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Hanne Birgitte Jørgensen,  
Ansv. chefredAktør

hjo@dlf.org

Hanne Birgitte Jørgensen,  
Ansv. chefredAktør

hjo@dlf.org

Det muliges 
kunst 

Så har det været nytår igen. I de seneste dage er der faldet mange ord om lærerne 
i 2013 – og statsministeren har gjort et forsøg på at tale de offentligt ansatte op. Men alle 
de, som tror, at lærerne mangler motivation og derfor har brug for at blive klappet på 
hovedet, har ikke forstået ret meget.

Lærerne er simpelthen bekymrede, fordi de har svært ved at få øje på en hverdag, 
hvor de kan leve op til deres ansvar over for eleverne – og samtidig leve under den nye 
arbejdstidslov. 

I hele landet har der været holdt møder i skolernes faglige klub. Lærere er praktiske 
mennesker med et stort engagement. Så på disse møder kæmper de for at finde ud af, 
hvordan de skal få skolen og deres eget arbejdsliv til at hænge sammen under de nye regler. 

Lærere vil gerne tage ansvar for eleverne og for skolen. Ja, 
de kan slet ikke lade være. Men mange føler bare, at man be-
der dem om at deltage i et 100-meter løb og samtidig binder 
deres ben sammen. 

100-meter løbet handler om, at lærerne inden for den samme arbejdstid både skal 
undervise mere og dermed også forberede sig mere. Mens bindingerne handler om, at 
de samtidig skal være på skolen i hele arbejdstiden. Her er de afhængige af, at de kan få 
ro, så de kan nå at forberede sig og ordne alt muligt andet omkring undervisningen.

De må ikke som hidtil selv tage ansvar for at få enderne til at hænge sammen og 
eventuelt sørge for, at der er plads til et ekstra forældremøde, hvis der er brug for det. 

Mange føler måske inderst inde en vis forventning ved at forestille sig en hverdag, 
hvor de for første gang nogensinde kan holde fri, når de går hjem. Og slippe for at høre 
om lange ferier og korte arbejdsdage! 

Men de har bare svært ved helt at tro på det. For frygten er at ende med at stå i et 
klasseværelse og være dårligt forberedt, fordi der var lagt for mange møder – og der 
ikke var ro og en arbejdsplads, i de få timer hvor forberedelsen skulle fyres af. Derfor er 
fristelsen til lige at gå det igennem derhjemme om aftenen stor. 

Det bliver det grænseløse arbejde, hvor man alligevel aldrig har fri. Det kan ingen 
holde til.

Hvad skal man gøre? Ditte Jensen, der under konflikten blev DLF’s ansigt udadtil og 
siden bloggede på folkeskolen.dk om sine erfaringer, skriver i sin smukke, alternative 
nytårstale blandt andet:

»Man kan blive fristet til at læne sig trodsigt tilbage … Men det vil dræne os for pas-
sion og gejst …«, mener hun. Derfor anbefaler hun, at man i fællesskab 
sætter klare grænser for arbejdstiden. Men samtidig er hun klar over, 
at »den enkelte elevs læring i sidste ende afhænger 
af den enkelte lærers entusiasme og vilje – det 
enkelte hjerte«.

Der vil altid være en afvejning mel-
lem det optimale og det mulige. I det 
kommende år vil det muliges kunst 
komme til ære og værdighed. 

 

»Ikke nok med at man vil 
tvinge lærerne ind i et rum, 
de ikke har spor lyst til at 
være i. Den nøgle, man  
giver dem, passer heller 

ikke til døren«.

niels Christian sauer 
i blogindlægget »skolen går i baglås«

»Den enkelte lærer bør 
have mulighed for at flekse 

sin forberedelse på  
skolen, når der ikke er  

elever til stede«.

niels nielsen 
i debatindlægget »A- og B-lærere«

»Evidensfolkene er ved at 
drukne i den selvfedme, 
der opstår, når man hele  
tiden spejler sig i egne  

teser og akademiserer den 
pædagogiske virkelighed«.

Jens raahauge 
i blogindlægget »og«
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Læs Ditte Jensens nytårstale side 6 
og reportager fra to møder i faglig 
klub side 24.
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Nytårstale
Hvad siger man 
til et amputeret 

hjerte? Ditte 
Jensen holder 
lærernes alter-
native nytårs-

tale.

ANtoriNis  
yNdliNgseksempel

portrætteret

Der er gratis havregrød i tifrikvarteret på strandgårdskolen, 
hvor eleverne går i skole 38 lektioner om ugen. skemaet 
lægges løbende til rette af årgangens team af lærere og 
pædagoger på den skole, som i høj grad har været model 

for folkeskolereformen.

KONFERENCE
19. maRts 2014 OdENsE

Ny folkeskolereform 
Udviklingsmuligheder i praksis

Se frem til en spændende dag, hvor du, i samspil 
med lærere, pædagoger og skoleledere, kan gene-
rere ideer og konkrete handlinger, der alle har til 
formål at fremme elevernes læring.

Hør perspektiver på:

		 •	 Understøttende undervisning
		 •	 Motion og bevægelse i skolen
		 •	 Synlig læring i praksis
		 •	 Bedre undervisningsmiljø og ro i klassen
		 •	 Ledelse af og i professionelle    
		 	 læringsfællesskaber
 
Sæt dit præg på processen. Deltag denne dag i 
et læringsfællesskab, hvor du kommer hjem med 
ideer, der kan udføres på din skole.

Se hele programmet og tilmeld dig på alinea.dk
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Jeg har takket ja til at skrive lærerens alter-
native nytårstale, vel vidende at det ikke 
bliver let. Sidste år sagde statsministeren i 
sin nytårstale, at lærerne er skolens hjerte. 
En metafor, jeg kun kan bekræfte. I april rev 
de hjertet ud og trampede på det kun for at 
genindsætte det og forvente, at det atter ville 
slå i takt. Hvad siger man til et amputeret 
hjerte? Jeg vil her ydmygt forsøge at tale til og 
fra hjertet som skolens livgivende organ.

2013 blev året, der for alvor satte den dan-
ske folkeskole på dagsordenen. Det blev året, 
hvor fordomme og holdninger til den danske 
folkeskole og lærerne blev naglet fast i den 
offentlige debat. 

April viste sig at være usædvanlig kold. 
Lockouten sendte 60.000 lærere på gaderne 
forvist fra landets klasseværelser. Overalt i 
landet rykkede lærerne sammen og blev ty-
delige i gadebilledet, langs vejene og i medi-
erne. Lærerne kæmpede en brav kamp for at 
blive hørt, men lige meget hjalp det. Torsdag 
den 27. april kom indgrebet. Skuffelsen hang 
tykt i luften på slotspladsen, hvor lærere stod 
samlet og via mobiltelefoner lyttede til mini-

Lærerens   nytårstale: Det livgivende organ
fo

to
: B

o 
To

rn
vig

fo
to

: P
ol

fo
to

Thorning:  
Offentligt ansatte lige så 
vigtige som private
Statsministeren talte varmt om den offentlige sektor i sin nytårstale. 
Anders Bondo kvitterede med at invitere hende ud at se lærernes virkelighed.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt (Social-
demokraterne) forklarede i sin nytårstale, at 
der skal mere respekt om den offentlige sektor.

»I de senere år har vi talt meget om, at 
der er brug for flere private job. Og det har vi 
også. Men kom det undervejs til at lyde, som 
om private arbejdspladser var vigtigere end 
offentlige? Intet kunne være mere forkert. 
Danmark har brug for både pladesmede og 
socialrådgivere. For ingeniører og sygeplejer-
sker«, sagde statsministeren og fortalte her-
efter om besøg på Fredensborg Skole og en 
række andre offentlige arbejdspladser.

»Jeg er altid taget videre med en varm 
følelse af, at her var nogen, der glædede sig 
over at gøre et godt stykke arbejde. Og satte 
en ære i at behandle mennesker ordentligt«, 
sagde Helle Thorning-Schmidt. Hun konstate-
rede, at tonen er blevet hård de senere år, og 
det skal laves om.

Lærernes formand, Anders Bondo Chri-
stensen, giver ikke meget for statslederens 
tale:

»Hun har brug for at se, hvordan virkelig-
heden ser ud. Jeg tror, mange tusinde lærere 
sidder og ryster på hovedet og siger: Hvordan 
kan de fine ord hænge sammen med det, vi så 
i 2013?« siger han til Ritzau med henvisning til 
forårets opgør med lærernes arbejdstidsafta-
ler. Han inviterer samtidig Thorning med ud 
på landets skoler for ved selvsyn at se, hvor-
dan lærerne oplever virkeligheden.

Helle Thornings ønske om mindre hård-
hed i debatten kommer ifølge Bondo for sent.

