 
til naturfag. De har bedrevet klanledelse – 
primus inter pares (først blandt ligemænd 
– redaktionen) – på en profession, som har 
klaret sig selv langt hen ad vejen, når de først 
var ansat. Nu skal lederne til at tage sig af de 
hårde sider og bedrive strategisk ledelse. De 
skal planlægge og organisere, lægge strategi 
for skolens og undervisningens indhold og 
sætte retning. Så begynder det at gøre ondt 
og minde meget mere om ledelse af en virk-
somhed«.

Skiftet fra klanleder til strategisk leder af 
skolen har været i gang gennem mange år, 
hvor folkeskolereform og arbejdstidsændrin-
ger kun er sidste skud på stammen. Det er en 
del af en mere generel samfundsudvikling, 
hvor magtforholdet mellem professionerne 
og statsmagten forandres, forklarer Siggard 
Jensen. De nordiske landes stater er blevet 
stærkere og stærkere, fordi befolkningen har 
givet staten mere og mere magt ud fra en 
fornemmelse af, at staten skal løse flere pro-
blemer. Når staten er svag, så er professio-
nerne stærke. Og omvendt giver en stærkere 
stat svagere professioner. Samtidig svækkes 
lærerprofessionen af øget markedsgørelse. 
Danmark har ikke på samme måde som 
Sverige eller USA oplevet privatfinansierede 
charter schools. Men markedsgørelsen viser 
sig i OECD’s anbefalinger, ranglister over sko-
lerne og forældres ret til frit skolevalg. Han 
forstår det sådan, at enhver profession er et 
forsøg på at kontrollere markedet. Profes-
sionen siger: Vi skal nok selv dele kagen – det 
skal markedet ikke blande sig i. Men det 
ændrer sig nu.

»Når professionsidentitet svækkes, vil 
medarbejderne søge nogen at spørge. De vil i 

tematiseret

For skoleleder Per Helding på Vissenbjerg Skole er stra-
tegisk ledelse også at have et ledelsesteam, der kan tage 
sig af den daglige drift af skolen, når han som skoleleder 
repræsenterer skolen udadtil. Derudover arbejder de med 
værdiledelse, så lærerne på skolen har en klar idé om, hvor-
dan det er ønsket, at de agerer i en række situationer. 
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højere grad spørge lederen, hvordan de skal 
håndtere udfordringerne og få tid til opga-
verne«, siger Hans Siggard Jensen. 

Skolelederne under krydspres
Ifølge John Benedicto Krejsler, der forsker i 
pædagogisk samtidsdiagnostik på DPU, har 
regeringen lavet et benspænd for folkeskolere-
formen ved først at komme på banen med Ny 
Nordisk Skole, der lagde op til skoleudvikling 
med udgangspunkt i de professionelle på 
skolerne. Herefter har man så lavet en reform, 
der forudsatte et opgør med de selvsamme 
professionelle. Det har bragt skolelederne i et 
krydsfelt mellem to modsatrettede krav.

Kravene til, at lederne skal kunne levere 
målbare resultater fra skolerne, er steget 
kraftigt, blandt andet via en OECD-rapport 
fra 2004, der viste underskud af evaluering 
af skolernes arbejde. Rapporten førte til elev-
planer, opstramning af kommunernes tilsyns-
pligt, altså kvalitetsrapporter og nationale 

test. Skolerne skal kunne præsentere sig for 
omverdenen. 

Men skulle reformen indføres optimalt, 
skulle det foregå i et tempo, der giver mening 
ude på skolerne, og skolelederne skulle kun-
ne oversætte reformen for lærerne, mener 
Krejsler.

»Det er ekstremt vigtigt, at man ikke 
kræver nye krav indført fra første dag. I 
stedet skal man være i dialog med skolerne, 
så man gradvist kan få de nye krav indført 
på en måde, hvor man tager udgangspunkt 
i det, man allerede kan. De seneste 20 år 
har vi set mange gange, at når der kommer 
fremmede krav fra forvaltningerne, som 
ikke passer ind i skolens virkelighed, så er 
der tendens til, at lærerne ser forvaltningen 
som kontrolivrig, mens forvaltningen opfat-
ter lærerne som fodslæbende«, siger han og 
understreger, at det vil være det, som kom-
mer til at ske nu. 

Hans Siggard Jensen mener, at lederne skal 

»Jeg oplever ledelsen 
som meget fortrav-

let med at opfylde 
krav fra politikere og 
embedsmænd, som 
ikke altid er synlige i 
forhold til skolen og 

undervisningen, men 
som syner af noget 

på papiret«.

lærer i folkeskolens  
scHArling-unDersøgelse 

Hvor tit har lederen eller en  
repræsentant fra ledelsen været på besøg  

i din undervisning inden for det seneste år?

Antal besøg det seneste år:

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Et eller flere 
besøg det 
seneste år 
(se cirkel-
diagram)

Det er mere 
end et år 

siden

25,8%

51,8%

3,6%

Aldrig Ved ikke

18,8%

73,9%

16,5%

5,2%
4,3%

1-2 gange

2-5 gange

6-10 gange

Flere end 
10 gange
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tematiseret

forandre skolen på en måde, hvor de beskyt-
ter medarbejderne mod forandringerne. 

»Lærerne skal ikke bruge al deres energi 
på forandringerne og lide under det. Det er 
ledelsen, der skal lide under forandringerne, 
ikke medarbejderne«, siger han.

DI-direktøren, Lars Goldschmidt, mener 
dog, at forandringen skal bæres fælles.

»Som leder skal man være villig til at 
være et skjold, men man skal også respek-
tere sine medarbejdere som intelligente 
mennesker. Man skal ikke skærme sig som 
leder, men vise, at det er en fælles opgave, 
for medarbejderne ved jo godt, at det er en 
del af aftalen, at de skal bære en del af om-
kostningerne. Jeg tror, det er vigtigt, at man 
bedriver en ledelse, hvor man taler åbent 
om udfordringerne. Man behøver ikke at 
fremstå som en, der har svar på alt, for det 
har man ikke. Men man skal fremstå som 
en, der er villig til at tage de valg og priori-
teringer, som er konfliktfyldte. Man må ikke 
gemme sig«. 

Mere lederfokus vil gøre skolen mere ulige
Skoleledernes ledelsesrum er blevet større 
– det er forskere, politikere og ledere enige 
om. Allerede med lærernes overenskomst i 
2008 var intentionen at give lederne bedre 
chancer for at komme ud at følge undervis-
ningen, og de fik for eksempel mulighed for 
at kræve, at lærerne er til stede på skolen til 
bestemte opgaver. Men langt de fleste steder 
udnyttede lederne ikke mulighederne. Med 
nye krav fra folkeskolereformen og uden en 
arbejdstidsaftale at støtte sig op ad tvinges 
alle nu til at træde mere i karakter som 
superledere, og kan de ikke det, vil de få 
problemer.

»Mange temaer har været fastlagt, så nogle 
har kunnet være ledere på en måde, hvor de i 
vid udstrækning har administreret gældende 
overenskomster. Nu er de nødt til at træde 
ud på gulvet. De kan ikke længere gemme 
sig bag, at det er vedtaget ved overenskomst, 
for det er det ikke. Det vil blive vanskeligere 
at skjule sig. Det vil blive tydeligere, hvor de 
gode og hvor de mindre gode ledere er«, siger 
Steen Hildebrandt.

Han ser grundlæggende det udvidede 

ledelsesrum som en forudsætning for et kvali-
tetsløft af skolen, fordi det giver mulighed for, 
at leder og lærere på den enkelte skole kan 
ændre tingene i respekt for skolens særegen-
hed. Hvis vel at mærke lederen tager rollen 
på sig og magten den. 

Hans Siggard Jensen ser derimod en sik-
kerhed forsvinde med den gamle model, hvor 
lærerkollegiet i fællesskab havde ansvaret.

 »Skolelederrollen bliver mere eksplicit. 
I stedet for en høvding, der er voldsomt for-
pligtet på professionens værdier, så bliver 
skoleledelsen en klassisk firmaleder, som også 
skal tænke på omdømme og intern konkur-
rence. Jeg tror, at skolerne vil begynde at re-
klamere, for man skal pludselig til at skabe et 
godt image for at kunne tiltrække gode lærere 
og gode elever«. 

Skolen har i mange år været en lighedsska-
ber. Men med det nye store fokus på ledelse 
bliver det ligesom i virksomheder. Hvis lede-
ren er dårlig, så går virksomheden nedenom 
og hjem, og der vil opstå synergier, hvor 
gode ledere i langt højere grad end i dag vil 
tiltrække gode lærere.

»Det er min frygt og mit forsvar for den 
gamle model, hvor lærergruppen var en slags 
kollegium, der langt hen ad vejen styrede 
skolen. Med stærke professioner kan du regne 
med, at der er nogenlunde samme kvalitet over 
hele landet – der er ikke forskel på apotekeren 
i Skive og i Gentofte. Men hvis det hele hænger 
på, om lederen er dygtig og kan tiltrække gode 
lærere og elever, så kommer skolen pludselig til 
at bidrage til ulighed. Det er en uheldig sideef-
fekt«, siger Hans Siggaard Jensen.

Og hvis de kan blive superledere?
Lederne skal altså have nye kompetencer 
og træde i karakter, men hvad nu hvis de 
ikke evner det? For undervisningsminister 
Christine Antorini ligger meget af ansvaret for 
kvalitet hos skoleforvaltningerne.

»Det er forvaltningen, der skal rådgive, 
coache og holde øje med, hvordan det går på 
de enkelte skoler, så man ikke kommer i en 
situation, hvor det går galt, men kan under-
støtte, før det går helt galt«, siger ministeren. 
Socialdemokraterne i København satte med 
overborgmester Frank Jensen en dagsorden, 

hvor det skal være lettere for forvaltningen at 
fyre skolelederen, hvis skolen ifølge forvalt-
ningen ikke præsterer tilfredsstillende.

»En del af en skoleforvaltnings opgave i 
dag er også, at hvis man vurderer, at det går 
helt skidt, og man ikke kan løse det med de 
folk, der er der i dag, så skal der nogle andre 
til. Svaret er ikke, at hvis der er problemer, 
så skal en skoleledelse fyres. Men hvis der 
er vedvarende problemer, og en del af dem 
handler om personkonstellationen, så er 
det allerede i dag en ledelsesopgave for en 
skoleforvaltning at sige, at det her skal løses 
af nogle andre personer. Det skal de for læ-
rernes og elevernes skyld«, siger Christine 
Antorini.

For Anders Bondo Christensen er sam-
arbejdet mellem ledelse og lærere ude på 
skolerne det væsentlige for succes i arbejdet 
fremad.

»Der er én mulighed for, at det her lyk-
kes. Det er, at skolelederen er i tæt dialog i 
første omgang med tillidsrepræsentanten og 
dermed også hele lærerkollegiet om, hvad 
udfordringerne og mulighederne er. Der er 
kun en vej vist, og det er, at man kommer ind 
i den her tætte dialog og får lavet en fælles 
forståelse eller aftale for: Hvordan tackler vi 
det her på vores skole«, siger Anders Bondo 
Christensen.

Fysikkens superledere kan kun lede op-
timalt – det vil sige uden modstand – under 
helt optimale forhold. Spørgsmålet er, om 
folkeskolens ledere kan træde i karakter som 
superledere, med de forhold der gælder i sko-
len af i dag. 
pai@dlf.org og esc@dlf.org

KL-direktør Sine Sunesen er blevet interviewet, 
men ikke citeret i artiklerne, da der efterfølgende 
opstod problemer omkring redigering af interviewet.
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d å r l i g e r e  s k o l e
l æ r e r e :  f o r s k e l s b e H A n D l i n g  i  T i D  v i l  g i v e

elever

rettede stile

stile-indbakke

 S kolelederne skal fra næste år lede 
og fordele arbejdet, så alle de ekstra 
undervisningstimer bliver dækket, og 

der er ikke længere nogen rammeaftale, der 
fortæller, hvor meget tid der skal bruges på en 
given opgave. En opgaves tidsforbrug bestem-
mes lokalt ude på skolerne. 

Den øvelse, viser en undersøgelse fore-
taget for fagbladet Folkeskolen af Scharling 
Research, er lærerne absolut ikke trygge 
ved. De frygter, at det vil give både dårligere 

arbejdsmiljø og en ringere kvalitet for ele-
verne. 

Baggrunden er, at folkeskolereformen pri-
mært er finansieret via mere undervisning fra 
den enkelte lærer. I gennemsnit skal lærerne 
undervise to klokketimer ekstra om ugen. 
Det er en nødvendighed for, at det forhøjede 
timetal, der er en grundsten i folkeskolerefor-
men, kan gennemføres. 

Samtidig satte Folketinget lov 409 ind 
i stedet for de hidtidige arbejdstidsaftaler, 

så forhandlede akkorder for arbejdet ikke 
længere findes. Halvdelen af lærerne i Folke-
skolens undersøgelse regner med, at deres 
skoleledelse fra næste skoleår vil bruge deres 
mulighed for at give forskellig forberedelses-
tid til fagene. Syv ud af ti af dem har ikke tillid 
til, at lederne kan bedømme, hvor meget for-
beredelsestid deres fag kræver.

»Indtil nu har vi måske ikke brugt lige 
meget forberedelse til de enkelte fag, men 
det har jo udjævnet sig over et år. Derudover 

farvel til akkorden: et stort flertal af lærerne forudser, at lederne ikke vil 
kunne håndtere mulighederne for at give forskellig forberedelsestid, uden 

at det går ud over både kvalitet og det sociale klima på skolen.
TeksT: Pernille AIsInger og esben ChrIstensen   •   illusTrATion: Pernille MühlbaCh   •   foTo: HAnne looP
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kan man have et fag, der måske ikke kræver 
så meget forberedelse, men til gengæld have 
en klasse eller et andet fag, der kræver endnu 
mere forberedelse end det tildelte. Det er jo 
den fleksibilitet, der indtil nu har ligget i at 
udføre lærerarbejdet«, skriver en lærer i un-
dersøgelsen.

Leder: Differentieret forberedelse  
giver god mening
Thomas Dandanell, som er ny skoleleder på 
Gåsetårnsskolen i Vordingborg, kan sagtens 
genkende, at han står over for utroligt mange 
udfordringer. 

»I de mere end 25 år, jeg har været i fol-
keskolen, kan jeg ikke komme i tanke om en 
situation, hvor vi har haft mere brug for sam-
arbejde end nu. Og samtidig har det aldrig 
været sværere på grund af konflikten. Det er 
utrolig vigtigt, at vi finder en god samarbejds-
form og udvikler det her i fællesskab«, siger 
Thomas Dandanell, der derfor går og pusler 

med at organisere en række dialogmøder, 
hvor alle medarbejdere kan diskutere, hvor-
dan de mener, at fremtiden skal blive.

På den mere strategiske side skal lærernes 
måde at forberede sig på laves grundlæg-
gende om, og de skal undervise mere.

»Der ligger en opgave i at forklare lærerne 
rimeligheden i, at de skal undervise mere. Og 
det vil kræve, at vi i ledelsen kan pege på noget, 
som vi kan lette fra deres skuldre. Lærerne ar-
bejder meget allerede nu. Men kan forberedelse 
og planlægning for eksempel arrangeres ander-
ledes? Vi må tænke os om sammen«.

For Thomas Dandanell giver det absolut 
mening, at forberedelsen fremover kan forde-
les forskelligt. 

»Det giver langt mere mening end et stan-
dardtal. Jeg ved godt, at det bliver svært, men 
det er bedre, at man kan differentiere efter 
opgaven. Jeg har 114 lærere, så selvfølgelig er 
jeg ikke tæt nok på til at kunne bedømme, 
præcis hvor lang tid de skal bruge. Men det er 

heller ikke mig, der skal gøre det alene. Det 
skal foregå i samarbejde med lærerne, og det 
skal ikke være de lærere, der er gode til at for-
handle eller argumentere, der får mest tid«.

Rent praktisk er hans ledelsesteam i gang 
med at finde ud af, hvordan de skal muliggøre 
lærerarbejdspladser, og på den pædagogiske le-
delsesfront glæder han sig til at komme tættere 
på lærerne. Han havde allerede før reformen 
besluttet, at alle klasser skal have besøg af ledel-
sen inden efterårsferien, og indtil nu har han 
været i 25 ud af 61 klasser. »Det var første skridt 
til at komme ind ad den lukkede dør. Samtidig 
var det en rigtig fin anledning til at værdsætte 

Christine Antorini har lovet, at skolelederne får lettet den ad-
ministrative byrde, så de kan få mere tid til pædagogisk le-
delse. For skoleleder Thomas Dandanell er det utroligt vigtigt 
at have kontakt med lærere og elever, men han har svært ved 
at tro på, at han får færre administrative opgaver fremover.
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og anerkende lærernes undervisning, for der er 
sindssygt meget kvalitet derude«.  

Lærere: Socialt dårligere klima
Lærerne i Folkeskolens undersøgelse er også 
blevet spurgt om, hvad de tror, den diffe-
rentierede fordeling af tid vil betyde for det 
sociale klima blandt lærerne. 

De er mere end skeptiske, i forhold til om 
det kan lykkes at bjærge skolens gode arbejds-
miljø frelst gennem forandringerne:

86 procent forventer, at det vil skabe et 
socialt dårligere eller markant dårligere kli-
ma. De frygter, at korridoraftaler, mere eller 
mindre venskabelige forhold til ledelsen og 
andre tilfældigheder vil komme til at afgøre, 
hvordan lederne skal fordele arbejdet.

»Jeg forventer, at der vil opstå konflikter 
mellem lærerne om, hvem der skal have mest 
eller mindst tid til forberedelse, og at kampen 
vindes af dem, der er mest venner med ledel-
sen, og dem, der har flest funktioner«, skriver 
en lærer.

Steen Hildebrandt, der er professor i orga-
nisations- og ledelsesteori på Institut for Mar-
keting og Organisation ved Aarhus Universi-
tet, ser svarene i lyset af forårets konflikt, der 
har resulteret i bitterhed hos nogle lærere, 
nogle gange rettet mod den lokale leder, der 
ikke har nogen andel i konflikten.

»Der er et reparationsarbejde, der skal gø-
res. En nødvendig del af det er at etablere fora, 
hvor man taler sammen og bearbejder den 
stemning af bitterhed, der måtte være. Og det 
kan godt være, at man skal have hjælp til det 
udefra«.

Ifølge undervisningsminister Christine 
Antorini skal lærerne se på andre moderne 
vidensvirksomheder for at forstå deres nye ar-
bejdssituation. Her har man heller ikke denne 
type rammeaftaler. Moderne ledelse handler 
for ministeren om at være i tæt dialog med 
sine medarbejdere og derigennem udforme, 
hvordan opgaverne skal være. Uden en define-
ret akkord på for eksempel forberedelsestid.

»Så er der steder, hvor ledelsen ikke funge-
rer godt nok. Og der har man jo sin tillidsre-
præsentant, der kan gå ind at sige, at det her 
er ikke rimeligt«, siger Christine Antorini.

Balle: Ledelse på opgaver – ikke på tid
Formanden for Skolelederforeningen, 
Anders Balle, gør opmærksom på, at netop 
de rammer, der er besluttet via forliget om 
folkeskolereformen, betyder, at lærerne skal 
undervise mere:

»Lederne skal ikke fordele forberedelses-
tid, de skal fordele arbejdsopgaver og  sam-
mensætte team. Og så skal de have en drøftel-
se med teamene om, hvorvidt det er realistisk 
inklusive den forberedelse, der hører til. Og 
det er klart, at lederen skal lægge pres på – 
for udgangspunktet er, at alle skal undervise 
mere«, siger Anders Balle.

Aftaler er en metode til at forebygge kon-
flikter. Altså nogle rammer, som arbejdstiden 
kan ligge inden for. Det har de gjort i Aarhus, 
hvor den lokale lærerkreds og kommunen har 
indgået den såkaldte »Aarhus-aftale«. En vej, 
som Danmarks Lærerforening mener er den 
rigtige at gå.

»Aarhus har indgået en aftale om nogle 
planlægningsbestemmelser, og det er et 
eksempel på, at man prøver at give lederen 
nogle værktøjer at få planlagt dagligdagen 
på«, siger DLF-formand Anders Bondo Chri-
stensen. Han understreger, at Aarhus-aftalen 
skal følges op på den enkelte skole.

Har du tillid til, at din leder  
vil kunne bedømme, om dit fag  
har brug for mere eller mindre  

forberedelsestid?18,8%

71,7%

ja
ved 
ikke

9,4%

nej

»Lederen er i dag 
alt for langt væk fra 
praksis. Lederne er 

for sjældent på  
skolerne, men render 

til møder«.

kommenTAr frA lærer i folkeskolens 
scHArling-unDersøgelse 
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Han er bekymret for, at lederne i fremtiden 
kommer til at skulle snakke langt mere arbejds-
tid end pædagogik med deres medarbejdere.

»Det er en af grundene til, at vi synes, at det 
er helt galt med de nye manglende regler for 
lærernes arbejdstid. Hvis man forestiller sig, 
hvor meget tid lederen kommer til at bruge på 
at sidde og drøfte med den enkelte lærer, hvor 
meget tid læreren skal bruge på de konkrete 
opgaver – så får vi igen hevet ledelsestid væk fra 
skolerne«, siger Anders Bondo Christensen.

Skolerådet: Undgå nye stive systemer
Det er afgørende, at der ikke indgås aftaler, 
mener Jørgen Søndergaard, der er formand 
for Skolerådet:

»Jeg tror, at det er enormt vigtigt, at læ-
rerne og skolelederne bliver klar over, at helt 
grundlæggende i folkeskolereformen ligger der 
en forventning om, at skolerne hele tiden kan 
forandre sig. Så man skal passe på, at man ikke 
bare erstatter de gamle overenskomstregler og 
aftaler med andre stive systemer. Der vil hele 
tiden være nogle lærere, der bruger arbejdstid 
på at udvikle nye ting, mens andre lærere ikke 
gør det. Det vil være en del af den forskel, som 
lærerne kommer til at opleve«. 

Passer opgaven og resursen?
Presset på lærerne kommer til at stige, fordi 
de skal undervise mere. Det vil få betydning 
for kvaliteten: 67 procent af de lærere i 
undersøgelsen, der forventer, at lederen vil 
differentiere arbejdstiden, svarer, at de tror, 
at det vil betyde, at undervisningens kvalitet 
vil blive dårligere eller markant dårligere.

Flere lærere frygter især, at den forøgede 
opgave – mere undervisning fra den enkelte 
lærer – kombineret med at medarbejderre-
sursen fastholdes, vil give store udfordringer. 
Især fordi reformen kommer oven på en år-
række med besparelser i skolebudgetterne.

»Ledelsen er halveret siden sommerfe-
rien, og derfor uddelegeres flere og flere 
opgaver til fodfolket, blandt andet under-

Skoleleder Thomas Dandanell er sikker på, at den eneste 
vej frem er i tæt samarbejde med lærerne. Han prøver al-
lerede nu at finde tid til pædagogisk ledelse, blandt andet 
ved at uddelegere. 
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tegnede som læsevejleder, der dækker det, 
som to læsevejledere og en testlærer lavede 
tidligere. Inden for næsten samme akkord«, 
skriver en lærer.

For DLF-formand Anders Bondo Christen-
sen er udfordringen med at få opgaven og 
resursen til at passe sammen afgørende.

»Det er nok hoveddilemmaet, for lærerne 
har store ambitioner på egne og elevernes 
vegne: De vil noget med undervisningen«, si-
ger lærerformanden, der fortæller, at lærerne 
er forpligtede over for en lang række ting i 
folkeskoleloven.

»Skal vi så sige, at vi er ligeglade med 
loven, fordi vi ikke har tiden til det? Lige nu 
beslutter kommunalbestyrelserne rundt i lan-
det, at der skal undervises to timer mere om 
ugen. De forholder sig ikke til, hvordan det 
hænger sammen med de krav, der er til lærer-
nes undervisning. Og så ender aben ude hos 
skolelederen, der skal have enderne til at nå 
sammen«, siger Anders Bondo Christensen.

Skolelederne skal ifølge deres formand 
Anders Balle i første omgang forsøge at lægge 
opgaven ud til de enkelte lærerteam. Det er 
teamene, der i samarbejde med ledelsen kan 
prioritere, hvordan deres samlede arbejds-
kraft er bedst brugt.

»Hvis for eksempel 5. årgang siger, at det 
går ikke godt, det her, vi når ikke de faglige 
resultater, som vi skulle, og jeg som skolele-
der ikke har flere resurser, så er jeg nødt til 
at sige: Så må vi nøjes med det. Så er det det, 
vi kan levere, med den resurse vi har«, siger 
Anders Balle. 

Han mener i øvrigt ikke, at lederens opga-
ve på den måde adskiller sig fra lærernes. Der 
kan altid gøres mere med flere resurser.

Undervisningsminister Christine Antorini 
kan ikke svare generelt på, hvad der skal gø-
res, hvis det bliver et problem at få resursen 
og opgaven til at hænge sammen. For hende 
er det kernen i ledelsesopgaven at prioritere 
anderledes, hvis resursen ikke er tilstrække-

lig, men ministeren er klar over, at hverdagen 
kan være problematisk.

»Der kan komme situationer, hvor man bli-
ver nødt til at gentænke og få løst det her. Det 
er derfor, man skal have dygtig ledelse. Det er 
ledelsens opgave, og hvis man ikke synes, at le-
delsen håndterer det godt nok, så har man sin 
tillidsrepræsentant«, siger Christine Antorini. 
pai@dlf.org og esc@dlf.org

»Jeg frygter, at de,  
der enten råber  

højest, pleaser lederen 
mest eller klynker/ 

piber mest, bliver dem, 
der får de bedste  

arbejdsvilkår«.

lærer i folkeskolens  
scHArling-unDersøgelse Læs også

Om undersøgelsen:
Scharling Research har for fagbladet 
Folkeskolen gennemført undersøgelsen 
om syn på og forventninger til ledelse i 
folkeskolen. Den er baseret på internet-
survey blandt 1.356 lærere, ledere og 
børnehaveklasseledere i Folkeskolens un-
dersøgelsespanel. Svarprocenten er 41. 
Undersøgelsens hovedresultater kan 
findes på folkeskolen.dk

Hvad vil det efter din forventning 
 betyde for det sociale klima blandt lærer-
ne, hvis ledelsen fremover fordeler forbe-
redelsestiden forskelligt til forskellige fag 

og/eller lærere?

Det vil skabe markant 
bedre socialt klima

Det vil skabe lidt bedre 
socialt klima

Det vil ikke ændre det 
sociale klima

Det vil skabe dårligere 
socialt klima

Det vil skabe markant 
dårligere socialt klima

Ved ikke

0,9%

0,0%

4,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

39,0%

47,1%

9,0%

S O c i A l t  k l i M A

Hvad vil det efter din forventning bety-
de for undervisningens kvalitet, hvis lede-
ren fremover fordeler forberedelsestiden 
forskelligt til forskellige fag eller lærere?

Den vil blive  
markant bedre

Den vil blive  
lidt bedre

Det vil ikke ændre  
undervisningens kvalitet

Den vil blive  
dårligere

Den vil blive  
markant dårligere

Ved ikke

1,3%

3,1%

0% 10% 20% 30% 40%

39,0%

27,8%

16,1%

12,6%

u n D E r V i S n i n g S k V A l i t E t

KL-direktør Sine Sunesen er blevet interviewet, 
men ikke citeret i artiklerne, da der efterfølgende 
opstod problemer omkring redigering af interviewet.
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Bo Thomassen, lærer, Odense

overvej nøje, 
hvor du sæt-
ter dit kryds på 
valgdagen
Forårets lockout af undervisere og andre 
faggrupper var og er efter min opfattelse 
stadigvæk dybt kritisabel (for nu at udtrykke 
det mildt). Jeg hverken glemmer eller tilgiver 
det. Har du det på samme måde, og mener 
du, at lærerne bliver tilsidesat i forhold til 
indflydelse, for eksempel i forhold til lærer-
arbejdspladser, kan jeg kun opfordre dig til 

ved alle kommende valg, kommunale såvel 
som folketingsvalg, at overveje nøje, hvor du 
sætter dit kryds på valgdagen. Du kan også 
overveje at melde dig ind i et politisk parti 
og så forsøge at påvirke dine arbejdsvilkår ad 
den vej. 

debatteretdebatteret

De kommunale budgetter for 2014 er nu 
puslet på plads i landets mange kommuner. 
Opfyldelsen af folkeskolereformens krav om 
flere undervisningstimer til eleverne har 
fyldt regnearkene på mange skriveborde hos 
lokalpolitikerne.

Fokus har været på underfinansiering af 
reformen, mere undervisning betalt af lærer-
nes arbejdstid, renovering af skolebygninger, 
øget digitalisering og kompetenceudvikling 
af lærere – i hvert fald i de kommuner, hvor 
man har prøvet at følge op på indholdet af 
reformen. 

Men foreningens undersøgelse af de for-
ventede budgetter viser et kæmpe problem!

Næsten hver fjerde kommune reducerer i 
budgetterne til støtte for elever med særlige 
behov, hvilket næsten uundgåeligt vil med-
føre store problemstillinger på skolerne.

 Der skal inkluderes flere elever i år, men 
tilsyneladende med færre midler til at udføre 
arbejdet. Det får betydning for reformens mål 
om, at alle elever bliver så dygtige, de kan. I 
stedet vil man opleve, at alle elever i klassen 
får sværere ved at nå målene, når hjælpen, 
der for eksempel kan være støtteperson i 
klassen, supervision eller efteruddannelse af 
læreren, tages væk.

 Samtidig vil sådan en situation i klasse-
rummet også forringe elevernes trivsel og un-
dervisningsmiljø samt lærernes arbejdsmiljø 
med stor risiko for sygemeldinger!

Budgetundersøgelsen viser også, at 23 pro-
cent af kommunerne vil spare på budgettet 
til den specialpædagogiske indsats for elever 
uden for normalklassen. Men de skal også nå 
reformens mål om at blive så dygtige, de kan, 
og det bliver rigtig svært uden ordentlige re-
surser til indsatsen.