»Jeg ville ønske, at hun havde sagt det for 
et år siden. Der har været vist total disrespekt 
for lærerne, som knokler. Jeg har ikke brug 
for ord og floskler. Jeg har brug for handling. 
Når jeg tænker på, hvordan lærerne blev ud-
sat for en massiv kritik af KL og langt hen ad 
vejen støttet op af regeringen, så ved jeg da 
godt, hvem der har skabt den hårde tone. Det 
er regeringen selv«, siger han. 
esc@dlf.org

TeksT ESbEn  ChriSTEnSEn
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Ditte Jensen er lærer på Fuglsanggårdskolen i Virum. 
Under overenskomstforhandlingerne sidste år viste hun 
med et videobrev til politikerne, hvad en lærers arbejds-
tid består af, og siden var det hende, der prydede pla-
katsøjler landet over under Danmarks Lærerforenings 
kampagne imod tvungne heldagsskoler. Under lock-
outen begyndte hun at blogge på folkeskolen.dk, og 
redaktionen har bedt hende om at skrive en alternativ 
nytårstale.

Læreren fra plakaterne

Lærerens   nytårstale: Det livgivende organ

»I april rev de hjertet ud og trampede på det kun for at 
genindsætte det og forvente, at det atter ville slå i takt. 
Hvad siger man til et amputeret hjerte?« spørger Ditte 
Jensen og taler fra sit eget lærerhjerte til kollegernes 
hjerter.

strenes pressemøde om indgrebet, der som 
frygtet tilgodeså KL’s krav. 

I kølvandet på lockouten kom vreden og 
skuffelsen til at fylde landets lærerværelser 
med mismod og frygt for fremtiden, og 
mange steder er det et såret hjerte, der skal 
pumpe liv i skolen.

Mange måneder er gået, og et nyt år 
melder sig fyldt med forandringer af den vir-
kelighed, vi kender. Reformen er en realitet, 
som vi skal forholde os til og implementere 
på bedste vis. Nogle steder vil lov 409 danne 

rammerne for lærernes arbejdstid, imens 
man andre steder vil indgå lokale aftaler. 
Rammerne for vores arbejde vil stille os for-
skelligt og udmønte sig i vidt forskellige vilkår 
for undervisningen. Fælles for os alle er dog, 
at vi selv vælger, hvordan vi agerer inden for 
de givne rammer. På baggrund af lockouten 
og indgrebet kunne man fristes til trodsigt 
at læne sig tilbage med korslagte arme og 
et hjerte, der banker på halv kraft. Denne 
position vil dog blot bekræfte fordommene 
om lærerne som modvillige og dovne og vil 
i sidste ende dræne os for passion og gejst. I 
stedet for at lade årets begivenheder tynge os 
tror jeg på, at vi skal bruge dem til at ændre 
det billede, som KL fik tegnet af lærerne. Med 
rank ryg og løftet pande skal vi vise og værne 
om lærergerningen. At varetage læreproces-
ser for 24 elever samtidigt er og bliver en af 
de sværeste opgaver. Det kræver overblik, 
tydelighed, pædagogisk, faglig og didaktisk 
viden og ikke mindst relationskompetence at 
få undervisningen til at lykkes, så den skaber 
læring og trivsel for den enkelte. Vi skal i 
vores hverdag vise vores omverden komplek-

siteten af vores arbejde og værne om vores 
kerneopgave; at skabe læring. Vi skal sætte 
klare grænser for vores arbejde, så vi, samti-
dig med at vi taler professionen op, værner 
om vores arbejdstid.

Jeg tror på folkeskolen som en af landets 
bærende institutioner. Det er her, vores 
børn mødes på tværs af sociale lag, religiøse 
overbevisninger og størrelsen på forældrenes 
tegnebog. Mest af alt tror jeg på lærerne. Jeg 
ved, at den enkelte elevs læring, på trods af 
arbejdstid og reform, i sidste ende afhænger 
af den enkelte lærers entusiasme og vilje – det 
enkelte hjerte. 

Så kære hjerte, du er livgivende og altaf-
gørende for fremtiden. Find din rytme, og vis 
din styrke. Jeg tror på dig som kollega, som 
forælder og som borger. Des stærkere vi ban-
ker sammen, des højere runger det og skaber 
genklang i befolkningen – og hvem ved, må-
ske helt oppe i magtens korridorer.

Jeg ønsker jer alle et rigtig glædeligt nytår.

                                                            Ditte Jensen 

Vi skal i vores  
hverdag vise vores 
omverden komplek-
siteten af vores  
arbejde og værne om 
vores kerneopgave.
Ditte Jensen  
lærer
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TeksT Hanne  Hellisen

illusTraTion Rasmus Juul

Undervisningsministeriet har sendt den tredje 
og sidste reformlovpakke i høring med de 
markante styringsmæssige ændringer, som er 
varslet med folkeskolereformen. Mens de to 
første lovrunder af folkeskolereformen hand-
lede om en længere skoledag og obligatorisk 
lektiehjælp, har de sidste lovændringer fokus 
på at sikre, at de forskellige led i styringskæ-
den – ministerium – kommune – skoleleder – 
lærer/pædagog – får noget at arbejde med.

Blandt andet ligger der en specificering 
af kravene til kommunernes kvalitetsrap-
porter, »som i højere grad kan fungere som 
et mål- og resultatstyringsværktøj, der kan 
understøtte en systematisk evaluering og 

resultatopfølgning på kommunalt niveau«. 
Rapporterne skal indeholde både nationale 
og lokale mål for skolerne, hvordan skolerne 
lever op til disse mål og handlingsplaner, hvis 
skoler ikke lever op til målene.

»Så skal vi nå de her mål, for ellers lykkes 
vi ikke som skole«, siger Bjørn Hansen, der 
er formand for skole- og uddannelsespolitisk 
udvalg i DLF, og peger på, at kommunernes 
kvalitetsrapporter bliver styrende på en ny 
måde.

Tvungen ministeriel vejledning
Som noget nyt foreslås det, at undervisnings-
ministeren skal kunne pålægge kommuner 
at modtage vejledning fra ministeriet om, 

hvordan de skal reagere på et vedvarende lavt 
niveau i skolevæsenet.

Lovforslaget fastsætter reformens fire 
konkrete resultatmål, fordi »der skal være 
et løbende fokus på kontinuerligt at blive 
bedre«. Målene skal være »det centrale afsæt 
for regeringens dialog med kommunerne og 
folkeskolens øvrige parter om folkeskolens 
udvikling«.
•  Mindst 80 procent af eleverne skal være 

gode til at læse og regne i de nationale test.
•  Andelen af de allerdygtigste elever i dansk 

og matematik skal stige år for år.
•  Andelen af elever med dårlige resultater i 

de nationale test for læsning og matematik 
uanset social baggrund skal reduceres år 
for år.

•  Elevernes trivsel skal øges.
Det er blandt andet disse mål, kommunernes 
kvalitetsrapporter skal tage udgangspunkt i.

Forenkling af Fælles mål
Herudover lægger lovforslaget op til, at Fælles 
Mål både skal forenkles og præciseres, da »ty-
deligere mål for elevernes læring skal bidrage 
til at øge det faglige niveau for både fagligt 
stærke og svage elever«. Bjørn Hansen er 
bekymret for, at konkrete mål vil snævre un-
dervisningsbegrebet ind og dermed forsimple 
undervisningen til kun at fokusere på de mål, 
der skal nås for at give resultater.

»I stedet for brede mål sætter man nu 
mange konkrete mål op, som meget nemt kan 
komme til at styre undervisningen i en be-
stemt retning«, siger han. Med de nuværende 
mål mener han, at det er mere frit for lære-
ren at navigere i undervisningen.

Forenkling af elevplaner og Fælles Mål er en del af folkeskolereformens tredje lovforslag, som også gør 
kvalitetsrapporterne til et resultatstyringsværktøj med udgangspunkt i elevernes testresultater.

Så skal vi nå de her 
mål, for ellers lykkes 
vi ikke som skole. 
Bjørn Hansen
Formand for skole- og  
uddannelsespolitisk udvalg, DLF

  Fælles Mål skal forenkles og præciseres
  Elevplaner skal ikke udarbejdes i alle fag på alle 

klassetrin
  Natur/teknik skifter navn til »natur og teknologi«, og 

uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorien-
tering ændres til »uddannelse og job«

  Skolebiblioteket skal være et pædagogisk lærings-
center

  Ændrede krav til kvalitetsrapporter
  Der skal oprettes et ledelsesinformationssystem 

med måltal og statistikker på lands-, kommune- og 
skoleniveau.

lovforslaget i korte træk

nu skal resultatstyringen  
være lov
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Folkeskolen havde i de-
cember et stort tema om, 
hvordan det kommende 
fokus på elevernes resul-
tater i dansk og matematik 
vil sætte lærerne under 
pres og indsnævre under-
visningen.