Derfor skal politikerne til kommunalvalget 
stilles spørgsmål om, hvordan de vil sikre, 
at kommunens inklusionsindsats fører til, 
at alle elever når så langt, de kan. Hvordan 
gives ordentlige rammer for et inkluderende 
læringsmiljø på skolen?

Politikerne skal vide, at både lærere og 
forældre er meget bekymrede. Og medierne 
står på spring for at få en »kioskbasker« om 
mislykket inklusion. 

Det kan hverken elever, lærere, forældre 
eller politikere være tilfredse med.

Hvis reformen skal kunne føre til bedre 
resultater for elevernes læring, så skal der 
også satses på at håndtere inklusionsarbejdet 
kvalificeret. Ministeriets inklusionsudvikling 
er i gang, men deres midler kan ikke klare 
hele folkeskolens behov. Det kræver resurser, 
indsatser og både kort- og langsigtede hand-
lingsplaner fra kommunerne, som de nyvalgte 
byråd må prioritere at udforme! 

 Politikerne 
skal vide, at både 
lærere og for-
ældre er meget 
bekymrede. Og 
medierne står på 
spring for at få 
en »kioskbasker« 
om mislykket  
inklusion. 

Inklusionen presses 
yderligere ved budget 2014!

 Forårets lock-
out af undervi-
sere og andre fag-
grupper var og er 
efter min opfat-
telse stadigvæk 
dybt kritisabel 
(for nu at udtryk-
ke det mildt).

DLF mener
Bjørn Hansen,  
formand for dLf’s skoLe-  
og uddanneLsespoLitiske udvaLg 
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Bjarne Kent Nielsen, Taastrup, lærer på efterløn og tidligere tillidsrepræsentant i DLF’s kreds 16

Ziegler manipulerer!
I et debatindlæg i Lokalavisen Taastrup den 1. 
oktober, »Det er en interessekonflikt, Vibeke!« 
(Vibeke Lynge, kredsformand i DLF’s kreds 
16, redaktionen), forsøger vores borgmester, 
Michael Ziegler, at bilde befolkningen ind, 
at skolelederne efter forårets lærerkonflikt 
endelig har fået ledelsesretten tilbage. Det er 
ikke korrekt, for den har de altid haft.

Borgmesteren skriver desuden fejlagtigt i 
sit indlæg: »Fagforeningen ville fastholde sin 
ret til at bestemme, hvad arbejdstiden skulle 
bruges til«. Hvordan kan den det, når aftalen 
bliver indgået ved forhandling? Han omtaler 
de aftaler, der tidligere er gennemført ved 
forhandling, som »rigide«. Hvis skolelederne 
og KL har følt, at ledelsesrummet føltes for 
snævert, kunne KL jo have fremført det i for-
handlingerne. Sandheden er snarere, at skole-
reformen skal finansieres gennem forringelser 
i lærernes arbejdsvilkår. Derfor blev der ført 
skinforhandlinger af KL om overenskomsten, 
i sikker forvisning om at der ville komme et 
lovindgreb (læs: overgreb!) efter den plan-
lagte lockout af lærerne i foråret.

Michael Ziegler påstår endvidere, at »… 
de rigide arbejdstidsregler ikke er i børnenes 
interesse«. Jeg forstår, at han mener, at læ-
rernes arbejdsvilkår ikke har betydning for 
børnene/eleverne?

Afsluttende skriver han: »Jeg ønsker 

moderne og god ledelse baseret på tillid og 
dialog med medarbejderne. Det er nu engang 
det, der giver de bedste resultater«. Jeg finder 
hans udtalelse utroværdig, idet lovindgrebet 
netop signalerer det modsatte. Topstyring har 
afløst dialog. Det bliver op ad bakke med at 
gennemføre en ny skolereform med engage-
rede lærere efter det uskønne forløb.

Heldigvis er der ved at være sprækker i 
KL-sammenholdet. I Aarhus har de indgået 
en arbejdstidsaftale. Og i Lyngby-Taarbæk 
udviser de tillid til lærerne ved at anerkende 
deres behov for at have en pause efter at have 
undervist seks timer i forskellige klasser og 
fag, inden de om aftenen forbereder sig til 
næste dag.

Jeg må konstatere, at Michael Ziegler, 
borgmester i Høje-Taastrup og KL-forhandler, 
ikke reelt ønsker moderne ledelse, der sker 
igennem dialog og forhandling. Han ønsker i 
stedet en tilbagevenden til gammeldags auto-
ritær ledelse, der gjaldt i industrisamfundet.
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Nanna Abildstrøm, kontorchef i KL’s afdeling  
for Specielle OK-forhandlinger

KL: Vi har  
redegjort for  
regnestykke om 
aldersreduktion
Svar på indlægget »KL-svar på annonce om 
aldersreduktion dumper« i Folkeskolen num-
mer 17.

Kære Karsten Bräuner. 
KL har flere gange svaret dig både på folke-
skolen.dk og på mail. Derudover redegjorde 
KL udførligt for regnestykkerne i annoncerne 
på meretidsammen.dk, som annoncerne 
eksplicit henviste til, hvor Karsten Bräuners 
ønskede forudsætninger tydeligt fremgik. 

Der står blandt andet: »Lærerne underviser 
i gennemsnit 16,3 klokketimer om ugen. Det 
svarer til tre timer og 16 minutter om dagen el-
ler 21,8 lektioner. Dette er gennemsnittet, i for-
hold til at lærere normalt underviser 40 uger 
om året og holder undervisningsfri 12 uger om 
året. I forhold til en 37-timers uge underviser 
lærerne i gennemsnit 14 timer om ugen. Ud 
over almindelige seniordage har alle lærere 
på 60 år og derover ret til en årlig nedsættelse 
af arbejdstiden med 175 timer – med fuld løn. 
Det svarer til cirka 4½ uges ekstraordinær ferie 
eller en ekstra fridag hver anden uge«. 

Faktaarket kan fortsat findes på www. 
meretidsammen.dk

 I forhold til en 
37-timers uge un-
derviser lærerne 
i gennemsnit 14  
timer om ugen.

 Jeg må konstatere, at Michael  
Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup  
og KL-forhandler, ikke reelt ønsker 
moderne ledelse, der sker igennem 
dialog og forhandling.
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   Deltag i netdebatten. Folkeskolen.dk holder åbent hele døgnet.

Mathias Christensen:
»… på kongressen, der blev afholdt her i september 
2013, blev linjen for dLf’s fremadrettede stra-
tegi fastlagt (formelt i hvert fald). desværre med 
den samme retning som tidligere på trods af en 
ny virkelighed. det er heri, dLf’s svigt ligger! man 
fortsætter med udelukkende at arbejde med en pro-
fessionsstrategi og afviser en lønmodtagerstrategi. 
det vil skade medlemmernes arbejdsvilkår på mel-
lemlang og lang sigt …
... er det sjovt og rart at arbejde ud fra en lønmod-
tagerstrategi? vi arbejder for at tjene penge, vi 
lægger en stor del af vores identitet på hylden, vi 
venter på, at ledelsen siger, hvad vi skal, vi ignorerer 
vores samvittighed. nej, det er ikke sjovt, og det er 
ikke rart.
– men det er nødvendigt at arbejde på den måde i 
skoleåret 2014-2015. vi skal være professionelle 
og prioritere vores indsats med ledelsens accept i 
ryggen. det gør ikke os til dårlige mennesker, at vi 
efterlever det, andre har besluttet. Leverer vi flere 
interessetimer, leverer vi mere end det, vi burde, 
så har vi, eleverne, skolen og samfundet tabt …«.
 
 
Anette Kristensen:
»… en fagforening, der for længst burde have meldt 
nogle principper ud til sine medlemmer. medlem-
mer, der nu i stor stil hives på weekend og internater 
for at udtænke indhold til en reform, som ingen af os 
har ønsket. der er vel at mærke ikke tale om beslut-
ningsorganer, bare tænketanke, som den kommunale 
forvaltning kan gøre med, hvad den vil. dLf burde 

have stillet krav om, at ingen medarbejdere deltog 
i indholdstænkning, når ikke arbejdsgiverne med 
tydelighed har præciseret, hvad målet er for den un-
derstøttende undervisning. Hvordan skal vi ellers give 
den indhold?« 
 
Line Lykke Nielsen: 
»medejerskab er i en ledelsesmæssig sammenhæng 
den trojanske hest, der skal få alle lærere ud af busken. 
Lækkert byder den sig til som et blødt kæledyr, men 
pas nu på derude! …«. 
 
 

Anders Bondo Christensen:
»jeg kan love mathias Christensen, at vi bestemt 
ikke bare ureflekteret af den nye virkelighed fort-
sætter med en gammel strategi – tværtimod …
… undervisningsministeren fortæller, at udmønt-
ningen af økonomiaftalen, der fastlægger, at alle 
lærere skal undervise to timer mere om ugen, ikke 
er hendes ansvar. kL, der har indgået aftalen, 
siger, at det er kommunernes ansvar, og mange 
kommunalbestyrelser er i fuld gang med at skubbe 

ansvaret ud til skolelederne. vi skal ikke bare ac-
ceptere at stå tilbage med aben. er vi kommet til 
at udtrykke os, så det kan forstås på den måde, 
skal jeg beklage det meget ... vi vil naturligvis af-
søge de muligheder, der er for at skabe de bedst 
mulige rammer for arbejdet, herunder lokale af-
taler, med og så videre, men det er bestemt ikke 
ensbetydende med, at vi bare skal acceptere hvad 
som helst for at få tingene til at fungere«.
 
 
Niels Christian Sauer:
»… vi befinder os i et limbo, hvor det går op for 
flere og flere, at kL’s og regeringens idé om at tæ-
ske lærerne til at lave en bedre skole er vanvittig. 
Hvis vi i denne situation – her mens vi stadig har 
a08 – falder tilbage til det, mathias betegner som 
fabriksarbejderrolle, så svigter vi de mange fornuf-
tige mennesker, der trods alt stadig findes på den 
anden side af bordet. så ender de alle sammen i 
kL’s favn, og så vil vi have svigtet medlemmerne. 
må vi bede om lidt is i maven! Lige nu må vi tage 
imod de fremstrakte hænder, vi får, også under 
bordet«.
 
 
Mathias Christensen:  
»kære Bondo. det er nu rart, at der er plads til lidt 
mere ægte dialog i vores forening end mange andre 
steder, og at der afsættes tid til debatten mellem 
medlemmerne …
… i dit indlæg skriver du om ansvaret, og hvem der 
får aben. jeg tror desværre, at vi får aben, uanset 
om vi samarbejder eller ej. så er spørgsmålet bare: 

 Vi skal ikke 
bare acceptere
at stå tilbage 
med aben.

RAVAGE  -

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

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

Se meget mere på www.gullhoj.com
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Marian Vibeke Dideriksen, afdelingsleder, Center for Skole og Fritid, Broskolen, Korsør

Tanker fra en afdelingsleder 
på en heldagsskole § 20.2
Nu har jeg hørt nok om, at børn bliver 
ekskluderet, fordi de blive visiteret til 
heldagsskoler. Alle skal inkluderes, ja, 
men til hvad? 

Måske er politikere ikke klar over, 
at begrebet heldagsskoler er optaget af 
paragraf 20.2-skoler? Når et barn har 
særlige udfordringer og ikke fungerer i 
den almene skole, giver det da rigtig god 
mening at se på dette barns særlige ud-
fordringer og derefter finde lige nøjagtig 
det særlige tilbud, der kan tilgodese disse 
behov.

En heldagsskole, hvor der er ansat 
specialuddannede pædagoger og lærere, 
der kan undervise og arbejde med bar-
net lige nøjagtig ud fra barnets ståsted 
og ikke ud fra diverse karakterskalaer og 
overordnede ønsker om fagligt niveau, 
ansatte, som har resurserne til lige netop 
disse børn, medmindre vi bliver sparet 
væk i inklusionens hellige navn. Selvføl-
gelig skal barnet ikke flyttes fra almen-
området, hvis der ikke er grund til det.  

Et barn kommer først i heldagsskole, 
hvis der ligger vægtige grunde hertil. Jeg 
kan frygte, at det bliver lige omvendt, 

så vi i inklusionens og besparelsernes 
skygge inkluderer alle i almenskolen, og 
lige der skal vi holde fast i, at de børn, 
der har behovene, skal kunne inkluderes 
i heldagsskolen, for det er nemlig det, de 
bliver (inkluderet). Børn på heldagsskoler 
er ikke mere uopdragne eller dumme 
end andre børn. De har særlige behov, og 
derfor visiteres de til heldagsskolen.

Hvis I så de børn, der har oplevet 
utallige skoleskift og har fået et selvværd 
og en selvopfattelse, der er ødelagt, 
falde til i heldagsskolen og blive set for 
de mennesker, de er (fordi der er tid til 
det), og lidt efter lidt genvinde troen på 
sig selv og deres evner, ville I aldrig mere 
sætte spørgsmålstegn ved eller synes, at 
I kunne tillade jer at kalde det for eksklu-
sion, når man går på heldagsskole. Mine 
elever er lige så værdifulde og fantastiske 
som alle andre elever i det danske sko-
lesystem. Så vær nu søde at tænke på 
heldagsskolerne under paragraf 20.2 som 
fantastiske muligheder og tilbud til elever 
med særlige forudsætninger.

 

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

skal vi arbejde ekstra, samarbejde, tage 
medledelse, tage medansvar og have 
aben? eller skal vi arbejde, det vi skal, det 
vi får besked på, og have aben? …
… jeg opfordrer til, at der sendes en spør-
geundersøgelse ud til medlemmerne, 
omkring hvilken overordnet strategi de 
ønsker, eventuelt muligheden for at føre 
begge strategier. det kan jo være, at de 
kongresdelegerede og hovedstyrelsen 
ikke helt har fingeren på pulsen og overser 
ønsker fra medlemmerne«. 
 
 
Niels Christian Sauer: 
»… verden vil ændre sig til ukendelighed, 
hvis man bare vil tromle det hele igen-
nem, og jeg er ikke utilbøjelig til at tro, 
at antorini til syvende og sidst får mere 
ret, end hun nogensinde har ønsket sig: 
Lærerne ’fikser det’ selv. og det vil ingen 
magt på jorden kunne hindre. Heldigvis. 
forude venter kaos«.

}klip fra indlæg og kommentarer 
på folkeskolen.dk, »dlf svigter sine 
medlemmer« 

jobmarkedet 
for vikarer 
til folkeskolen

folkeskolen.dk/vikarbazar

Er du på udkig efter et vikarjob?
vikarbazar er et målrettet jobmarked for tidsbegrænsende stillinger og 
vikariater m.m. under folkeskolen og lærerjob.dk

Lyder det interessant  
– få overblikket på folkeskolen.dk/vikarbazar!
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»ADRRRR – krabber tisser ud gennem øjne-
ne!«

84 børn reagerer, da naturvejleder Maria 
Dahm fra Limfjordsmuseet fortæller om krab-
ber på MiniGalathea-ekspeditionen på rund-
tur i fjorden fra Skive Havn. Eleverne kommer 
fra Skivehus Skole fra 3. til 5. klasse. 

Foran dem står små plasticbøtter med 
et par krabber på hvert bord. De fleste har 
ikke lyst til at røre ved dem, men Maria vi-
ser, at man ikke skal tage en krabbe mellem 
to fingre, for så spræller den meget med 
benene for at komme væk. I stedet kan man 
sætte den på flad hånd, så den ikke bliver 
bange. 

Et par elever prøver, og krabben spadserer 
sidelæns op ad deres ærmer. Maria sætter 
trumf på og tager en krabbe i munden. Nogle 
siger adrrr, mens andre ser målløst på hende 
og krabbens mange sprællende ben.

Men så får de at vide, hvordan man kan 
tage bukserne af en krabbe og se, om det er 
en hun eller han. Matros Tom Christensen fra 
skibet Bertha-K vipper krabbens hale til side 
og viser parringsorganerne på en han.

 »Adrrr«, lyder det igen – mere spagt.

Pivskid spræller kraftigt
Skibet sejlede fra Skive Havn klokken 9, og 
efter en kort introduktion om, hvordan man 
bør opføre sig på et skib, og lige en prøve på 
alarmen og lidt føde fra madpakkerne, så går 
undervisningen i gang. Septembersolen skin-
ner, og Limfjorden tager sig smukt ud.

Maria har mange spande med låg stående 

på dørken. En elev får lov til at komme op og 
vælge en spand.

»Her har vi Pivskid«, siger Maria Dahm og 
hiver en stor hummer op. Flere af eleverne 
skriger og trækker lige hovedet lidt tilbage, da 
hummeren fægter kraftigt med halen. Maria 
holder godt fast.

»Den prøver at komme væk. Hvis Pivskid 
var i vandet, så var det på den måde, han 
hurtigt kunne svømme væk. Derfor reage-
rer han sådan«, forklarer hun og efterlyser 
spørgsmål om hummeren. Er der noget, ele-
verne vil vide?

De mest interessante spørgsmål for elever-
ne er: Hvordan kan man se forskel på en han 
og en hun? Hvordan tisser dyret? Hvad spiser 
de? Og hvem kan spise dem?

Maria spørger undrende, hvordan sådan 
en hummer mon smager, og slikker lidt på 
dens skjold.

TeksT Helle  lauritsen

foTo lars  Holm

Tilbud fra Skives skoleforvaltning om  
ekspedition med aktiv naturfagsundervis-

ning til børn fra daginstitution til skole.  
Sejltur på fjorden med naturvejledere og  

aktiviteter som madlavning over bål – eller 
skabelse af egne skulpturer på stranden.

på

139314 p30-33_FS1813_minigalathea.indd   30 21/10/13   13.00



f o l k e s k o l e n  /  1 8  /  2 0 1 3  /  31 

»Den smager af saltvand. Men jeg har også 
smagt kogt hummer, og det smager rigtig 
godt«.

Hun fortæller, hvordan man kan fange 
hummer, og hun viser hannens parringsor-
gan. 

Næste dyr, der bliver valgt, viser sig at 
være en søanemone. Den kan skyde små har-
puner ud af nældeceller og bedøve en reje, 
der svømmer forbi. Søanemonen er altså et 
rovdyr, og nej, der er ikke mange, der kan 
spise søanemonen. Den er giftig. 

»Kan den leve, hvis den kommer op af 
vandet«, vil en elev vide.

»Nej, kun nogle minutter«, svarer Maria.

observationer med kikkert
Søstjerner og stenbiderunger bliver også stu-
deret. De er nuttede, mener flere af eleverne 
og aer søstjernernes arme. Matros Tom har 

taget et skrab af fjordbunden og viser også en 
video af det.

Eleverne bliver delt i to hold. Det ene skal 
ovenpå og observere, mens de andre ser på 
flere vanddyr.

Med observationsskema og kikkert i hån-
den går det ene hold op for at se efter sæler, 
Nordbøjen, sargassotang,  marsvin og meget 
mere.

Mange ser sæler, måger, bøjer og skarv. Et 
tomastet træskib kommer også forbi. Odder 
og marsvin dukker ikke op i dag.

ny viden om bedøvende anemoner
En gruppe drenge holder en snor med en 
pind ud over rælingen.

»Det er sjovt at se pinden hoppe. Hey, 
prøv at se, hvorfor bliver vandet lyst?« spør-
ger en af dem.

»Det er solen. Se! Den skinner på vandet«.

Viktor fortæller, at det er et ret godt skib, 
det her, hvor man kan lære om naturen og 
sådan ...

Skoleafdelingen i Skive har sammen med naturvejlede-
re ved Limfjordsmuseet arrangeret MiniGalathea-eks-
pedition for alle skoler og daginstitutioner i kommunen 
i august og september. Foruden sejlturen med skibet 
Bertha-K arrangerer naturvejlederne værksteder, hvor 
eleverne laver kunstværker af ting fra stranden eller 
madlavning over bål. Lærere og pædagoger supplerer 
også selv med aktiviteter. Det hele er en del af projekt 
Rent Liv for børn og unge i Skive Kommune. Temaerne 
er fjorden, livet, energien og maden.
Læreruddannelsen Skive deltager også i projektet.

MiniGalathea i SkiveMiniGalathea i Skive

Hummeren hedder Pivskid, og den spræller 
så voldsomt, at eleverne skriger, da Maria 
Dahm viser den frem. Hvis den var i vandet, 
ville dens sprælleri med halen være dens 
flugtmulighed.

Krabber spræller med alle benene, når man 
tager dem med to fingre. Men hvis man 
lægger dem på flad hånd, føler de sig tryg-
gere, forklarer naturvejleder Maria Dahm fra 
Limfjordsmuseet.

Søstjernerne bliver studeret grundigt og aet 
på benene.

Læs mere og se video på  
www.skiverentlivbu.dk

MiniGalathea i Skive
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»Jeg vidste ikke, at der findes søanemoner, 
der sådan kan bedøve andre dyr. Og så har 
jeg lært, hvordan dyrene tisser, og hvordan 
man piller bukserne af en krabbe«, opsum-
merer han.

En af de lærerstuderende på skibet fortæl-
ler en gruppe piger om skarven, der bor i 
kolonier og skider så meget ud over træerne, 
at træerne tager skade af det og kan dø.

Magnus har smagt de fleste fisk, som de 
taler om. Han kender også ålekvabben, da 
Maria viser den.

»Den smager helt vildt godt«, lyder det 
drømmende.

muslingesuppe over bål
Efter sejlturen går elever og lærere hen ad 
stranden og møder flere af skolens lærere. 
Et par bål brænder på stranden, og en bold 
ligger klar på en bane på græsset. Eleverne 

skal bage snobrød, spille bold og tilberede 
muslingesuppe.

5.b begynder med suppen. På bordet ved 
siden af bålpladsen er beholdere med porrer, 
gulerødder, bacon og karry. 

»I tager en foliebakke og kommer lidt raps-
olie i. Så hælder I porrer, gulerødder, karry, 
bacon og lidt fløde i, til den er halvt fyldt. Så 
sætter I den på bålet, og når det koger, skal 
der muslinger i«, forklarer lærer Thomas Hen-
riksen fra Skivehus Skole.

Mens suppen kommer i kog, skal eleverne 
tage blåmuslinger og tjekke, om de er leven-
de. Der er to muslinger per elev.

Eleverne går i gang. Muslingerne bliver 
banket let på skallen, så man kan se, om de 
lukker sig. Hvis de gør det, er de fine og kan 
komme i suppen. Ellers er de døde og skal 
kasseres. Der er muslinger nok i sækken, så 
ingen skal tage chancer med kvaliteten.

»Bobler det? For så skal vi have muslin-
gerne i«.

En pige spørger, om man skal smage på 
muslingerne. Hun er en anelse betænkelig, 
men de fleste kaster sig over suppen og siger 
»aahhh«. 

»Vi kunne godt have puttet lidt mere ba-
con i og lidt salt. Så havde det været perfekt. 
Men det smager godt«, konkluderer en dreng.

Eleverne fortæller, at de har en omlagt 
uge, og den har budt på forsøg med salt og 
fordampning. De har også badet i fjorden og 
sunget »Blæsten går frisk over Limfjordens 
vande« en dag i regn og rusk. 
hl@dlf.org

Eleverne tilbereder muslingesuppe 
med grøntsager, bacon, karry og fløde. 
De skal tjekke, om blåmuslingerne er 
levende, ved at banke let på skallen. 
Hvis muslingerne lukker sig, er de klar 
til at blive smidt i suppen og kogt på 
det store bål.

Nu bliver Filmstriben Undervisning 
til Filmcentralen
Filmcentralen er Det Danske Filminstituts nye online 
filmtjeneste til undervisningsbrug. Her finder du mere 
end 1400 kort- og dokumentarfilm, 400 undervisnings-
materialer og en række andre ressourcer til skoler og 
gymnasier.
 
På Filmcentralen kan du se alle de film, du hidtil har 
kunnet se på Filmstriben Undervisning. Hvis din skole 
abonnerer på Filmstriben, fortsætter abonnementet 
uæn dret på Filmcentralen.
 

Filmcentralen giver lærere og elever nem adgang til film 
og materialer, der inspirerer til at arbejde analyserende 
og kreativt med levende billeder i undervisningen. Du 
kan let søge i de mange film og materialer og lave dine 
egne spillelister med film, filmuddrag og billeder, som 
du kan dele med andre lærere og elever.
 
Filmcentralen kræver UNI-Login og virker på både pc 
og mac, tab lets og smartphones.

Se mere på filmcentralen.dk
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Fyr en f ilm af
om fyrværkeri !

Fyrvaerkeri . dk

Tilmelddin klasse på
senest

1 . 1 1 . 13

Lær at lave kampagnef ilm

Giver indblik  i kampagneudvikl ing

Kræver ingen i t-kompetencer

Matcher 4.-7. klasse

Let at arbejde med 

Tager afsæt i Fælles Mål herunder digi tal læring og dansk

Mille Dinesen kårer 
Danmarks bedste

  fyrværkerif i lm

Udvikler jeres digi tale kompetencer

Overskuelig struktur på  et 
kreat ivt og i nnovat ivt uv. forløb

Den landsdækkende fyrværkerikampagne har eksisteret siden 1989. Bag kampagnen står TrygFonden, Sikkerhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Formålet er at begrænse skader forårsaget af fyrværkeri. 

Det kræver ingen raketvidenskab for dig som lærer at arbejde med undervisningsmaterialet til årets Fyrværkerikampagne 2013. Materialet er et  
innovativt undervisningsoplæg, der inviterer dine elever ind i dynamiske læreprocesser mod færdig produktion af kampagnefilm eller kampagnevideoer. 
Materialet er designet med henblik på at udvikle elevernes entreprenante – og digitale kompetencer samtidig med, at der arbejdes med det dannelses aspekt, 
der knytter sig til at kunne omgås fyrværkeri med respekt. Materialet er lige til at gå til og guider lærere og elever ”trin for trin” fra idé til færdigt produkt. 

Læs mere om det spændende undervisningsoplæg på www.fyrvaerkeri.dk 
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Billeder af forberedelse på lærerværelset, i en 
svømmehal, ved kontorpladser og omkring 
60 andre steder er sendt til Folkeskolen af 
lærere fra hele landet den seneste måned. 
Redaktionen har indsamlet billederne, og 
vinderen af fotokonkurrencen er fundet ved 
lodtrækning, og det er Gitte Dührkoop fra 
Nydamskolen i Sønderborg, som løber med 
et weekendophold på et Sinatur-hotel.  

Gitte Dührkoop har indsendt et billede af 
det arbejdsbord på skolen, som hun sidder 
ved to dage om ugen. Efter sommerferien 
flyttede samtlige af hendes arbejdsmaterialer 
ned fra reolen i privaten og ind i et skab i 
klasseværelset. Sine bøger henter hun i ska-

bet, og så går hun i et særskilt lokale for at 
forberede sig.

»Jeg har skiftet arbejdsplads, fordi jeg lige 
så godt kan foregribe begivenhedernes gang. 
Det er en måde at få prøvet af, hvordan det 
fungerer med familieliv, inden det bliver al-
vor«, siger Gitte Dührkoop. 

Oprindeligt ville Gitte Dührkoop forbe-
rede sig i klasselokalet, hvor hun har sine ting 
stående, men det viste sig hurtigt, at roen 
var svær at finde i klassen. Mange af hendes 
kollegaer forbereder sig hjemme, og derfor er 
der stadig ro og plads i forberedelseslokalet. 
Selvom det er besværligt at slæbe bøger frem 
og tilbage, har det nye arbejdsliv overrasket 
hende positivt.

»Når jeg går fra arbejde og er færdig med 
min forberedelse, er det nemmere at slippe 

arbejdet mentalt. Det er et stort plus at have 
kollegaerne tæt på til sparring, hvis jeg plud-
selig får en genial idé. På den anden side er 
udfordringen at finde ro til koncentration 
heroppe, især når alle skal til at være der«, 
siger Gitte Dührkoop, der glæder sig til et 
weekendophold sammen med sin mand. 

Folkeskolen har siden september fået om-
kring 60 billeder af lærernes arbejdspladser 
og samlet dem på Instagram-hashtagget #læ-
rerarbejdsplads2013.  
asw@dlf.org 

Se også

flere billeder på folkeskolen.dk 

TeksT Af Ann-Sofie WArnich 

Lærerarbejdspladser: Den sidste måned har lærerne sendt billeder ind fra deres vidt forskellige steder 
at forberede sig. Folkeskolen har trukket lod blandt de indsendte billeder, og vinderen er Gitte Dührkoop.

#lærerarbejdsplads2013
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➊ Gitte Dührkoop: »Min  
arbejdsplads på skolen. Har 
alle mine ting stående i et 
aflåst skab i mit klasselokale, 
men da der ofte er under-
visning i lokalet, når jeg skal 
forberede, slæber jeg det, jeg 
skal bruge, med til den anden 
ende af skolen. Her er der ar-
bejdsplads til nogle stykker – 
man skal bare lige medbringe 
en pc«.

➋ Dorte Gleie: »Vi har ikke 
vores private arbejdsplads, 
men et personalerum, hvor 
der samtidig spises, holdes 
møder, frikvarter med videre. 
Min private plads er denne lille 
papkuffert. Kontoret er åbent!«

➌ Jørgen cseh: »De nye 
manuelle hæve-sænke-borde 
introduceres!«

➍ helene B.B.: »Pyh, tør 
slet ikke tænke på de trange 
og uinspirerende forhold anno 
2014, hvis vi skal forberede os 
100 procent på skolen, men 
ih, hvor får vi meget plads 
herhjemme så. Skabe, skuf-
fer og garage skal tømmes 
for skolematerialer (gad vide, 
hvor skolen har plads til det?). 
Jeg vil nyde denne plads indtil 
videre!« 

VinDer af loDtræKning: 

»Kollegerne er tæt på, når jeg får en genial idé«

➋
➌

➍

VinDer- 
BiLLeDe

➊

Fyr en f ilm af
om fyrværkeri !