»Man får ikke bredt undervisningen ud og 
givet eleverne det brede spektrum af færdig-
heder og kompetencer, som der stadig står i 
folkeskolens formålsparagraf, at eleverne skal 
have«, siger han og minder om, at forenklin-
gen af målene ikke nødvendigvis fører til færre 
mål, da målene bliver opdelt i kompetence-
mål, vidensmål og opmærksomhedspunkter.

nye retningslinjer for elevplaner
Bjørn Hansen tvivler også på, at elevplaner 
bliver lettere at udarbejde, hvilket ellers er 
en del af aftalen om folkeskolereformen, og 

som lovforslaget nu konkretiserer. Her står, 
at elevplaner skal bidrage til at »understøtte 
en professionel og åben dialog om elevernes 
faglige niveau og alsidige udvikling mellem 
elev, lærer og forældre«.

»Elevplanen har været lærerens redskab, 
men nu lægger man op til, at det også skal 
være elevens og forældrenes redskaber. Det 
bliver et stort arbejde, når eleverne og foræl-
drene skal kunne forstå og bruge målene«, 
siger Bjørn Hansen. 

De reviderede Fælles Mål skal danne fun-
damentet for elevplanen, og som noget nyt 

skal der ikke udarbejdes elevplaner i alle fag 
på samtlige klassetrin, men kun på udvalgte 
trin. For eksempel skal der kun være en elev-
plan i fysik/kemi på 8. klassetrin. Dog skal 
der stadig være en elevplan i dansk og mate-
matik hvert år frem til 8. klasse og i engelsk 
på 3.-8. klassetrin. Den opdeling får Bjørn 
Hansen til at frygte, at fagene bliver opdelt i 
A- og B-fag. 

Lovforslaget er i høring frem til 24. januar. 
hbh@dlf.org
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Produktivitetskommissionen mener, at Hattie 
og andre skoleforskere tager fejl, når de ved 
hjælp af internationale undersøgelser viser, 
at flere timer til eleverne ikke giver bedre 
resultater. Baggrunden for skoleforskernes 
konklusion er, at man ikke har kunnet påvise 
en sammenhæng mellem antallet af timer og 
elevernes dygtighed. 

Men sådan kan man ikke slutte, siger Pro-
duktivitetskommissionen. Det kan jo være, 
at man netop giver de svageste elever flest 
timer, skriver kommissionen:

»Et af hovedpunkterne i den nye folkesko-
lereform er, at eleverne skal have mere under-
visning, særligt i dansk og matematik. Kritikere 
af reformen har påpeget, at der ikke er nogen 
sammenhæng mellem antallet af undervisnings-
timer og elevernes færdigheder. Baggrunden 
er blandt andet, at der i Pirls- og Timss-under-
søgelserne ikke er nogen tendens til, at elever, 
der har modtaget mere undervisning, klarer sig 
bedre i skolen. Et stort metastudie af John Hattie 
(2008, redaktionen) drager en lignende konklu-
sion. Det er imidlertid en forkert konklusion«. 

Sådan skriver kommissionen i sin delrap-
port om uddannelse og innovation, som blev 
offentliggjort den 17. december (se også »kon-
fronteret« til højre).

Professor Peter Allerup, Aarhus Univer-
sitet, dansk ansvarlig for Timss, giver ikke 
meget for kommissionens udfald:

»Den aner ikke, hvad det er for nogle 
mekanismer, der gør sig gældende i kommu-
nerne, når man skal fastsætte timetallet. Der 
bliver ikke året i forvejen slået op i relevante 
tabeller, når man skal finde ud af, hvad det 
socioøkonomiske niveau for næste års 4.-klas-
ser er. Den mekanisme, der tilrettelægger 
antallet af timer, er derimod politisk funde-
ret, og det er et resultat af prioritering af de 
kommunale opgaver«, siger Peter Allerup.

En anden kritik fra kommissionen handler 
om, at læreruddannelsen har brug for et løft.

»Vi finder det ret bekymrende, at de, der 
bliver optaget på læreruddannelserne, har 
lavere gennemsnitskarakterer end den gen-
nemsnitlige student. Dertil kommer, at dan-
ske lærerstuderende modtager halvt så meget 
undervisning, som de gjorde i midten af fir-
serne. Og der er mindre studieaktivitet end i 
andre lande, vi sammenligner os med«, sagde 
formand for Produktivitetskommissionen 
Peter Birch Sørensen. Kommissionen anbe-
faler desuden, at der skal gives mulighed for 
alternative læreruddannelser – for eksempel 
skal det undersøges, hvordan man kan blive 
folkeskolelærer via universitetet.  
esc@dlf.org

Produktivitetskommissionen 
i opgør med skoleforskere
Det er forkert at sige, at flere timer ikke i sig selv har en effekt,  
skriver kommissionen i rapporten om uddannelse og innovation.

TeksT EsbEn ChristEnsEn

Dine elever kan få vejledning 
og hjælp til projektopgaven på 
u-web – Danidas website for 
børn og unge om u-lande og 
udviklingsbistand.

På www.u-web.dk bliver eleverne 
ledt gennem de forskellige faser af 
 projektarbejdet.

•  Forslag til overordnede emner 
 og delemner 
•  Hjælp til at lave en god problem-  

stilling
•  Let adgang og mange links til  

indhold på u-web, der kan bruges 
til emnerne

•  Forslag og gode råd til produkt 
 og fremlæggelse
•  Links til andre relevante hjemme-

sider

Hvis klassen arbejder med over-
ordnede emner som demokrati, 
globalisering, klima og  miljø, 
konflikter, menneskerettig-
heder, rig og fattig, sort og hvid, 
 uddannelse, udvikling, ungdom 
og meget mere…

... så kig på u-web.dk

KLAR TIL 
PROJEKTOPGAVEN 
I 9. KLASSE?

Annonce.indd   1 18/12/13   16.25
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konfronteret

foto: M
alte kristiansen

EsbEn ChristEnsEn Spørger        PeTer Birch sørensen, økonoMiProfessor og forMand for ProdukTiviTeTskoMMissionen,  svarEr: 

»Vi ønsker ikke, at det faglige skal 
være det eneste, man fokuserer på«
Man får det, man måler, siger formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen. Kommis-
sionen foreslår højere karakterkrav for optagelse på læreruddannelsen. Det er for at løfte lærerfaget, som han 
kalder samfundets vigtigste profession.

  Hvordan er offentlige institutioners værdi-
skabelse noteret i produktivitetskommis-
sionens optik? 
 »For det første er udgangspunktet en række 
tendenser, der er et udslag af, at man i en 
meget lang periode ikke har lagt vægt på pro-
duktivitet og indtjeningsevne. i takt med at 
flere og flere kommer ind i uddannelsessekto-
ren, så vokser også finansieringsbehovet, det 
bliver mere vigtigt, at der bliver skabt et skat-
tegrundlag, der kan finansiere alt det her. Og 
det afhænger af, om folk kan skaffe et job 
med en ordentlig løn efter uddannelse. så 
hele vores offentligt finansierede uddannel-
sessystem forudsætter en robust skattebase, 
og den undergraver vi, hvis vi bare lader de 
her tendenser køre videre. Vi anerkender, at 
for eksempel folkeskolen har andre målsæt-
ninger end produktivitet – kritisk tænkning, 
kreativitet, sociale kompetencer og den slags 
– men vi kan ikke se, at der skulle være en 
modsætning mellem det og det at kunne 
læse, skrive og regne. nogle gange bliver det 
sat op, som om det er enten-eller«.

  I anbefaler blandt andet resultatløn til le-
dere og lærere. er der ikke en risiko for, at 
det bliver kontraproduktivt, når man foku-
serer så markant på resultater?

 »hvis resultatløn skal have den ønskede ef-
fekt, så forudsætter det, at der er konsensus 
på den skole, det drejer sig om. At det er et 
legitimt middel at bruge, og at der er konsen-
sus om, hvad det er for et succeskriterium, vi 
har – hvad er det, vi gerne vil belønne? Og 
hvis de forudsætninger er klare, så er der 
masser af erfaring for, at så virker det efter 
hensigten. Men det er jo også rigtigt, at der 
er en tendens til, at man får det, man måler. 
Derfor skal man selvfølgelig anlægge en hel-
hedsvurdering. Udgangspunktet er, at man i 
en lang årrække ikke har lagt nok fokus på 
det faglige. 

Vi ønsker ikke, at det faglige skal være 
det eneste, man fokuserer på, men vi ser et 
behov for, at man i højere grad fokuserer på 
det. Masser af forskning viser for eksempel, 
at det især er elever fra uddannelsesfrem-
mede miljøer, der har gavn af, at man lægger 
vægt på, at de bliver løftet fagligt i skoleti-
den«.