Fyrvaerkeri . dk

Tilmelddin klasse på
senest

1 . 1 1 . 13

Lær at lave kampagnef ilm

Giver indblik  i kampagneudvikl ing

Kræver ingen i t-kompetencer

Matcher 4.-7. klasse

Let at arbejde med 

Tager afsæt i Fælles Mål herunder digi tal læring og dansk

Mille Dinesen kårer 
Danmarks bedste

  fyrværkerif i lm

Udvikler jeres digi tale kompetencer

Overskuelig struktur på  et 
kreat ivt og i nnovat ivt uv. forløb

Den landsdækkende fyrværkerikampagne har eksisteret siden 1989. Bag kampagnen står TrygFonden, Sikkerhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Formålet er at begrænse skader forårsaget af fyrværkeri. 

Det kræver ingen raketvidenskab for dig som lærer at arbejde med undervisningsmaterialet til årets Fyrværkerikampagne 2013. Materialet er et  
innovativt undervisningsoplæg, der inviterer dine elever ind i dynamiske læreprocesser mod færdig produktion af kampagnefilm eller kampagnevideoer. 
Materialet er designet med henblik på at udvikle elevernes entreprenante – og digitale kompetencer samtidig med, at der arbejdes med det dannelses aspekt, 
der knytter sig til at kunne omgås fyrværkeri med respekt. Materialet er lige til at gå til og guider lærere og elever ”trin for trin” fra idé til færdigt produkt. 

Læs mere om det spændende undervisningsoplæg på www.fyrvaerkeri.dk 
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ny viden
 

Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
○   JohN Villy olseN / jvo@dlf.org /  esbeN christeNseN / esc@dlf.org 

Børn med AdHd, udviklingshæmning, 
autisme og andre funktionsnedsættel-
ser visiteres i dagens inklusionspolitik 
stadig oftere til folkeskolen, fortæller 
lektor på roskilde Universitet jesper 
Holm, der er leder af et nyt forsknings-
projekt, »sundhedsfremmende Pæda-
gogik i Hverdagskulturen«.

Meningen er, at de skal blive en del 
af det almindelige skoleliv, men meget 
ofte klager pårørende over, at børnene 
mistrives, tilføjer jesper Holm. Han på-
peger, at det tager flere år at opbygge en 
specialpædagogisk praksis og et miljø, 
som kan rumme de udsatte børn, så de 
oplever trivsel og dermed bliver i stand 
til at lære.

Kan man måle effekten af kunst? I et forsøg på at 
kvantificere effekten af at læse forskellig litteratur 
har en gruppe amerikanske forskere undersøgt for-
søgspersoners evne til at vurdere andre menneskers 
humør – eller at læse deres tanker.

forsøgspersonerne blev udsat for tre forskellige 
former for tekster: god skønlitteratur, triviallitteratur 
og nonfiktion.

Herefter blev forsøgspersonerne testet for, om 
de var i stand til at aflæse andre menneskers følel-
ser, og om de var i stand til at gennemskue kognitivt 
udfordrende opgaver. resultatet blev, at de forsøgs-

personer, der læste den komplicerede litteratur, var 
bedst i de efterfølgende test. Ifølge forskerne blev 
resultatet, at den gode skønlitteratur gør, at læseren 
i højere grad er i stand til at aflæse andre mennesker.

»ligesom i virkeligheden er verdenerne for god 
skønlitteratur fyldt med komplicerede individer, hvis 
inderste liv kræver grundigere udforskning«, skriver 
forskerne emanuele castano og david comer Kidd, 
der har gennemført undersøgelsen på »The New 
school for social research« og har udgivet deres 
resultater i magasinet »science«.

God litteratur  
gør det lettere at  

aflæse andre

Med den vita-
minrige litteratur 
bliver læsere 
bedre i stand til 
at aflæse andre 
mennesker, end 
med triviallit-
teratur og non-
fiktion, viser 
ny amerikansk 
forskning.

Inkluderede 
elever  
mistrives i  
folkeskolen

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

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

Yderligere information og 
tilmelding se www.skolekon.dk

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

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

skabe mønsterbrydere, så børnene og de unge kan 
få et sundt og værdigt liv. Hvis du støtter Foreningen 
gennem salg af julekort/gavemærker, støtter du 
de udsatte børn og unge i Grønland. Du kan læse 
mere om vores projekter på vores hjemmeside 
www.fgb.dk
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Indskriv eleverne i 
forfatterskole
du kan nu træne din klasse i kreativ skriv-
ning med saxos nye onlineforfatterskole 
for elever i 7.-9. klasse. opgaverne er 
udarbejdet og præsenteret af forfatterne 
daniel Zimakoff og Ida-Marie rendtorff 
og kan bruges både som et indspark i un-
dervisningen og som et længere tema om 
skrivelyst og læseglæde. Når læreren op-
retter sig på skrivedysten.dk, får klassen 
sit eget lukkede grupperum, hvor lærere 
og elever kan læse og kommentere hinan-
dens indlæg.

Bevidstheden om bæredyg-
tighed skal starte med uddan-
nelse, mener Uddannelse for 
Bæredygtig Udvikling (UBU). 
organisationen har derfor ud-
arbejdet et inspirationshæfte 
til, hvordan skoler og institutio-
ner kan lave undervisningsfor-

løb om bæredygtighed. Hæftet 
kan downloades gratis på net-
tet og beskriver blandt andet 
8.-klassen, der arbejdede med 
lokalsamfundets bæredygtige 
udvikling, og efterskolen, der 
havde projektuge om dan-
marks fremtid.

skyld, tro, angst, kærlighed og frihed. de eksistentielle 
begreber har fem danske kunstnere fortolket i hver deres 
kunstværk, som nu turnerer til museer over hele landet. 
landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester har ud-
arbejdet virtuelt undervisningsmateriale til værkerne, så 
elever fra 7. klasse kan bruge kunstnernes fortolkninger til 
at arbejde med begreberne. 

Kierkegaard  
rejser landet  
rundt

Ved Ann-sofie Warnich / asw@dlf.org  

Læs forskningsrapporten  
»Sundhedsfremmende Pædagogik i  
Hverdagskulturen« på ruc.dk

Læs mere om undervisningsmaterialet og se datoer 
for, hvornår kunstværkerne kommer til dit lokale  
museum, på kierkegaard2013.dk/laer 

Læs hæftet »Uddannelse for Bæredygtig Udvikling – Eksempler 
til inspiration« på rce-danmark.dk/materialer

Læs mere på skrivedysten.dk 

Inspiration til bæredygtig  
undervisning

Inkluderede 
elever  
mistrives i  
folkeskolen

Problemet er, forklarer jesper Holm, at 
forvaltningssproget definerer alle børn, der 
ikke går i folkeskolen, som ekskluderede, selv 
om mange af dem faktisk trives på special-
skolerne. 

Man skal anerkende, at nogle grupper af 
børn og unge har brug for en vis afskærm-
ning for at kunne inkluderes på deres præ-
misser, mener jesper Holm, der anbefaler, 
at man udpeger nogle specialskoler som 
videnscentre, så man sikrer, at fagligheden i 
specialpædagogikken bliver bevaret og vide-
regivet til folkeskolerne.

  

læser 
læser læser læser læser læser læser 

læser 
læser l

æ

læser 
læser læser læser læser læser læser 

læser de 
STORE
læser
Konference om læsning på de ældste trin i grundskolen
3o. - 3l. februar 20l4 · Golf Hotel Viborg
MØD: lektor Jan Mejding · lærebogsforfatter Ayoe Quist Henkel · lektor og lærebogsforfatter cand.mag Alice Bonde Nissen 
lektor og lærebogsforfatter cand.mag Johannes Fibiger · anmelder Steffen Larsen · efterskolelærer og lærebogsforfatter Lise Stadelund · 
forfatter Sanne Søndergaard · forfatter Søren Jessen · cand.psych Anders Colding-Jørgensen · pædagogisk konsulent Lis Pøhler · cand.pæd 
i dansk Anette Fonnesbæk Skyt · cand.pæd Simon Skov Fought · fagkonsulenterne i dansk, Undervisningsministeriet Lise Vogt & Charlotte 
Rytter samt forfatter Jan Sonnergaard

viacfu.dk/destorelæser 
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korte meddelelser

mindeord

En formidlerfakkel er 
slukket
Docent Thorkild Borup-
Jensen er død i en alder af 
76 år. Et utal af dansklæ-
rere har mistet deres læ-
rer, deres efteruddanner, 
deres lærebogsforfatter, 
deres faglige fakkelbærer. 
Hos Thorkild var følelse og 
fornuft to sider af samme 
sag. Derfor var hans 
hjertefornemmelse altid 
begrundet og hans argu-
mentation altid beåndet.  
Thorkilds arbejdsliv blev 
viet til litteraturformidlin-
gen. Han kastede sig ud i 
en art de levende poeters 
klub, først på Zahles Se-

minarium, senere på Dan-
marks Lærerhøjskole. Og 
da han af helbredsgrunde 
gik på efterløn, blev det 
indledningen til en øget 
foredrags- og forfatter-
virksomhed, som viste, at 
nok var kroppens hjerte 
ikke ved fuld styrke, men 
hans formidlerhjerte ban-
kede lystigt videre. Det 
vidner ikke mindst hans 
sidste store værk, Dansk-
lærerforeningens 14 bind 
om kanonforfatterne, om.  
Formidlerfaklen er sluk-
ket. Men alle, den har sat 
fut i, vil fortsætte hjertets 
og hjernens formidling af 
danskfaget i almindelig-
hed og litteraturen i sær-
deleshed. 

Jens Raahauge, formand 
for folkeskolelærerne i 
Dansklærerforeningen

Michael Wester
Det var med stor sorg, vi 
modtog beskeden om Mi-
chaels alt for tidlige død.
Michael blev vores kollega 
i 1986. Hans positive livs-
syn og udprægede humor 
gennemsyrede hans måde 
at være på. I år 2000 blev 
Michael viceskoleleder. 
Dette job bestred han un-
der flere skiftende skolele-
dere. I disse perioder blev 
Michael vores faste støt-
te. Samtidig fik han både 
indsigt i og lyst til jobbet 
som skoleleder, som han 
søgte og fik i 2009. Det 
var vi rigtig glade for. Mi-
chael vidste om nogen, at 
skolen i den grad havde 
brug for tryghed, stabilitet 
og kontinuitet. I sine alt 
for få år som skoleleder 

oplevede vi, at Michael 
med sin indsats og enga-
gement fik gjort Præste-
lundskolen til et godt sted 
at være. Han kendte store 
som små, og problemer 
blev løst med stor empati 
og humor. Trods alvorlig 
sygdom bibeholdt Mi-
chael sit positive livssyn 
og gode humør. Desværre 
tabte Michael den ulige 
kamp mod kræften.
Alle på skolen vil savne 
Michael rigtig meget. 
Vores varme tanker går til 
Susanne. 
Æret være Michaels 
minde.

Samtlige medarbejdere 
på Præstelundskolen, 

Brande
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Den danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse

Fra alle skoleformer optages lærere og 
lærerægtefæller/samlevere og ligele-
des pædagoger, der ikke er fyldt 50 år. 
Kontakt undertegnede formand pr. tele-
fon eller e-mail: jmejlgaard@mail.tele.
dk, eller søg på www.ddlb.dk for nær-
mere oplysninger vedr. indmeldelse.

Der kan tegnes forsikringer på op til 
25.000 kr. Når man er fyldt 70 år, op-
hører præmiebetalingen.

For mange kan det være en smule 
grænseoverskridende, mens man 
endnu er ung og rask, at skulle tegne 
en begravelsesforsikring. Tegner man 
en bil- eller brandforsikring, håber man 
vel gerne, at der aldrig bliver behov for 
disse forsikringer. Anderledes med en 
begravelsesforsikring – her vil der med 
usvigelig sikkerhed ske udbetaling. Med 
tanke på dine pårørende opfordrer jeg 
dig til snarest at tegne medlemskab af 
DLB.

I juli kvartal er der for 5 afdøde med-
lemmer udbetalt en begravelseshjælp 
på 71.330 kr., heraf bonus 27.330 kr.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 9756 8057

Nummer 19:  29/10
Nummer 20:  12/11
Nummer 21:  26/11
Nummer 22:  10/12

DeaDlines for  
stillingsannoncEr 
2013
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 Lederstillinger 

Start på Vikarbazar
Folkeskolens nye jobmarked giver bedre mulighed for at 
finde ansættelse i kortere tid og for at slå vikariater op.

Læs mere på Lærerjob.dk 

På Stavnsholtskolen i Furesø er stillingen som afdelingsleder for indsko-
lingen (0.-3. klasse) ledig pr. 1. januar 2014. Er du klar til det pædagogiske 
og ledelsesmæssige ansvar for indskolingen og en dygtig medarbejder-
gruppe bestående af lærere, pædagoger, børnehaveklasseledere og 
børnehaveklassepædagoger?

Stavnsholtskolen er en skole i rivende udvikling. Vi er 700 elever og 110 
medarbejdere. Vi arbejder systematisk og målrettet med fl eksibel 
planlægning, hvor didaktiske og pædagogiske overvejelser er styrende for 
skemalægningen. Det giver os en varieret skoledag med fokus på optimale 
læringsbetingelser for eleverne. 

En af dine primære opgaver bliver at være med til at fastholde og udvikle 
et indskolingsmiljø, hvor eleverne oplever en varieret skoledag med stærkt 
fokus på læring og trivsel. Vi arbejder systematisk med udvikling af 
differentierede læringsmiljøer, hvor lærere og pædagoger fra FFO (Furesø 
Fritidsordning) arbejder tæt sammen i årgangsteam og afdelingsteam. Vi 
forventer, at du som pædagogisk leder af afdelingen er empatisk og 
relationelt funderet og formår at skabe et tillidsfuldt forhold mellem 
ledelse og medarbejdere.

En vision med liv: ”Alle elever på Stavnsholtskolen bruger deres faglighed til 
at tænke kreativt, innovativt og på tværs af faggrænser. Eleverne håndterer og 
respekterer forskellighed og ser den som en ressource. Undervisningen bygger 
på differentierede arbejdsformer, som tager afsæt i – og udvikler elevernes 
kompetencer.”

Helt tæt på skolereformen
Du skal i tæt samarbejde med resten af ledelsesteamet være medansvarlig 
for implementering af skolereformen, det betyder inddragelse af med-
arbejdere, forældre og elever, så implementering af reformen bliver et 
fælles anliggende. 

Tjeklisten:
Du har lyst til pædagogisk udvikling, du er god til at samarbejde og du 
trives med det ansvar, der følger en lederstilling. Du er god til at arbejde 
struktureret og systematisk, og du kan fastholde en proces, indtil der er 
opnået konkrete resultater. Det er dermed meget centralt, at du som 
person fi nder det naturligt at køre projekter og forløb helt i mål.

Læs meget mere, og søg stillingen senest 7. november på furesoe.dk/job

Afdelingsleder for indskolingen 
– på Stavnsholtskolen i Furesø Kommune
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 Lederstillinger 

 
Læs mere på odense.dk/job

På Provstegårdskolen søger vi en skoleleder, der vil 
være omdrejningspunkt for skolens fortsatte udvik-
ling som værende den attraktive og fortrukne skole i 
lokalområdet (Bolbro).

Vores skole er kendetegnet ved at være en skole med 
stor mangfoldighed men med fokus på det enkelte 
barn i det forpligtende fællesskab.

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2014
 
Ansøgningsfrist: Torsdag den 7. november 2013
 
Læs det fulde stillingsopslag på odense.dk/job

Skoleleder til
Provstegårdsskolen

Stærk, synlig og empatisk 
leder til Sct. Joseph Skole, 
Ringsted
Sct. Joseph Skole er en selvejende institution med egen 
vedtægt og bestyrelse.  Vi har rig mulighed for at sætte 
vores egne mål for, hvad en god skole er, og vi har allerede 
et stærkt fundament. Skolens 261 dejlige børn er fordelt på 
0. – 9. klasse, og vi har 102 elever i skolens fritidsordning. 
Der er stor tilslutning til skolen og venteliste på alle klasse-
trin. Vi har i alt 30 engagerede medarbejdere, som sammen 
med eleverne opnår flotte resultater år efter år. Skolen er 
økonomisk velfunderet, anvender ny teknologi og har ana-
lyseret muligheder for omfattende ombygninger.  

Vi søger en leder med en pædagogisk/faglig ballast og en 
anerkendende ledelsesstil. Du har ledelseserfaring og gerne 
erfaring med at gennemføre mål og forandringsprocesser. 
Du skal være i stand til at håndtere personaleudvikling, 
kommunikation, kulturforandring samt konfliktløsning på 
en positiv og demokratisk måde, der skaber tryghed og 
trivsel og mødes med respekt.

Stillingen er en fuldtidsstilling, hvor løn og ansættelsesfor-
hold fastsættes efter nærmere aftale i henhold til overens-
komst mellem Finansministeriet og LC. Lønindplacering 
vil ske i intervallet kr. 408.947-490.339. Hertil kommer 
pension. Ansøgningsfristen er den 18. november 2013 kl. 9. 
For spørgsmål og ansæt telsesprocedure, se venligst  
www.sctjoseph.skoleintra.dk, hvor du under ”Ledige  
stillinger” også finder en job- og personprofil. 

Sct. Joseph Skole er en katolsk skole, der bygger på det 
kristne livs- og menneskesyn. Det er vores ambition at skabe 
gode rammer for elevernes faglige og kreative udvikling i 
et skolefællesskab, hvor børn og voksne tager hensyn til og 
ansvar for hinanden. Se www.sctjoseph.skoleintra.dk.  

Skolen hvor tryghed 
og trivsel går hånd i 
hånd med fagligheden

Skoleleder til Halsnæs Lilleskole 
En lilleskole i vækst  med fokus  på  udeliv, social træning og 
projektarbejde 

I 12 år har vi arbejdet med udvikling af vore børns faglige og sociale kompe-
tencer med pædagogik, der inddrager de mange forskellige evner og lyster, 
der bor i børn.

Vi har trænet musklerne i vores 3 pædagogiske ben: Projektarbejdet, social 
træning og arbejdet i “det grønne klasseværelse” (udeliv).

Resultatet er et farverigt mylder af læringsmiljøer og metoder, strukturer og 
spontanitet, rutiner og eksperimenter. Der er plads til både det legende, det 
nysgerrige, det kreative, det sociale og det praktiske barn.

Kan du se dig selv som ny leder hos os?
Se hele stillingsopslaget på www.halsnaesskolen.dk
Ansøgningsfrist 16. november.

Kontakt gerne bestyrelsesformand Jan Grønborg, tlf. 22 35 97 64, 
jan.gronborg@gmail.com eller viceskoleleder Jakob Feilberg Olsen, tlf. 
21307474, jakobolsen@halsnaesskolen.dk

Læs om os på www.halsnaesskolen.dk 
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Kan du lede og motivere vores mange 
dygtige medarbejdere og sammen 
med dem skabe progression for et-
hvert barn og enhver ung?

Vi er i fuld gang med forberedelserne til 
skolereformen i sammenhæng med vores 
vision for skoleområdet, ”Læring uden 
grænser”. Du vil som ny skoleleder få til 
opgave at bidrage til og deltage i udmønt-
ningen af reformen sammen med de øvrige 
skoleledelser og pædagogiske medarbej-
dere i Gentofte Kommune. Vi forventer, at 
du har solid ledelseserfaring og relevant 
efter/videreuddannelse. Du skal have kom-
petencer fra uddannelsesområdet og have 
erfaringer med forandringsbaseret ledelse

Vi søger en leder, der:
• Er visionær og kan og vil arbejde med 

læringsledelse og progression.
• Påtager sig det strategiske ressourcean-

svar og sikrer en kvalificeret prioritering.
• Har erfaring med inklusion i et lærings-

perspektiv.
• Er synlig for elever, forældre og persona-

le og som naturligt fungerer som rollemo-
del med baggrund i den anerkendende 
og ressourceorienterede tænkning, som 
skolen praktiserer. 

• Er nærværende og fremtræder med ro, 
autenticitet og personlig autoritet.

• Er kommunikativ stærk, systematisk og 
har sans for personaleudvikling.  

• Er teamorienteret og ser styrken i at 
arbejde med og for medarbejderne. 

• Sammen med de øvrige skoleledere vil 
udfordre og udfordres.

Vi tilbyder
• 500 videbegærlige og ligefremme børn. 
•  En engageret personalegruppe med 

høj faglighed, rummelighed og mod på 
skoleudvikling.

•  En interesseret og engageret forældre-
gruppe.

•  Et ledelsesteam, som brænder for 
skoleudvikling og har høje ambitioner på 
elevernes vegne.

•  En nyombygget Arne Jacobsen-skole 
med fantastiske og æstetiske fysiske 
rammer, som passer til en moderne 
skolehverdag.

•  Et skolevæsen i rivende udvikling og et 
spændende ledelsesudviklingsforløb for 
skoleledere.

Hvis du vil vide mere
På www.munkegaardsskolen.dk kan du 
finde yderligere information om skolen.
Du er velkommen til at kontakte skolens 
bestyrelsesformand Niels Christoffersen på 
tlf. 28 14 53 90, direktør for Børn Unge og 
Fritid, Frank E. Andersen på tlf. 29 29 20 75 
hver dag efter kl. 17, eller Skolechef Hans 
Andresen på tlf. 22 35 44 88. Hvis du ønsker 
en rundvisning på Munkegårdsskolen kan 
du kontakte viceskoleleder Peter Hartvig på 
tlf. 39 98 56 54.

Ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde senest 
30. oktober 2013 og skal sendes til bornun-
geogfritid@gentofte.dk. 

Der afholdes ansættelsessamtaler d. 8. 
november 2013 og 2. samtale d. 21. no-
vember 2013.

Stillingen som skoleleder er ledig til besæt-
telse pr 1. januar 2014.

job i gentofte kommune

Skoleleder på munkegårdsskolen
Munkegårdsskolen 
- er en tosporet folkeskole med ca. 500 

elever fra bh. kl. - 9 kl. med 34 lærere, 15 

pædagoger og medhjælpere og 3 børne-

haveklasseledere samt en fritidsordning til 

260 børn.

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et 
meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig 
er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi 
på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige 
service. Læs mere på www.gentofte.dk
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Folkeskolen 
Næste nummer udkommer  

torsdag den 7. november

Skoleleder til Kolind Centralskole
Syddjurs Kommune søger ny skoleleder til Kolind Centralskole pr. 1. januar 
2013. Hvis du brænder for at præge skolen i en tid, hvor både skolereform og 
ny læreroverenskomst skal indarbejdes, og du befinder dig godt i krydsfeltet 
mellem børn, forældre, personale, forvaltning og det politiske niveau – ser vi 
meget gerne din ansøgning.

Kolind Centralskole er rigtig velfungerende med et særdeles engageret per-
sonale. Skolen har 406 elever på 0. - 9. klassetrin og SFO for 0. - 3. klasse 
med 113 elever. Der er specialklasser tilknyttet skolen, og der tilbydes også 
familieklasseforløb. Der arbejdes med basis i LP-modellen og en systemisk 
anerkendende tilgang.

Vi forventer, at du som leder går til jobbet med smittende engagement både 
hvad angår folkeskolens kerneydelser og de socialpædagogiske opgaver i skole 
og SFO. Vi forventer ligeledes, at du tilstræber redelighed og åbenhed i alle 
samarbejdsrelationer.

Du kan se det uddybende stillingsopslag på www.syddjurs.dk/job
 
Vil du vide mere, så kontakt skolechef Marit Aasland på tlf. 60131144 eller 
viceskoleleder Bent Bystrup på tlf. 87535757.  

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med udgangspunkt 
i løntrin 50 og årligt tillæg 8.000 kr. Ved ansættelse indhentes børne- og 
straffeattest.

Ansøgning mrk. ”Skoleleder Kolind Centralskole” sendes digitalt via stillings-
opslaget på www.syddjurs.dk/job.

Ansøgningsfrist: fredag den 8. november 2013, kl. 12.00.  

Syddjurs Kommune har ca. 41.700 indbyggere, og organisationen har i alt ca. 3.000 fastansatte 
medarbejdere. Kommunen ligger i et område med unik natur og kulturarv. Gennem dialog med 
virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for kommunens udvikling. Værdierne 
åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet skal præge hverdagen internt og i mødet med borgere og 
samarbejdspartnere. Du kan få mere at vide om kommunen og kommunens skolevæsen på www.
syddjurs.dk.

Viceskoleleder til 
Kildemarkskolen 
i Næstved
Kildemarkskolen i Næstved søger en visionær, openmin-
ded og driftsikker viceskoleleder til ansættelse pr. 1. fe-
bruar 2014. Vores nuværende viceskoleleder går på pen-
sion, og vi søger derfor en lederkollega, der vil arbejde 
med økonomistyring, arbejdstilrettelæggelse og admini-
strativ personaleledelse. Vi forventer naturligvis også, at 
du brænder for pædagogisk udvikling.

Kildemarkskolen er en mellemstor byskole med 560 ele-
ver, placeret centralt i Næstved by. Skolen har 2-3 spor i 
almenskolen, 3 modtagerklasser og en specialklasseræk-
ke dækkende hele skoleforløbet.

Vi har et godt, dynamisk undervisningsmiljø, hvor vi i en 
årrække har haft fokus på udviklingen af klasseledelse, 
kvalitet i kerneydelsen og rummelighed. 

På Kildemarkskolen arbejdes der målrettet med elevernes 
udvikling – fagligt såvel som socialt. Vi prioriterer varieret 
undervisning, hvor skemaet ofte brydes op i emneuger, 
fagdage, lejrskoler, natur- og sejl-skole, musikarrange-
menter osv., og hvor elevernes fagfaglige udbytte af un-
dervisningen ikke tilsidesættes.

Vi tilbyder:
•  Et godt udviklingsorienteret ledelsesteam, der står sam-

men om fælles beslutninger, strategier og målsætninger.  
•  Et ledelsesteam der tør udfordre hinanden, og hvor to-

nen er præget af lydhørhed, nysgerrighed og anerken-
delse. Og humor!

•  Et pædagogisk personale der tør og vil udvikling. Hvor 
energien er god og fællesskabsfølelsen høj.

Vi ønsker:
•  En lederkollega med høje ambitioner omkring skolele-

delse, skoleudvikling og skoledrift.
•  En kollega, der er i stand til at holde hovedet koldt og 

begge ben på jorden, når det går stærkt.
•  En kollega, der er ”driftsikker”, helst med erfaring inden 

for økonomistyring og administration.
•  En kollega, der er ambitiøs omkring egen udvikling. 

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende regler. 

Yderlig information kan fås hos skoleleder Gregers Lau 
Hansen på telefon 55 88 38 00 eller 20 22 78 82.

Ansøgningsfrist er d. 24.11.2013. Samtaler, der for-
løber over 2 runder, forventes gennemført i ugerne 49 og 
50 og med ansættelse d. 1.2.2014.
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www.koege.dk

Skolechef til Køge Kommune
Kan du skabe rammerne for 
udvikling af vores gode skoler?

Børne- og Ungeforvaltningen i Køge Kommune søger 
en visionær, ambitiøs og motiverede skolechef, der kan 
skabe rammerne for at indfri målsætningerne i kom-
munens Børn og Unge-politik. Vi vil at børn og unge 
trives, dannes og lærer, så  de får et godt liv, kan tage 
ansvar for sig selv og andre, samt bidrage til samfun-
dets udvikling.

Som skolechef vil du få ansvaret for den daglige 
overordnede ledelse af det samlede skoleområde, der 
består af 16 skoler og 1 specialskole. Du har endvidere 
ansvaret for PPR og SSP.

Som skolechef vil du være en del af Børne- og Unge-
forvaltningens chefgruppe, som arbejder med en 
teambaseret organisering af forvaltningen. Du vil 
derfor indgå i et tæt samarbejde med dagtilbudschefen 
og den øvrige chefgruppe om ledelse af forvaltningens 
medarbejdere.

Dine hovedopgaver vil det kommende år være:
•  Implementering af folkeskolereform og vores  

ambitiøse inklusionsstrategi
•  Fokus på skolernes resultater – højnelse af det 

faglige niveau
•  Realisering af politiske målsætninger med udgangs-

punkt i Børn og Unge-politikken
•  Fortsat udvikling af skoleområdet inden for den 

velfærds-politiske dagsorden med fokus på nytænk-
ning og en tillids- og dialogbaseret organisations-
kultur

•  Fokus på et styrket tværgående samarbejde i vores 
teambaserede organisering

Ansøgningsfrist 
fredag den 15. november 2013, kl. 12.00.

Du kan finde yderligere information om stillingen, Køge 
Kommune og Børne- og Ungeforvaltningen på www.
koege.dk. 

Du er også meget velkommen til at kontakte Henrik 
Laybourn på telefon 56 67 23 02 eller mobil 28 79 23 02.

Køge Kommune ønsker at fremme lige stillingen 
mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund.

Afdelingsleder til CSU Holbæk 
Afdeling for Erhvervet hjerneskade & kommunikation

Center for Specialundervisning, CSU Holbæk, søger pr. 1. januar 2014 
afdelingsleder til afd. for Erhvervet hjerneskade & kommunikation.

CSU Holbæk har tre hovedafdelinger: 
Kommunikationscentret tilbyder kompenserende specialundervis-
ning og konsulentbistand til unge og voksne. 

Ungdomsuddannelsen tilbyder STU (ungdomsuddannelse), klub 
og botilbud for unge med særlige behov til en række kommuner. 
Specialrådgivningen, hvorfra der ydes specialrådgivning vedrøren-
de hjælpemidler til kommunerne i Region Sjælland samt VISO. 

Hjerneskade-/taleområdets logopæder, speciallærere og fysiotera-
peuter varetager rådgivnings- og undervisningsforløb af hjerneska-
deramte, deres pårørende og frontpersonalet i Holbæk og Odsherred 
kommuner – samt på apopleksiafsnittet på Holbæk sygehus, hvor 
logopæderne varetager indsatsen overfor voksne afasi- og dysartri-
ramte i hospitalsregi. 

Stillingsbeskrivelse 
Vi søger en visionær logopæduddannet medarbejder til en nyop-
rettet stilling som afdelingsleder for begge områder. Vi forventer, at 
arbejdstiden deles mellem ledelsesfunktionerne og de logopædiske 
opgaver. Du får ansvaret for planlægningen og afviklingen af ydel-
serne i afdelingen, og, i samarbejde med personalet, at fortsætte ud-
viklingen af undervisningstilbuddet, hvor centrale begreber er delta-
gelse og rehabilitering. 