  I anbefaler højere karakterkrav til lærer-
uddannelserne, men høje krav til lærerud-
dannelsen kan give underskud af lærere?
 »Vi har en række forslag til at undgå den læ-
rermangel. Men det er et forsøg på at hæve 
lærerfagets prestige. skolelærerne har fået 

tørre tæsk i lang tid på mange fronter, så vi 
vil være kede af at blive opfattet som nogen, 
der bare kommer og giver tæsk. Jeg mener 
virkelig, at det fag – og den profession – er 
samfundets vigtigste: ikke bare i forhold til 
produktiviteten. Derfor er det vigtigt, at vi har 
dygtige lærere«.

  I kalder det forkert, når folkene bag Timss 
og pirls og John Hattie siger, at flere ti-
mer ikke har en effekt?
 »En af grundene til, at det kan være svært at 
måle sammenhængen mellem, hvor mange 
undervisningstimer eleverne får, og hvor godt 
de klarer sig, er, at på de områder, hvor man 
har elever med socioøkonomisk svag bag-
grund, vil man typisk sætte ind med flere un-
dervisningstimer i et forsøg på at kompen-
sere for, at eleverne har en svag baggrund. 
Derfor kan det, når man ser på et tværsnit af 
skoler, se ud, som om at jo flere undervis-
ningstimer man tilbyder, des dårligere klarer 
eleverne sig«. 

esc@dlf.org
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K L I P  F R A  n e t t e t

Fredag 13. december 2013 kl. 08.05 

Fredag 20. december kl. 12.15 

enighed om lærernes  
arbejdstid i København
Fælles forståelsespapir faldet på plads i København.

Lille sejr for lærernes ytringsfrihed

 -

forflyttelser, inklusion og lockout blev for meget 
for lærer Anne Thorning-Petersen fra Vording-
borg. 

»Jeg valgte at stå frem og fortælle om mine 
oplevelser. og det fik jeg så en tilrettevisning 
for«, siger lærer på Præstø skole Anne Thorning-
Petersen.

Anne Thorning-Petersen fortalte om sit klemte 
arbejdsmiljø i den lokale avis. Da hun efter lock-
outen kom tilbage på skolen, fik hun en skriftlig 
tilrettevisning. Danmarks lærerforening gik ind i 
sagen, og kommunen og skolelederen måtte er-
kende, at Anne Thorning-Petersen havde lov til at 
udtale sig til avisen.  

I københavn blev kreds, den lokale leder-
forening og forvaltningen kort før jul enige 
om et fælles forståelsespapir om lærernes 
arbejdstid. Dermed er københavn og Aarhus 
for tiden de eneste kommuner, der har for-
handlet sig frem til enighed.

lærerne i københavn skal næste skoleår 
som udgangspunkt arbejde på skolen 37 ti-
mer om ugen i 40 uger. De skal have en plan 

for møde- og sluttidspunkter, og deres opga-
veoversigt skal indeholde et komplet billede 
af årets opgaver. Tillidsrepræsentanter og 
arbejdsmiljørepræsentanter får 330 timer 
om året til deling til deres opgaver.

Bestyrelsen i københavns lærerforening 
har godkendt det fælles forståelsespapir, 
med den begrundelse at forståelsespapiret 
er bedre end loven om lærernes arbejdstid.  

»Det er bedre end lov 409. Det mindsker 
usikkerheden ude på skolerne. Vi har set 
det som vores vigtigste opgave at reducere 
kompleksiteten. Vi kan ikke indgå en aftale, 
men vi kan sætte nogle rammer, som letter 
skolernes arbejde med at gennemføre folke-
skolereformen og med at tilrettelægge læ-
rernes og børnehaveklasseledernes arbejde 
næste år«, siger formand for københavns 
lærerforening Jan Trojaborg til folkeskolen.
dk 

Han mener, at forståelsespapiret er bedre 
end regeringens arbejdstidslov, blandt andet 
fordi parterne er blevet enige om en netto-
årsnorm på 1.680 timer. Årsnormen sikrer 
mod udsving fra år til år, og dermed skulle 
der gerne være færre udsving i antallet af 
stillinger. Han mener også, at det giver læ-
rerne mere sikkerhed, når de ved, at de skal 
være til stede på skolen 37 timer om ugen 
i skoleugerne, og at de undtagelsesvis kan 
komme op på maksimum 45 timer om ugen. 

flere steder i landet forhandler kommu-
ner og lærerkredse om at nå til enighed om 
lærernes arbejdstid. Blandt andet er man 
ved at afsøge mulighederne i fredensborg, 
Roskilde og sønderborg.   
mbt@dlf.org
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•	 eU-dom: Rådigheds-
løn til fyrede tjene-
stemænd

•	 skolepædagogerne 
stemte ja til nye  
arbejdstidsregler

•	 Anders Balle genop-
stiller ikke som for-
mand for skolelederne

•	 Dlf: kun få lærere 
ansættes til skole-
reform

•	 Yasmins hjem- 
sendelse udskudt  
– 5.a kæmper videre

 -

Lov 51 er folkeskolereformens 
store pakke, der skal give en læn-
gere og mere varieret skoledag. 
89 medlemmer af Folketinget 
stemte for denne, mens 13 
medlemmer fra Liberal Alliance 
og Enhedslisten stemte imod. 
Loven kommer til at gælde fra 1. 
august 2014. Lov 52 er indførel-
sen af obligatorisk lektiehjælp, 
som De Konservative ikke ville 

være med til. 94 stemte for, og 
ti stemte imod (Liberal Alliance 
og De Konservative). Denne lov 
træder først i kraft efter næste 
folketingsvalg.

Under behandlingen gik 
undervisningsordfører Merete 
Riisager (Liberal Alliance) på ta-
lerstolen. Hun ville have svar på, 
hvilke forskningsmæssige belæg 
reformen hviler på.

»Man skal kunne redegøre 
for, hvorfor man gør, som man 
gør. Det er ikke nok at vifte med 
et bilag. Bilag 115 er så gen-
nemhullet som en schweizerost. 
Flere af de forskningsprojekter, 
der refereres, siger faktisk ikke, 
at en helhedsskole er svaret«. 
hbh@dlf.org

nu er  
folkeskole- 
reformen  
lov

Fredag 20. december 2013 kl. 11.34

Fredag 13. december 2013 kl. 11.22

LB Fonden gav en  
million til it i fagene
ni projekter modtog i alt 
1.076.000 kroner til at inte-
grere it i fagene til gavn for 
elevernes faglige udbytte. Det 
største beløb - 220.000 kro-
ner - gik til Projekt 17 i 17, der 
vil skabe positive billeder om 
erhvervsuddannelse og hånd-
værksfag. 200.000 kroner fik 
projekt eduTechlab på Antvor-
skov skole i slagelse til etable-
ring af et robotværksted. også 
et virtuelt undervisningsværktøj 
i matematik, og lektiecafeer 
modtog støtte.
Det er 16. gang, fonden uddeler 
midler til projekter om pædago-
gisk udvikling.

Torsdag 12. december 2013 kl. 14.17

Læreruddannelsens praktikeksamen er kørt af sporet

Torsdag 19. december 2013 kl. 11.28

Årets historiebachelor

Gyldendal og 
historieweb.dk 
har kåret årets 
bedste histo-
riebachelor. 
Vinderen blev 
Jens Andersen-

Mølgaard, der får prisen for sit 
bachelorprojekt om it-didaktisk 
design i historieundervisningen. 
Med prisen følger et gavekort til 
Gyldendal-udgivelser på 5.000 
kroner. Det er femte gang, Gyl-
dendal og historieweb.dk kårer 
årets historiebachelor på lærerud-
dannelsen.

forligspartierne bag den ny læ-
reruddannelse ville skabe bedre 
praktik ved blandt andet at ind-
føre karakterer for de studerendes 
praktikforløb. Men den nye eksa-
mensform er i praksis blevet en 
teoretisk eksamen, lyder kritikken 
flere steder fra. 

De lærerstuderendes formand, 
Bob Bohlbro, mener, at det er et 
problem, at studerende ikke kan 
være sikre på, at den praktiklærer, 
der har fulgt den studerende, har 
noget at gøre med eksamen. 

»Hvis det bliver en, der ikke 
har været med i selve praktikti-
merne, så bliver det en teoretisk 
didaktikeksamen«, siger han.

formand for Praktiklederfor-

eningen på læreruddannelserne 
Henrik fischer er ærgerlig over 
udviklingen.

»Vi kæmpede meget for at få 
observeret undervisningen, men 
det har vi af økonomiske grunde 
måttet spare væk«, siger han og 
opfordrer politikerne til at reagere. 

Men både Venstre og Dansk 
folkeparti mener, at det må være 
professionshøjskolernes ansvar 
at tilrettelægge praktikken, så de 
studerende får praksiseksamener. 

»Vi drøftede netop under for-
handlingerne, at vi ikke ville have 
teorieksamener, men praksis-
eksamener«, siger Venstres ud-
dannelsesordfører, esben lunde 
larsen.
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»Hvem vil spille kæmpebanko?« Blæksprutterne er klar, når der skal vælges matematikværksteder. 

»H usmøde? Det har jeg aldrig 
hørt om«.

Birgit Lise Andersen er lige 
så nysgerrig som journalisten. Det viser sig, 
at eleverne i mellemtrinshuset har ønsket et 
husmøde, hvor repræsentanter for klasserne 
kan drøfte fælles ønsker og problemer. 

Skoleleder Birgit Lise Andersen viser 
rundt på Strandgårdskolen, og hun har ikke 
på forhånd kunnet tjekke skemaet og vælge, 
hvad hun vil vise. For Strandgårdskolen har 
fleksibelt skema. I den ene ende af mellem-
trinshuset skal vi være meget stille. Det er tid 
til læsestund, og fordi den ene lærer er gået 

til husmøde, er der kun én til at holde øje 
med eleverne på 4. årgang, som har fundet 
kroge rundtom i og uden for klasselokalerne, 
hvor de sidder fordybet i hver sin bog. 

Gennem en glasdør kan vi se en mindre 
gruppe elever fra 5. klasse, som ser nyheder 
for børn fra DR Ultra. Det gør de sammen 
med en af årgangens pædagoger, som efterføl-
gende afholder en hurtig hold mod hold-quiz 
om dagens nyhedsudsendelse.

»Det gør de vist hver dag«, siger Birgit Lise 
Andersen. »Det er et led i vores projekt om at 
udvikle elevernes begrebsverden«.

Overfor kæmper piger og drenge om or-

det på det ugentlige klassemøde, hvor nogle 
drenge har bedt om at få pigernes opførsel i 
timerne på dagsordenen.

Ovre i det nyindrettede sciencehus sidder 
en gruppe lærere i et auditorium. Men ingen 
af dem kigger på forelæser eller smartboard. 
I stedet sidder de med nakken tilbage og stir-
rer opad på deres iPads. De holder science-
fagteammøde og diskuterer to forskellige 
stjernebilled-apps – skal de vælge »Starwalk« 
eller »Skyview«?

Lærere underviser, pædagoger underviser, 
elever holder møde, lærere holder møde. Det 
kan alt sammen finde sted samtidig en fredag 

Et fleksibelt skema, hvor det er årgangens pædagoger og lærere, der lægger  
dagen til rette, er kernen i den helhedsskole i en ghetto i Ishøj,  

der inspirerede Christine Antorini til reformen.

For b i l l e d e  For   r e For m e n

portrætteret

T e k s T :  k a r e n  r a v n  ·  F o T o :  k l a u s  H o l s T i n g

»Hvem vil spille 
kæmpebanko?« 
Blæksprutterne 

er klar, når der 
skal vælges 
matematik-
værksteder. 
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»Hvem vil spille kæmpebanko?« Blæksprutterne er klar, når der skal vælges matematikværksteder. 

morgen i skoletiden. Den fleksibilitet er ker-
nen i den genrejsning af Strandgårdskolen, 
som Birgit Lise Andersen har stået i spidsen 
for, og som har inspireret undervisningsmi-
nister Christine Antorini til det, der er blevet 
til folkeskolereformen. Det er den skole, hun 
viser frem i tv, og derfor har Folkeskolen nu 
bedt om sin egen rundvisning.

Vores børn kan ikke samles
Denne fredag startede med morgensamling 
– en halv time, hvor de omkring 500 elever 
skråler med på Strandgårdskolens egen fredag 
morgen-sang, og husorkestret giver den fuld 
skrue, mens fire 9.-klassepiger danser en 
koreograferet dans, hvor ikke kun arme og 
ben, mens også fire gange langt mørkt hår er i 
bevægelse til stor begejstring blandt kamme-
raterne. Vores børn kan ikke samles, var ellers 
meldingen, da Birgit Lise Andersen efter sine 
første måneder som skoleleder ville holde en 
juleafslutning for de dengang kun godt 200 

elever. Men sammen med blandt andre musik-
lærer Svend Merring Madsen fik hun skabt en 
tradition. Én fredag i hver måned mødes alle 
i multisalen. Stolene er stillet på rækker, og 
klasserne har faste pladser, og nu har traditio-
nen så mange år på bagen, at også 9.-klasse-
eleverne på de bageste rækker har været med, 
siden de begyndte i skolen, og synger med.

En anden fredagstradition er hjemmebagt 
brød på personalerummet i tifrikvarteret. 
Alle, der har mulighed for det, kommer og 
smører sig et stykke brød, og så giver ledelsen 
og andre nogle fælles beskeder. Denne fredag 
er det ekstra vigtigt for Birgit Lise Andersen, 
for hun har ikke været meget på skolen de se-
neste uger på grund af lederkurser om folke-
skolereformen i både kommunalt og KL-regi:

»Vi har et forløb for lederne i Ishøj, som 
også kører parallelt for tillidsfolkene i MED-
systemet, hvor Strandgårdskolen er inspira-
tionen til de andre til, hvordan man kan gøre. 
Nogle af skolefritidsordningslederne blev helt 

For b i l l e d e  For   r e For m e n

Udgifterne til helhedsskolen Strandgårdskolen er ifølge Bir-
git Lise Andersen en smule billigere per elev end ud gifterne 
til skole plus skolefritidsordning på de andre skoler i Ishøj. 
Ishøj er samtidig en af de kommuner, der har de højeste 
folkeskoleudgifter per elev. Strandgårdskolen får ekstra re-
surser til dansk som andetsprog på grund af det store antal 
tosprogede elever og yderligere et ekstra beløb til de elever, 
som i sprogvurderingen ved skolestart viser sig at have 
særligt store sprogvanskeligheder. Og så bidrager skolens 
cirka 70 elever i gruppeordningen for børn med forskellige 
handicap også til driften af de fælles faciliteter i form af 
for eksempel kantine, skolebibliotek og vejlederfunktioner.

Kroner 

Naturfagslærerne 
jagter stjernebilleder i 
stjernekigger-apps en 
fredag morgen. Møder 
i fagteam er fastlagt i 

det fælles skema, så 
årgangsteamenes ske-

malæggere kan tage 
hensyn til dem, når de 

planlægger.
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høje, da jeg fortalte om vores Christian den 
Fjerde-forløb, hvor vi var i København en 
hel dag«, fortæller Birgit Lise Andersen. Som 
heldagsskole kan Strandgårdskolen tænke 
typiske skolefritidsordningsaktiviteter som en 
tur i Rundetårn ind i sammenhæng med de 
øvrige mål.   

Birgit Lise Andersen kom fra et job som 
konsulent i skole- og ledelsesudvikling, da 
hun blev ansat til at stå i spidsen for den kri-
seramte skole i Ishøjs navnkundige ghettobyg-
geri Vejleåparken. Hun skulle vurdere, om 
den havde en chance, eller den skulle lukkes. 
Under massiv bevågenhed fra skiftende under-
visningsministre og ikke uden konflikter med 
lærerne og Lærerforeningen lykkedes det at 
vende udviklingen. I dag har Strandgårdskolen 
lige så stor tilstrømning af distriktets børn som 
de fleste andre skoler og dertil mange henven-
delser fra familier, der vil flytte deres større 
børn til skolen også fra andre skoledistrikter. 
Alligevel har flertallet af eleverne sort hår og 
muslimsk baggrund, for over 80 procent af 
distriktets børn er tosprogede.

Blæksprutterne
På de fleste klassetrin er der to spor, men på 
1. er der tre. Ikke 1.a, 1.b og 1.c, men Blæk-
sprutterne, Søhestene og Krabberne.

»Vi delte dem ved starten af 1. klasse som 
en ny start ud fra sociale hensyn. Men vi har 
allerede flyttet nogle elever mellem klasserne 
– det gør vi jævnligt«, fortæller Blæksprutter-
nes matematiklærere Kamilla Vestergaard og 
Julie Tyle Pedersen.

De bliver lidt forvirrede over journalistens 
spørgsmål om, hvad forældrene siger til, at 
børnene ikke går i den samme klasse fra bør-
nehaveklasse til 9. klasse.

»Vi arbejder som en årgang – det er helt 
normalt her, så det kender de jo fra elevernes 
store søskende«.

Der er syv voksne – fem lærere og to pæ-
dagoger – tilknyttet 1. årgang med 64 elever. 
Denne fredag efter tipausen skal Blæksprut-
terne have matematik. Timen starter med en 
gennemgang af, hvad der skal ske, på et white-
board – opvarmning, værksteder og smileyer. 

»Hvad har I af forventninger til jeres smi-
leyer i dag?« spørger Julie.

»At de alle sammen er gule og glade!« sva-
rer en pige.

»Hvad skal der til, hvis smileyerne skal være 
gule og glade?«

»At vi følger med og gør, som læreren siger, 
uden at kæmpe eller slås«, foreslår en dreng.