Hjerneskadeområdet er inde i en spændende, udviklings- og om-
stillingspræget periode. Vi har mange samarbejdspartnere, og du 
vil skulle repræsentere såvel afdelingen som CSU Holbæk i en lang 
række sammenhænge. Det forventes, at du har en logopædisk ud-
dannelse, der gør, at du har kendskab til hjerneskadeområdet, kan 
varetage afdækninger, undervisningsopgaver og konsulentbistand 
indenfor afasi- og dysartriområdet – gerne suppleret med indsigt i 
stamme- eller stemmeområdet. 

Kvalifikationer 
Audiologopæd, logopæd eller speciallærer med diplom-/speciallæ-
reruddannelse. Gerne med ledelseserfaring, eller mod på lederger-
ningen - og gerne med erfaring fra logopædisk arbejde og specialun-
dervisning af voksne.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse pr. 1. januar 2014 i henhold til gældende overenskomst.

Samtaler forventes afholdt i uge 47.

Yderligere oplysninger:
Læs mere om afdelingens tilbud, funktionsbeskrivelser mv. på  
www.csu-holbaek.dk. 

Ansøgningsfrist onsdag den 13. november 2013 

Du kan læse hele stillingsopslaget og søge stillingen på:  
job.holbaek.dk
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 www.hillerod.dk

Psykolog 
til PPR Hillerød

PPR i Hillerød Kommune søger ny psykolog på fuld tid med 
start 1. januar 2014.

Du er uddannet psykolog (cand. psych eller cand. pæd. psych)
og vil arbejde i et dynamisk og anerkendende fagligt miljø med 
engagerede og hjælpsomme kolleger. 
Du har lyst til at bidrage til at videreudvikle den psykologfaglige 
praksis, der understøtter kommunens inklusionsstrategi og har 
fokus på at sikre kvalitativt gode lærings- og udviklingsmiljøer 
for alle børn i dagtilbud, skoler og specialtilbud. Du vil blive en 
del af en tværfaglig og teambaseret organisation. 

læs mere om stillingen på www.hillerod.dk.  
For flere oplysninger kontakt chefpsykolog Jette Dandanell  
Boesen på tlf. 7232 5610 eller mail: jdb@hillerod.dk
Ansøgningsfrist: 18. november 2013 kl. 12.00.

Visionær familieskole i Hillerød søger 
dAnsklærer

På Store Dyrehave Skole arbejder vi målrettet med at udvikle 
den bedste praksis for arbejdet med børn, der ikke længere kan 
rummes i folkeskolen. Det gør vi gennem brug af den systemisk-
narrative metode som omdrejningspunkt i hverdagen.

konkrete arbejdsopgaver: Undervisning i skolens mellemtrin 
og udskoling i dansk og andre fag • deltagelse i familiearbejdet 
• tværkollegialt samarbejde med både pædagoger, lærere, social- 
rådgivere og psykolog.

Tiltrædelse 1. januar 2014.

Ansøgningsfrist: 7. november 2013 kl. 12.00

yderligere oplysninger: Se fuldt stillingsopslag på  
www.storedyrehaveskole.skoleintra.dk

Danmarks Lærerforening søger

Ansøgningen sendes til posthr@dlf.org og skal være foreningen i 
hænde senest mandag den 28. oktober 2013 kl. 12.00.

Danmarks Lærerforenings sekretariat 
skal have ny chef

Folkeskolen er en central institution i vores samfund. 
Folkeskolen udgør et væsentligt fundament for vores 
demokrati og er båret af lærernes og ledernes en-
gagement og stærke professionelle identitet. Lærere 
og ledere brænder for at gøre en forskel såvel for den 
enkelte elev som for hele samfundet. Det samme er 
tilfældet på de andre undervisningsinstitutioner, hvor 
medlemmer af Danmarks Lærerforening har deres 
virke.
Det at lykkes som lærer opleves af mange lærere 
som det at lykkes som menneske. Med en organi-
sationsprocent på 97 gør medlemmerne Danmarks 
Lærerforening til en af de allerstærkeste fagfore-
ninger i Danmark. Den stærke sammenhængskraft 
og lærernes betydning for uddannelse af kommende 
generationer gør, at Danmarks Lærerforening har 
en afgørende stemme i udviklingen af det danske 
samfund.

Ikke et hvilket som helst sekretariat 
– ikke en hvilken som helst sekretariatschef
 
Sekretariatets chefer og medarbejdere brænder lige 
som lærerne for den gode undervisning. Med-
arbejderne brænder for at sikre de professionelles 
stemme i uddannelsesdebatten, for at fastholde og 
udvikle det enestående medlemsengagement og for 
at placere Danmarks Lærerforening centralt i ud-
viklingen af velfærdssamfundet. For at løse folkesko-
lens udfordringer har vi brug for en sekretariatschef, 
som kan sætte hele Danmarks Lærerforening i spil. 
Du skal få det bedste frem i vores sekretariat, så 
det kan understøtte foreningens samlede arbejde 
og potentiale. Du skal kunne samarbejde med og 
udfordre den politiske ledelse på indhold og retning, 
men din primære opgave er at udvikle sekretariatet 
så struktur og kultur understøtter en dynamisk og 
fremadskuende opgaveløsning.
 
Læs hele stillingsopslaget på dlf.org

139314 p38-49_FS1813_Lukkestof.indd   44 21/10/13   16.38



f o l k e s k o l e n  /  1 8  /  2 0 1 3  /  45 

jobannoncer
    fra Lærerjob.dk

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

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

dansborgskolen, Hvidovre kommune

Barselsvikar pr. 1. december 2013

§ ansøgningsfristen er den 28/10/13

Net-nr. 10615

Produktionsskolen Møllen, Ishøj kommune

Forstander søges

§ ansøgningsfristen er den 25/10/13

Net-nr. 10618

Høje Taastrup Privatskole, Høje-Taastrup kommune

Dansk-/tysklærere

§ ansøgningsfristen er den 01/11/13

Net-nr. 10586

Præstemarkskolen, favrskov kommune

Indskolingsleder til Præstemarkskolen

§ ansøgningsfristen er den 01/11/13

Net-nr. 10600

Skolen ved bülowsvej, frederiksberg kommune

Pædagogisk leder

§ ansøgningsfristen er den 27/10/13

Net-nr. 10577

Christianshavns Skole, københavns kommune

Skoleleder til Christianshavns Skole

§ ansøgningsfristen er den 04/11/13

Net-nr. 10612

Sønderskov-Skolen, Sønderborg kommune

Skoleleder – genopslag

§ ansøgningsfristen er den 14/11/13

Net-nr. 10609

Ulstrup Skole, favrskov kommune

Skoleleder til Ulstrup Skole

§ ansøgningsfristen er den 31/10/13

Net-nr. 10601

Lillerød Skole, allerød kommune

Souschef søges til Lillerød Skole

§ ansøgningsfristen er den 11/11/13

Net-nr. 10628

rathlouskolen, odder kommune

Børnehaveklasseleder (pr. 1. januar 2014)

§ ansøgningsfristen er den 14/11/13

Net-nr. 10627

Grønvangskolen, Vejen kommune

Dansklærer til it- og medielinjen på 9. årgang

§ ansøgningsfristen er den 24/10/13

Net-nr. 10610

Mølleskolen, Skanderborg kommune

Inspirerende og engageret afdelingsleder

§ ansøgningsfristen er den 04/11/13

Net-nr. 10590

Højvangskolen, Horsens kommune

Pædagogisk it-vejleder til Højvangskolen

§ ansøgningsfristen er den 24/10/13

Net-nr. 10575

Gudenåskolen, Skanderborg kommune

Vil du være lærer på en friskole ?

§ ansøgningsfristen er den 28/10/13

Net-nr. 10616

amager Lille Skole, københavns kommune

Den helt rigtige lilleskolelærer

§ ansøgningsfristen er den 04/11/13

Net-nr. 10607

brøndbyvester Skole, brøndby kommune

Inklusionslærer til overbygning

§ ansøgningsfristen er den 08/11/13

Net-nr. 10620
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Fagkorrektur dansk/
matematik til computerspil
skarp fagkorrekturlæser søges til ca. 
600 opgaver i dansk og matema-
tik i computerspillet Cargo Dynasty.
læs mere ...
telefon: 35878700

Hjælpelærer til nuuk
Vi søger en person med erfaring in-
den for specialundervisning til vo-
res 8-årige datter i nuuk for en pe-
riode. Øko...
telefon: 24 46 21 53 (efter 31. oktober tlf.: 
00299 54 99 99)

jobmarkedet 
for vikarer 
til folkeskolen

Er du på udkig  
efter et vikarjob?

folkeskolen.dk/vikarbazar

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

Solvangskolen, furesø kommune

Folkeskolelærer til matematik og idræt

§ ansøgningsfristen er den 24/10/13

Net-nr. 10587

kirke Hyllinge Skole, Lejre kommune

Engelsk- og historielærer til fastansættelse

§ ansøgningsfristen er den 28/10/13

Net-nr. 10608

furesø Skole- og familiehus, furesø kommune

Lærer eller pædagog 

§ ansøgningsfristen er den 04/11/13

Net-nr. 10622

Skolen på la Cours Vej, frederiksberg kommune

Lærer søges til Skolen på la Cours Vej

§ ansøgningsfristen er den 18/11/13

Net-nr. 10584

endrupskolen, fredensborg kommune

Lærer til specialklasserækken

§ ansøgningsfristen er den 28/10/13

Net-nr. 10614

Skælskør Skole, Slagelse kommune

Lærerstillinger i Skælskør

§ ansøgningsfristen er den 28/10/13

Net-nr. 10625

Nørre fælled Skole, københavns kommune

Matematik- og drengeidrætslærer

§ ansøgningsfristen er den 04/11/13

Net-nr. 10613
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2/3 værelses lejlighed 
søges i KBH
To 20 årige piger der stu-
derer til læge og sy-
geplejeske søger lejlig-
hed i kbh. Husleje max. 
6000 kr.
telefon: 4497 3390 

tilbud: Berlin city 
superbeliggenhed 
m/rabat 
lækker lejlighed, 2-6 
pers., supercentral belig-
genhed, Rosenthaler Pl. 
i Berlin Mitte, 10% rabat 
okt. og nov.
telefon: 98911425 
www.berlinferie.org 

sommerhus i Klitmøller
Dejlig sommerhus ved 
Vesterhavet med plads til 
7 pers. udlejes fra 1600 
kr./uge samt 950 kr. for 
weekendophold.
telefon: 40485385 
www.klitmoellersommerhus.dk

charmerende 
sommerhus i rørvig
Vi har en andel til salg i 
vores fine gamle som-
merhus som ligger på 
dobbelt naturgrund ved 
den gamle fredede
telefon: 29807905 
ekelof.dk/sommerhus

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

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

bazar
    Ikke-koMMerCIeLLe aNNoNCer 

fra dLf-MedLeMMer

rubrikannoncer

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

BERLIN
 ........ BEDST - BILLIGST.........
 

Se alle rejser og 
bestil tilbud på smartphone.

BUSREJSE - 3  dage/ 2 nætter fra kr.   .................698,- 
 
RUTEBUS - små grupper 4 dage/3 nætter........948,-
 FLYREJSE - 4 dage/3 nætter fra kr. ..............1.198,- 
Ekstra nætter kan tilføjes efter ønske.

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

GRATIS PROGRAM
“Spændende program i Berlin - HELT GRA-
TIS. Gode gratis besøg kunne være Rigs-
dagskuplen, East Side Gallery, Holocaust 
Memorial,  Gedächtniskirche, gåtur på Un-
ter den Linden, I Kreuzberg eller kunstner-
gaden Auguststrasse. Kontakt os for flere 
tips og en snak om mulighederne.” 
Lise S. Pedersen, mere end 10 år med grupperejser

Følg med og deltag  
i debatten på

Team Benns Jubilæumstilbud til Wien & Berlin
WIEN TIlBud

BErlIN TIlBud

1: GRATIS rejse for 1 lærer

1: GRATIS rejse for 2 lærere • 2: GRATIS entréer

Kontakt Louise  
på tlf: 46 91 02 49
lokl@team-benns.com

1 lærer rejser gratis i perioden 01.01-16.03 2014 ved min. 20 betalende. 
Tilbudet gælder ved fly og på udvalgte hoteller. 
Rejsen skal bestilles senest 30.10 2013.

1

Fra
kr.

5 dg./4 nt

1795

2

2 lærere rejser GRATIS i perioden 01.11-16.03 2014 ved min. 20 betalende. 
Med rutebus & på udvalgte hoteller.
GRATIS billetter til entréen til en række seværdigheder:
• 25 billetter pr. gruppe til DDR Museum (1.11-30.04 2014)
• 25 billetter pr. gruppe til ”Sightseeing med opgaver” (1.11-30.04 2014)
• 25 billetter pr. gruppe til ”Story of Berlin” (1.02-28.02 2014)

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

1

Fra
kr.

4 dg./3 nt

695

JUBILÆUM
50

1963 2013

års

139314 p38-49_FS1813_Lukkestof.indd   47 21/10/13   16.38



48 /  f o l k e s k o l e n  /  1 8  /  2 0 1 3

Hotel Haraldskær, v. Vejle   
T/ 7649 6000

Hotel Frederiksdal, Lyngby 
T/ 4585 4333

Hotel Sixtus, Middelfart 
T/ 6441 1999

Hotel Gl. Avernæs, v. Assens 
T/ 6373 7373

Hotel Storebælt, Nyborg 
T/ 6531 4002

Hotel Skarrildhus, Herning 
T/ 9719 6233

Miniferie
2 nætter, 2 lækre middage og 2 x  
dejlig morgenbuffet. Nyd naturen, 
roen og tiden med en du holder af.

Kulturophold
Kaffe & hjemmebagt kage, lækker  
3-retters middag, overnatning inkl. 
morgenbuffet samt entré til kunst- 
museum/udstilling.

Det naturlige ophold

En kæde 
af  6 hoteller de 

smukkeste steder 
i Danmark

sinatur.dk/ferie
inkl. fuldt program og forplejning

En fortryllende 
juleferie 

 3.399,- 
pr. pers. fra 1.095,- pr. pers. fra 1.245,- 

3 forrygende juledage hvor vi har 
tænkt på alt og du blot skal læne dig 
tilbage og nyde julefreden.  
Gå traveture i vinterlandskabet 
og hyg indendørs hvor de smukke 
dekorationer, det pyntede juletræ 
og duften af julebag sætter 
stemningen. Selve juleaften vil 
være en knitrende, smagfuld og 
festlig aften med det skønneste 
julemad lavet helt fra bunden. 

 
Få en ekstra overnatning  

+ morgenbuffet i vinterferien  
uden merpris!

Gælder ved køb af alle  
feriepakker i uge 7 + 8. 
Fra d. 7/2-23/2 2014. 

sinatur.dk/ferie 

Vinter- 
ferie?