»Det handler ikke om, hvorvidt I slås – det 
forventer vi i det hele taget, at I lader være 
med! Men det handler om, hvordan du har 
arbejdet i dag. Har du gjort dit bedste?«

Som opvarmning klapper klasse og lærere 
alle tallene op til 100. Hvis en elev ikke orker 
at klappe i hænderne og stikke tomlen i vej-
ret, skal han eller hun bare fortsætte med at 
sige tallene. Så skal eleverne vælge sig ind på 
dagens værksteder, men en pige starter med 
at smutte ind bag gardinet. De to lærere kan 
kun være i to af dagens fire værksteder – ven-
despil og kæmpebanko. I et tredje værksted 
sætter læreren en lille skærm på bordet mel-
lem to børn, og så skal den ene forklare den 
anden, hvor på en tom bankoplade han skal 
lægge de forskellige tal – foruden tallenes 
navne skal de træne ord som op, ned, højre, 
venstre, øverst og nederst. Men både her og 
ved bordene, hvor eleverne skal skrive tal i 
deres hæfte, er der flere børn, der ikke af sig 
selv går i gang med opgaverne.

Motiverede
»Vi arbejder meget med medansvar og med-
bestemmelse. De er ekstra motiverede, når 
de for eksempel selv har valgt værksted, men 
det er et langt, sejt træk. I 2. klasse – der 
kører det. Værkstedsarbejdet er en krævende 
arbejdsform, men den tilgodeser elever-
nes behov for at bruge deres krop, bruge 
deres hænder og veksle mellem at arbejde 
alene, i par eller grupper. Men det er en 

Tillidsrepræsentanten:  
Man bliver lidt hinandens arbejdsgiver
Tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant på Strandgård-
skolen Eva Norford brænder som sine kolleger for arbejdet med de 
tosprogede børn og er overbevist om, at helhedsskolen er det rette 
tilbud for dem. Men hun er bekymret for, om ildsjælene lægger så 
mange kræfter i jobbet, at de brænder ud. For selvom der er lagt ti-
mer ind i skemaet til at planlægge de mange tværgående aktiviteter, 
er der jo også brug for individuel forberedelse.

»Jeg kan godt være bekymret for, at meget af arbejdet bliver usyn-
ligt – at man bare forventer, at vi leverer det, også nu hvor vi får endnu 
flere undervisningstimer«, siger Eva Norford. »Det er et problem, at 
man bliver lidt arbejdsgiver for hinanden i årgangsteamene«, siger hun.

Arbejdstilrettelæggelsen i Ishøj Kommune under lov 409 er p.t. 
ikke faldet på plads. 
kra@dlf.org

Kamilla Vestergaard er både matematiklærer på 1. årgang 
og årgangens skemalægger, der uge for uge fordeler ar-
bejdstiden for de syv voksne, som de 64 elever møder i 
løbet af ugen.

141865 p14-19_FS0114_Ishoej_1.indd   16 06/01/14   10.38



f o l k e s k o l e n  /  0 1  /  2 0 1 4  /  17 

stor udfordring i starten, som stiller krav til 
elevernes selvstændighed, medbestemmelse, 
stillingtagen og deltagelse, og så vil de på sigt 
få en god indsigt i, hvilken arbejdsform der 
passer dem bedst«, fortæller de to matema-
tiklærere. 

De har været på Strandgårdskolen, stort 
set siden de blev færdiguddannet. Og de har 
lige sagt farvel til et hold praktikanter fra læ-
reruddannelsen.

»I arbejder jo sammen, I er jo et team, 
sagde de til os. Det er åbenbart ikke en selv-
følge andre steder, at man har teammøde 
hver uge, har fælles årsplan og planlægger alt 
sammen«, fortæller de. Praktikanterne var 
også overraskede over, at Strandgårdskolens 
lærere tager del i hinandens undervisning 
og bytter pausevagter, så Kamilla og Julie 
for eksempel havde mulighed for at holde et 
afsluttende frokostmøde med praktikanterne, 
mens nogle af kollegerne tog sig af eleverne.

Excel-ark
Kamilla Vestergaard er årgangens skema-
lægger. Hvert årgangsteam får 40 timer til 
skemalæggeren – Kamilla har dog 50, fordi 
hun er ny skemalægger, og fordi hun lægger 
skema for den eneste årgang med tre spor. 

Det foregår i et Excel-ark, hvor hun starter 
med at trække alle møder ind fra den fælles 
database. Også årgangsteamets egne møder 
skal nemlig ligge fast, fordi eleverne skal pas-
ses af voksne fra en anden årgang imens. Før-
ste punkt på ugens teammøde er skemaet, og 
når dansklærerne for eksempel har besluttet, 
at de gerne vil have et danskbånd fra klokken 
10 til 14 tre dage om ugen fra uge to til uge 
fem, så sender de en mail til Kamilla. Hun har 
et budget over de lærer- og pædagogtimer, 
hun har til rådighed, og så fordeler hun, så 
alle fagtimer varetages af en linjefagsuddan-
net lærer. Oftest er der én voksen per klasse 
plus en »flyver«, som kan hjælpe til, hvor 
der er behov. Andre gange flere voksne til en 
halv årgang eller fire til holddeling på hele 
årgangen. Det beslutter teamet i fællesskab, 
og så er det Kamillas ansvar at få matematik-
ken til at gå op. Ved sygdom kommer der en 
tilkaldevikar den første dag, og dernæst tager 
teamet over, så eleverne ikke får for meget 
spildtid med løse vikarer.

Tillidslogikken
Strandgårdskolens ledelse er stolt af at have 
stået model til folkeskolereformen, og Birgit 
Lise Andersen og souschef Kristian Evendt 

kan sagtens genkende deres skole i det, der er 
blevet det politiske resultat.

»Flere timer på en anderledes måde – det 
er det, vi gør«.

At der er sat tre enkle mål op for folkesko-
len – at alle elever skal blive så dygtige, som 
de kan, at den sociale arv skal brydes, og at 
tillid og trivsel kan styrkes gennem respekt 
for professionel viden og praksis – ligner også 
fuldstændig udgangspunktet i Ishøj. I Ishøj 
blev målene dog til i et tæt samarbejde mel-
lem byråd, forvaltning og skole.

»Det er tillidslogikken, vi gerne vil følge«, 
forklarer Kristian Evendt. »Vi sætter rammer-
ne, og så er det de professionelle lærere og 
pædagoger i årgangsteamene, der formulerer 
de konkrete mål for eleverne, tilrettelægger 
processen og lægger skemaet. Vores rolle som 
ledelse er at skabe gode rammer og støttesy-
stemer samt følge op på, om målene nås«.

Men kan I godt forstå, at lærerne oplever, at 
den tillid blev spoleret i foråret?

»Ja«, svarer Birgit Lise Andersen. »Og den 
tillid skal vi have retableret. Jeg oplever ikke, 
at lærerne her har mistet tilliden til os, men 
vi arbejder med det gennem meget grundige 
medarbejderudviklingssamtaler og pæda-
gogiske aftener, hvor vi arbejder med for 

Strandgårdskolens mange betonbygninger fra 1974 
var nedrivningsmodne og elendigt isolerede. Som den 
billigst mulige løsning er bygningerne over de senere 
år blevet »strippet« helt ind til de betonkonstruktioner, 
der er støbt på stedet, og så er de blevet totalrenove-
ret både ind- og udvendigt. Der er masser af fleksible 
kvadratmeter til rådighed overalt, fordi skole og skole-
fritidsordning ikke er adskilt – helhedsskolen råder over 
det samlede antal kvadratmeter hele dagen. Den er i 
øvrigt også ungdomsklub om aftenen med mange af 
lærerne som medarbejdere – det gør forældrene mere 
trygge ved at lade deres børn komme i klubben.

Kvadratmeter
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Basisviden skal være på plads  
– og overliggeren ligge højt
Et kompetencecenter af vejledere står i spidsen for den faglige udvikling  
på Strandgårdskolen.

T omas Højgaard hedder den ene af fædrene til de otte mate-
matiske kompetencer, der blev lanceret i 2002. I stedet for 
at sende nogle af Strandgårdskolens matematiklærere på 

efteruddannelses hos ham har matematikfagteamet med vejlederne 
Niels Olesen og Nina Jacobsen i spidsen hyret Tomas Højgaard til at 
gennemføre et forløb med skolens matematiklærere, hvor de arbejder 
med én kompetence ad gangen. Og til næste år har alle skolens klas-
ser en kompetencebaseret årsplan for matematik.

»Vi skal væk fra ’Hvad skal vi lave? Vi tager et emne om vand’ og 
hen til ’Hvad skal vi lære?’« fortæller Niels Olesen.

På Strandgårdskolen er der ikke et fagudvalg, hvor matematiknør-
derne sidder. I stedet er der et fagteam, hvor matematiklærere helt 
ned til 0. klasse er med. Der er ikke fagteam for alle fag hvert år, men 
alle lærere er med i mindst ét fagteam, og alle har mulighed for at få 
hjælp og inspiration af en vejleder. Der er en udeskolevejleder, en in-
klusionsvejleder, som i øvrigt er pædagog, ikke lærer, to skole-hjem-
vejledere, to læsevejledere, en vejleder i dansk som andetsprog og to 
matematikvejledere. Tilsammen udgør de skolens kompetencecenter.

Læsevejlederne Mette Aaskilde og Mimi Skovgård står for den år-
lige læsetest af alle elever, de holder læsekonference, og de tilbyder 
hjælp med forskellige undervisningsforløb og kommer og assisterer 
på efterspørgsel fra kollegerne. Som på de fleste andre skoler er læ-
seniveauet blevet markant bedre i indskolingen. 

»Det bliver også langsomt, men sikkert, bedre på mellemtrinnet, 
men det er stadig dér, mange møder muren i form af længere og 
sværere tekster«, fortæller Mette Aaskilde.

Når journalisters og politikeres kritiske blik rettes mod testresul-
tater og karakterer, og da Strandgårdskolen sidste år havnede på 
den famøse liste over skoler, der ikke lever op til Undervisningsmini-
steriets kvalitetskrav, ærgrer skolen sig lidt over egen succes: 

»Vi får mange elever ind på de højere klassetrin, som har haft 
problemer på deres tidligere skole. De kommer, fordi de har hørt, 
at vi er gode til at inkludere«, fortæller souschef Kristian Evendt. 
»Blandt vores egne elever ligger vores karakterer nu som et U – vi 
har fået en rigtig flot top, men har også fortsat en bund«.

Skolen er på sporet af en anden årsag til, at skolen stadig ikke 
ligger ret godt i afgangskarakterer – gennemsnitligt: 

»Dansk som andetsprog er et fælles ansvar, og vi er rigtig dygtige 
lærere, som arbejder meget med sammenhængen mellem hver-
dagssprog og fagsprog«, fortæller vejleder i dansk som andetsprog 
Birgitte Andersen. »Men på et tidspunkt havde vi en meget dygtig 
elev til eksamen. Censor peger ud ad vinduet, hvor landskabet er 
dækket af sne, og spørger, om der er vand udenfor. Det forstod hun 
ikke. Mange af vores elever mangler simpelthen basisviden og om-
verdensforståelse«.

Derfor er det nu et fælles projekt både i samarbejdet med foræl-
drene og i undervisningen at gøre meget ud af de allermest basale 
begreber. At undervise i helt basale ord som for eksempel før, nu og 
efter, som er vigtige i fag som historie, hjemkundskab og idræt, at se 
nyheder og tale med eleverne om, hvad der sker omkring dem. 
kra@dlf.org

eksempel de Bonos tænkehatte. Vi gjorde på 
samme måde i 2007-08, hvor det mundede 
ud i, at rigtig mange lærere sagde, at ’hvis vi 
bare havde noget mere tid med elevene, så 
…’. Derfor søgte vi om at blive helhedsskole«, 
fortæller Birgit Lise Andersen.

Selv kæmper hun nu på kommunalt plan 
for, at Ishøj Kommune ikke begynder at lægge 
nye regler ind for, hvordan Strandgårdskolen 
skal tilrettelægge elevernes og lærernes tid. 
Der er budgetteret med, at hver lærer i Ishøj 
skal undervise tre lektioner mere ligesom de 
fleste andre steder i landet. Men fordi Ishøj til 
og med dette skoleår arbejder efter den gam-

le A05-arbejdstidsaftale med en fast timepulje 
til forberedelse, ser Strandgårdskolens lærere 
og ledelse ikke nødvendigvis en sammen-
hæng mellem antallet af undervisningstimer 
og antallet af forberedelsestimer. Hverken at 
tre gange 45 minutter ekstra undervisning 
bør udløse ekstra forberedelsestid, eller at 
den ekstra undervisningstid kommer til at gå 
fra lærernes forberedelse.

»Det kan være, at det kommer til at be-
tyde, at hver lærer kun kan være i ét fagteam. 
Det er det, vi skal i gang med at finde ud af«, 
siger Birgit Lise Andersen. 
kra@dlf.org

Hver tirsdag i skoletiden og hver fredag efter skoletid 
træner 28 udvalgte Strandgårdskole-elever en stribe 
forskellige sportsgrene. De har søgt om optagelse i 
skolens sportsakademi og indgået en kontrakt om at 
passe deres træning. De rejser rundt i landet i deres 
sportsakademi-T-shirts og deltager i sportsturneringer 
mod andre skoler. Og for nogle af dem er det eneste 
chance for at dyrke sport, fordi deres forældre ikke er 
trygge ved at sende dem hen i en klub, de ikke kender 
til, men hellere end gerne vil lade dem dyrke sport i 
skoleregi.

Sportsakademi 
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Børn kan også 
foretage  
»egenkontrol«
På Strandgårdskolen er skolekøk-
ken og kantine én og samme ting. 
Eleverne producerer dagens ret fire 
dage om ugen

P å det første stålbord ligger en stak fotokopierede tjekli-
ster. »Vasket hænder«, »Taget alle smykker af«, »Ren-
gjort arbejdsbord« står der blandt andet.

»Det er ’egenkontrol’«, forklarer hjemkundskabslærer Lykke 
Stagaard, der var professionsbachelor i ernæring og sundhed, 
før hun blev lærer.

Sammen med kantineleder Michelle Tofteng tog hun kontakt 
til den lokale levnedsmiddelkontrol, da skolekøkken og kantine 
skulle bygges om, og de var klar til at slå de to ting sammen til 
ét. 

»Der var faktisk relativt få krav. Vi blev mødt af stor begej-
string for projektet, fordi Levnedsmiddelkontrollen er meget 
optaget af, at børn lærer at lave mad«, fortæller Lykke Stagaard.

Skolens kantine er økologisk og fik i 2010 som den første 
skole det økologiske guldmærke. 

Hjemkundskab – eller madkundskab, som Lykke Stagaard 
glæder sig til, at faget skifter navn til med reformen – har ele-
verne på 4., 5., 6. og 7. årgang. Tre elevhold står for maden ni 
uger i træk og tilbringer henholdsvis mandag, tirsdag og ons-
dag i køkkenet fra klokken 8 til 12. Om torsdagen er det et af 
overbygningsvalgholdene, der er i køkkenet. I stedet for valgfag 
kan overbygningseleverne på Strandgårdskolen vælge »skills« 
torsdag formiddag. Det er forskellige former for erhvervsret-
tede hold og projekter. De har blandt andet til formål at åbne 
elevenes øjne for mulighederne i erhvervsuddannelserne, fordi 
Ishøj-skolen som så mange andre skoler oplever, at eleverne kun 
kan forestille sig en vej via gymnasiet. Et af holdene er madhol-
det, hvor eleverne får et hygiejnekursus med tilhørende prøve 
og bevis.

»Det er ikke et officielt bevis, men vi foreslår eleverne, at de 
kan hæfte det på cv’et, når de søger job i Bilka – i den alder har 
man jo ikke ret meget at sætte på cv’et«.

Lykke Stagaard og hendes kolleger nyder, at hjemkundskabs-
timerne går med, at eleverne laver sund og fornuftig mad, som 
tjener et formål – og at de ikke selv skal bruge tid på indkøb, for 
det klarer kantinepersonalet, som også laver mad om fredagen 
og står for både tifrikvarterets gratis havregrød til alle og det lille 
eftermiddagsmåltid, som eleverne spiser ude i deres huse. 
kra@dlf.org

I Ishøj er der en økologisk kantine på alle skoler. I tifrikvarteret serverer Strandgårdskolens kantine 
gratis havregrød, men til frokost er det fire ud af fem dage eleverne, der producerer dagens ret.
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fotograferet

L u k  d ø r e n
Håndarbejdslæreren var bekym-
ret for, at der skulle komme støv 
i symaskinerne, når der blev sa-
vet ved siden af. Høvlebænke og 
sytøj er derfor adskilt af en dør.

B a s i s k e n d s k a B
Selv om håndværk og design er 
et meget frit fag, så er der tek-

nikker, som alle elever skal igen-
nem, blandt andet save og høvle 

og tage symaskinekørekort.

d e s i g n g L æ d e
Eleverne er mere motiverede, når 

de selv designer og udvælger 
materialer. Ved bordet i midten 
bliver der både syet puder og 

flettet i gummi.

kjoledesign og savsmuld
Når skoleskemaet fremover byder på håndværk og design, bliver det 
lo kalemæssigt en udfordring på mange skoler, fordi sløjd- og hånd-
arbejdslokaler ligger spredt. På Skårup Skole på Fyn er det gamle lokale 
til sløjd og metalsløjd bygget om til at huse både hårde og bløde materia-
ler. Skolen var med i Undervisningsministeriets forsøg med håndværk 
og design sidste år. Det var så stor en succes, at det nu er blevet et fast 
fag.