Ferieophold hos Sinatur

DLF særpris

Se efter kurser, efteruddannelse,
supervision og ledige stillinger på

www.skolensputnik.dk

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

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

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

kilroygroups.com

studiebesøg Faglige
kompendier

Tryghed &
sikkerhed

Erfarne
konsulenter

 

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

NORGE -  SVERIGE
Skirejser for skolegrupper med priser fra 
kr. 1.635,00 inkl. liftkort.

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

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

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

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

Besøg Universe på Als
bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

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

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

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

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
folkeskolen nr. 19  22. oktober 29. oktober 7. november
folkeskolen nr. 20  5. november 12. november 21. november
folkeskolen nr. 21  19. november 26. november 5. december
folkeskolen nr. 22  3. december 10. december 19. december

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

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

130. årgang, Issn 0015-5837 

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

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

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

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

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

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

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

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

sekreTariaTsCheF
Lærer hans ole Frostholm

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

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

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

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

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

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

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

forsideillustration:  
Pernille Mühlbach 
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MØD KANDIDATERNE
rundspørge: se hvad dine lokale  
politikere vil gøre for folkeskolen.

Side  10

INDgREbETs DREJEbOg
Aktindsigt: Massivt manuskript med 
spørgsmål og svar lå klar til politikerne. 

Side 6

sKIVEs gALATHEA
tag med på lærerig ekspedition 
med krabbejagt og bålmad.
Side 30

SIDE 14tEma

skolelederne får en helt anden rolle og skal 
lede i en ny virkelighed, når reform og nye 
arbejdstidsregler træder i kraft fra august 
2014. Men magter lederne opgaven?
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1. dag: Rejse til Antalya og transport til hotellet

2. dag: Konya (tidl. Ikonium) – Kappadokien
Turen går over de imponerende Taurusbjerge og det 1825 
m høje Alacabel-pas til Konya. Vi besøger de dansende 
dervishers kloster, som nu er museum og valfartssted. 
Herfra sætter vi kurs mod Kappadokien.

3. dag: Kappadokien – Göreme – Cavusin 
(UNESCO-kulturarv)
Vulkanudbrud samt vind og vejr har gennem 
årtusinder skabt et fantastisk landskab med bizarre 
tufstensformationer. Friluftsmuseet i Göreme (UNESCO-
kulturarv) med dets mange klostre, hulekirker 
og vægmalerier er højdepunktet på alle rejser til 
Kappadokien. Vi slutter vor tur af i den idylliske landsby 
Cavusin, hvor vi er inviteret til at smage på den typiske 
tyrkiske te.

4. dag: Kappadokien – Munkedalen
Vi tager til Munkedalen, hvor vi - omgivet af vingårde og 
abrikoshaver – dykker ned i en magisk verden. Unikke 
klippeformationer og en vekslende farvepragt sørger for 
uforglemmelige øjeblikke. Turen fortsætter til den ”skjulte 
by” Sinasos med dens gamle græske patricierhuse, der 
indbyder til en afslappende slentretur. Vi slutter dagens 
program af med at besøge et traditionelt tæppeværksted, 
hvor vi får et spændende indblik i tæppeknytningens kunst.

5. dag: Konya – Antalya
I regionen Kappadokien fi ndes der over hundrede 
underjordiske byer, der er omgærdet af mystik. I en af 
disse labyrintagtige byer forsøger vi at komme på sporet af 
hemmeligheden bag livet under jorden. Langs den historiske 
Silkevej ligger en række karavanseraier fra middelalderen, 
og på et af disse herberger ser vi nærmere på deres sociale 
betydning. Herefter fortsætter turen til Antalya.

6. dag: Det gamle og nye Antalya
I dag står provinshovedstaden Antalya på programmet. 
Efter en sightseeingtur med bus besøger vi Antalyas gamle 
bydel med dens snoede stræder, skønne bougainvillea 
hække og velholdte tyrkiske patricierhuse, der giver 
et godt indtryk af hverdagslivet i middelhavsområdet. 
Herefter besøger vi en smykke- og læderfabrik, hvor der 
vil være lejlighed til at shoppe.

7. dag: Dag til fri disposition i Antalya 
Du kan sætte hele dagen af til afslapning og f.eks. benytte 
dig af hotellets faciliteter, deriblandt swimmingpool og 
traditionelt tyrkisk dampbad. Gå en tur på stranden, nyd 
naturen eller lær de lokale kulturskatte at kende. Du kan 
også gøre brug af de lokale rejsebureauers eksklusive 
tilbud.

8. dag: Hjemrejse

PalmaM a l l o r c aM i t t e l m e e r Lluchmayor0 50 km

M i t t e l m e e r

M i d d e l h a v e t
Tyrkisk 
riviera

 T y r k i e t

Kypros

Saltsøen Tuz Gölü
Kappadokien

SilkevejKonya

Antalya

K r e t a
Heraklion

Fokas

Aspendos

Kappadokien

Læs og rejs: 8 dage | inkl. fl y retur | 4- og 5-stjernede hoteller

Saltsøen Tuz Gölü

Specielt til dig som trofast læser af FOLKESKOLEN!

I regionen Kappadokien fi ndes der over hundrede 
underjordiske byer, der er omgærdet af mystik. I en af 
disse labyrintagtige byer forsøger vi at komme på sporet af 
hemmeligheden bag livet under jorden. Langs den historiske 
Silkevej ligger en række karavanseraier fra middelalderen, 
og på et af disse herberger ser vi nærmere på deres sociale 

I dag står provinshovedstaden Antalya på programmet. 
Efter en sightseeingtur med bus besøger vi Antalyas gamle 

Kappadokien

hække og velholdte tyrkiske patricierhuse, der giver 
et godt indtryk af hverdagslivet i middelhavsområdet. 
Herefter besøger vi en smykke- og læderfabrik, hvor der 

Du kan sætte hele dagen af til afslapning og f.eks. benytte 
dig af hotellets faciliteter, deriblandt swimmingpool og 
traditionelt tyrkisk dampbad. Gå en tur på stranden, nyd 
naturen eller lær de lokale kulturskatte at kende. Du kan 
også gøre brug af de lokale rejsebureauers eksklusive 

Efter en sightseeingtur med bus besøger vi Antalyas gamle 
bydel med dens snoede stræder, skønne bougainvillea 
hække og velholdte tyrkiske patricierhuse, der giver 

Inkluderet i prisen:
Fly tur/retur til Antalya med 
anerkendt fl yselskab 1410,– DKK 2

Transport lufthavn – hotel – lufthavn 210,– DKK 2

7 overnatninger på udvalgte 4- og 
5-stjernede hoteller (tyrkisk standard)
inkl. velkomstdrink   3100,– DKK 2

7 x stor morgenbuffet 770,– DKK 2

Rundrejse i moderne busser 
med klimaanlæg 1000,– DKK 2

Samlet pris pr. person 6490,– DKK 2

Rabat pr. person – 5500,– DKK2

Fordelspris pr. person fra kun 990,– DKK1

med klimaanlæg 1000,– DKK 

7 x stor morgenbuffet 770,– DKK

inkl. velkomstdrink   3100,– DKK

Transport lufthavn – hotel – lufthavn 210,– DKK

anerkendt fl yselskab 1410,– DKK

FOLKESKOLENS læsere nyder 
godt af særlig fordelagtige vilkår3: 

Kultur- og nydelsespakke
Pakken indeholder alle entrébilletter, rundvisning 
til de forskellige seværdigheder iht. programmet 
samt aftensmad hver dag: Pris 950,– DKK pr. 
person (kan bookes efter ankomsten)
Vi anbefaler, at du sikrer dig en kultur- og nydelsespakke 
efter ankomsten til Tyrkiet, idet nogle af hotellerne på 
rundrejsen ligger i smukke naturomgivelser, hvor der 
kan være langt til den næste større by.

Tillæg for enkeltværelse: 990,– DKK pr. person 
(alt efter rådighed)

Ring gratis nu for at sikre dig din ønskedato:

Rejsetidspunkter November '13
(07. – 15.11.13)

November '13
(16. – 30.11.13)

December '13
(01.–14.12.13)

Januar '14
(20. – 29.01.14)

Februar '14
(01.–26.02.14)

Marts '14
(01. – 12.03.14)

Marts '14
(15. – 31.03.14)

April '14
(02.–27.04.14 #)

Sæsontillæg p. p. + 750,– DKK + 500,– DKK – – + 300,– DKK + 500,– DKK + 750,– DKK + 1100,– DKK

Mandag til fredag kl. 9.00 – 20.00, Lørdag kl. 9.00 – 15.00

Rejsearrangør: TSS Travel Service Scandinavia AS, 
Aker Brygge Business Centre, P.O.Box 1433 Vika
0115 Oslo, Norge

FOLK95099Din fordelskode!

80 70 57 66

Lufthavne Billund København

Lufthavnstillæg pr. pers. 350,– DKK   0,– DKK 450,– DKK   0,– DKK

Afrejsedage man, søn ons, lør

*   Visumfri indrejse til Tyrkiet for danske statsborgere, hvis opholdet varer max. 90 dage. Ved indrejsen 
kræves fremvisning af pas, der på tidspunktet for indrejsen skal være gyldigt i mindst 6 måneder. Det 
anbefales, at borgere fra andre lande indhenter oplysninger om de gældende indrejsebestemmelser 
på den tyrkiske ambassade i København. 

1   Prisen gælder fra den 01.12. – 14.12.2013 og 20.01. – 29.01.2014. I forbindelse med andre 
afrejsedatoer påregnes sæsontillæg som angivet i tabellen. # Ferietillæg p. p.: 590,– DKK.
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 tilbuddets modtagere og ledsagende personer, der har nået myndighedsalderen. For 
rejsen gælder TSS‘s rejsevilkår, der kan rekvireres hos vor rejsehotline. Se også på www.tss-travel.dk. 

2  TSS tilbyder særprisen i forhold til den normale pris på 6490,– DKK på www.tss-travel.dk. 
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 RSD til Tyrkiet i februar 2013.

Billederne i brochuren er medtaget som eksempler.
TSS er medlem af den norske Reisegarantifondet (RGF).

5-stjernet studierundrejse til Tyrkiet
I apostlenes fodspor gennem Kappadokien

5-stjernet studierundrejse til Tyrkiet
I apostlenes fodspor gennem Kappadokien

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

M i d d e l h a v e t

8 dage | inkl. fl y retur | 4- og 5-stjernede hoteller
Inkluderet i prisen:

-stjernet studierundrejse til Tyrkiet

M i d d e l h a v e t

Inkluderet i prisen:

Pris for 

FOLKESKOLENS 

læsere

Bemærk: Vær venligst opmærksom på, at rejsen af organisatoriske grunde evt. vil blive gennemført i omvendt rækkefølge.

990,–fra
kun

pr. pers.
DKK 1

DKK2

Læs og rejs: 
Fordelspris for FOLKESKOLENS læsere fra kun 

pr. person 990,–DKK 1

i stedet for 6490,–i stedet for 6490,–

Det mener kunderne

Testresultat: 1,59

Pålidelighed / Venlighed / Kompetence

Interview med 31.236 personer 
gennemført af TSS/RSD4 i februar 2013

(1 er højeste karakter)

« »
Vi står inde for kvaliteten!

i stedet for  
DKK 2

6490,–DKK

6490,DKK

6490,DKK–

Obs! Vi betaler alle 

lufthavnstillæg for dig!

95099_Folkeskolen_Kapp_ANZ.indd   1 11.09.13   08:50
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uskolet 
Ved Morten Riemann

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

for korte NYHeDer

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

Dansklærer, der retter 
stile, har misforstå-
et emnet.

Repræsentant for de 
såkaldte praktiske 
fag synes faktisk, det 
giver god mening at 
kalde de andre fag 
upraktiske.

Skolebibliotekar 
sover klart dårligere i 
frikvartererne.

Vikar i engelsk ikke 
helt sikker på, om 
hun skal være stolt 
over at have fået  
karakteristikken  
»grineren«.

Lærerband så småt 
begyndt at øve  
nogle af juleklassi-
kerne.

Den nye folkeskolereform lægger op til, at bør-
nene skal have en mere aktiv skoledag, og flere 
forskere anbefaler helt konkret, at alle børn i 
alderen 7-11 år dyrker mindst en times motion 
hver eneste dag. Men nu mener en forsker, at 
den anbefaling kan være behæftet med proble-
mer. »Hold da op«, lyder det forpustet. »Jeg har 
lige prøvet det, og det var utroligt hårdt og ube-
hageligt, jeg kom sådan til at svede, og så var 
det altså bare virkelig, virkelig kedeligt«.
     Et britisk studie har vist, at antallet af ma-
vebøjninger, som tiårige kan tage, er faldet 27 
procent på blot ti år. »Ja ja, men til gengæld ville 
datidens unge ikke have en chance i det nye 
Grand Theft Auto«, kommenterer forskeren.

Forsker: En times  
motion om dagen er  
virkelig, virkelig kedeligt

Regeringen har netop præsenteret 
et fællesoffentligt prestigeprojekt, 
der skal afløse SkoleIntra. »Vi har 
fået udviklet et unikt system, som 
vil være 100 procent driftssikkert 
og helt fri for de skavanker, det 

gamle SkoleIntra er blevet kritise-
ret for«, lover projektets leder.
     Lærere, elever og forældre vil 
fremover skulle benytte sig af, hvad 
regeringen lancerer som Nyt Nor-
disk SkoleIntra. »Grundprincippet 
er, at al kommunikation foregår 
ved, at en given meddelelse bliver 
skrevet og printet ud i et tilstræk-
keligt antal. Dernæst er det nemt 
for læreren at dele de pågældende 
dokumenter ud til eleverne, så de 
kan tage dem med hjem. På den 
måde er vi fri for problemer med, at 
hjemmesiden eksempelvis er nede, 
og vi benytter os af, at eleverne 
er det naturlige bindeled mellem 
skole og hjem«, fortæller projektle-
deren. »Vi har derudover mulighed 
for i særlige tilfælde at benytte os 
af postvæsenet, således at med-
delelsen kan være fremme allerede 
efter få dage«. 

Regeringen lover  
»100 % driftssikker«  
afløser for SkoleIntra

så kan de lærer det / 46

f o l k e s k o l e n  /  1 8  /  2 0 1 3  /  51 
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d’dansk i indskolingen
 
Det populære system til mellemtrinnet findes nu 
også til 1. og 2. klasse. d’dansk integrerer og kvali-
ficerer læse-, skrive- og litteraturundervisningen. 
Systemet giver et solidt fonologisk fundament og 
kobler læse forståelse, sprogforståelse, afkodning 
og gode læseoplevelser. 
 
Eleverne er aktive i klare strukturer og organisations-
former og har allerede fra begyndelsen fokus på egen 
læreproces. Alsidigt tekstvalg og forskellige udtryks-
former smelter sammen i en undervisning, hvor it, 
litteratur og læseforståelse er i fokus.
 

(2
0

07
1)

 B
ag

si
de

 - 
FS

1
8

-2
0

1
3

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Glæd dig til 
et gensyn med 
Anton og Anna

Sæt fart på lærelysten 
i indskolingen
• Giver eleverne et fonologisk fundament

• Integrerer læse- og sprogforståelse

• Litteratur, it og gode læseoplevelser i centrum

Dansk  ·  1.-2. klasse

NYHED! 

Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K
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