Foto Heidi lundsgaard  / tEkSt Hanne Hellisen

20 /  F o l k E S k o l E N  /  0 1  /  2 0 1 4

141865 p20-21_FS0114_Fotograferet.indd   20 06/01/14   10.39



n y t æ n k n i n g
Håndværk og design kræver ny-
tænkning af lokaler, for alle laver 

ikke nødvendigvis det samme. 
Der er derfor ikke brug for 18 

høvlebænke.

k o m B i n a t i o n s m u L i g h e d e r
Når lokalerne ligger op ad hin-
anden, er det mere oplagt for 

eleverne at kombinere hårde og 
bløde materialer.

o m B y g n i n g
lærer Helene tornøe har bygget 
de gamle sløjdlokaler om sam-
men med skolens pedel. Udgif-
terne er holdt nede, da meget er 

blevet genanvendt.
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 Bliver pro-
blemet med den 
manglende tid 
ikke blot skubbet 
videre til den en-
kelte lærer med 
besked om selv 
at prioritere mel-
lem opgaverne?

Lærerne er  
stadig vrisne

kende for mange medlemmers opfattelse af 
situationen.

Den pågældende lærer er ikke vrissen. 
Hun er vred og frustreret. Selvfølgelig over 
en urimelig lockout, når det hele nu alligevel 
var aftalt mellem regeringen og KL, og en 
socialdemokratisk ledet regering dermed til-
sidesatte fagforeningernes ret til at forhandle 
kollektive overenskomster, men først og frem-
mest over udsigterne til ikke at kunne udføre 
et ordentligt arbejde fremover.

Hvordan skal skolelederen sikre, at læ-
reren kan løse opgaven kvalificeret, når 
skolelederen ikke råder over de nødvendige 
resurser? Bliver dialogen med ledelsen der-
med ikke blot en pseudosnak og et enormt 
tidsspilde? Ender vi ikke i alles kamp mod 
alle om de knappe resurser, hvis den enkelte 
lærer skal »forhandle« sin egen arbejdstid? 
Hvordan kan der skabes fleksibilitet, uden 
at det ender i det grænseløse arbejde? Bliver 
problemet med den manglende tid ikke blot 
skubbet videre til den enkelte lærer med be-
sked om selv at prioritere mellem opgaverne? 
Hvordan skaber lederen sig et reelt overblik 
over den enkelte lærers opgaver og skolens 
samlede opgaver?

Spørgsmålene var endnu flere, og de dæk-
ker alle over det overordnede spørgsmål: 
»Hvordan skal jeg lykkes med mit ansvar 
for elevernes undervisning?« Her har vi den 
egentlige udfordring for den folkeskolere-
form, der i al væsentlighed blev finansieret 
gennem regeringens arbejdstidslov.

Kan Politiken få svar på det spørgsmål fra 
Corydon, KL og måske Antorini, vil det være 
langt mere interessant end de fortsatte hur-
raord om anderledes og mere spændende 
undervisning. Og de forsøg, vi allerede nu 
ser, på at tildele »vrisne lærere« ansvaret, hvis 
reformen ikke lykkes, er helt urimelige. 

Overskriften stammer fra Politikens forside 
den 3. januar og er en henvisning til en læn-
gere artikel om den aktuelle status i folkesko-
len. Artiklens budskab er, at folkeskolerefor-
men kan løbe ind i problemer, fordi lærerne 
er sure over forårets lockout. Dette er ikke 
blot et forsimplet, men derimod direkte 
forkert billede af situationen. 

I december modtog jeg en mail fra et 
medlem, der beskrev, hvordan hun vur-
derer situationen efter 1. august. Som 
opfølgning på mit svar fik jeg her i det nye 
år en grundig uddybning med en række 
spørgsmål og opfordringer til foreningens 
ledelse. Fra min deltagelse i medlemsmøder 
og -kurser ved jeg, at beskrivelsen er dæk-

Hanne Voldborg Andersen:
»Hvorfor kan mine elever ikke 
få adgang til deres oplevelser 
med Astrid Lindgrens Emil og 
Ole Lund Kirkegaards Virgil via 
en landsdækkende samling 
af digitale tekster? Det kunne 
spare værdifuld tid for skoler, 
lærere, elever og forældre – og 
resurserne kunne flyttes til 
langt mere givende, værdifulde 
og nødvendige arbejdsopga-
ver«.

} Netværket It i undervisnin-
gen: »Digitalisér folkeskolens 
tekster«

Nicolai Christensen:
»Citat fra Dronningens nytårs-
tale i dag: ’Hvis det kun er den 
ene gren, der skal bøje sig, så 
risikerer den at knække!’
Jeg tror næppe, at Dronningen 
(formelt set) ønsker at være 
politisk aktiv (det må hun jo 
ikke). Men jeg kunne i hvert 
fald ikke lade være med at 
tænke på, at det godt kunne 
være en henvisning til kon-
flikten mellem os lærere og 
kommunerne, som ikke fandt 
nogen rimelig løsning, hvoref-
ter vi lærere blot må bøje os for 
folkeskolereformen«.

}»Er dronningen mon allige-
vel lidt politisk i dag?«

Niels Christian Sauer: 
»Tilbage står, at ikke engang 
på deres egne Pisa-præmisser 
holder regeringens og folke-
tingsflertallets præk om, at 
denne reform vil hjælpe dan-
skerne til en bedre skole«.

}Fra blogindlægget »Skolen 
går i baglås«

DLF mener
Af AnDErs bOnDO CHrisTEnsEn 
fOrMAnD fOr DLf  
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Cirka 7.000 indlæg, blogs og kommentarer har der været på folkeskolen.dk i 20137.000
Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. Maksimalt 1.750 enheder inklusive  
mellemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen  
nummer 3 skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 22. januar klokken 9.00.

Børge Bjørnsgaard:
»August 2014 er rykket tætte-
re på. Hvis lærerne skulle kom-
me i en situation efter august 
2014, hvor meget ikke er gået 
efter planen, og indkøringen af 
den nye folkeskolereform er ved 
at gå skævt (hvilket ingen na-
turligvis håber), der er ikke nok 
lærerarbejdpladser, team, der 
ikke fungerer fagligt, alt for lidt 
forberedelsestid, lærere, der 
må møde uforberedt, for få eg-
nede materialer, for trange rum 
til teamsamarbejde og så vide-
re, dertil skoleledere, der er fru-
strerede, forældre, der er util-
fredse, og så kommer medierne 
på banen med spørgsmålene! 
så ville det være godt, hvis der, 
måske i al stilfærdighed, i god 
tid, det vil sige fra nu, centralt 
kunne udarbejdes en spørgs-
mål/svar-manual, så lærerne 
kunne stå samlet, forberedt 
og i enighed kunne give ens-
lydende svar, i stedet for som 
under lockouten at den enkelte 
lærer kæmpede sin egen kamp 
i medierne og nemmere kunne 
fanges på det forkerte ben ... 
Journalist spørger: ’Er det, 
fordi lærerne stadig føler sig 
kørt over af lockouten, at det 
er så svært at få skolereformen 
implementeret?’ svar: ’nej, 
skylden må tilskrives lov 409, 
som omhandler arbejdsforhold 
for lærere, og skolereformen, 
som ikke bygger på evidens. Vi 
arbejder professionelt ud fra de 
givne vilkår’«.

}Indlægget: »Hvad med en 
spørgsmål/svar-manual til 
lærerne?«

Lars Broe, lærer på Marienhoffskolen, Ryomgård

Mandela kan stadig indgive håb  
– også for lærere
Nelson Mandelas liv er slut og dermed også 
den hyldest, statslederne bidrog med; men han 
kan stadig indgive håb og mod for mange, også 
lærere. Vores professionsidealer kan forløses 
med Mandela!

Professionshøjskolerne har desværre ikke 
mange idealer, der skal forløses. Her styres 
efter vedtagne evidensbaserede tjenesteforskrif-
ter. Det bliver kommende lærere og elever kun 
mere ensporede af!

Jeg har besøgt Sydafrika i apartheidtiden og 
oplevede, hvordan styret ville retfærdiggøre sig 
selv ved at fremstille de sorte borgere som min-
dre kompetente, dovne og dårligt fungerende i 
en moderne verden. 

I Sydafrika hyldede Thorning Mandela for 
hans mod og egenskaber til at kritisere og for-
andre styret. Det er trist, at samme egenskaber 
ikke fremelskes i statslederens egen baghave. 
Tværtimod synes skræmmende genkendelige 
mekanismer at udvikles i statens organisa-
tioner. Lærere bliver gjort til »underdogs« og 
udstilles i annoncer som dovne og uvidende i 
forhold til nationens behov for kompetencer. 

Påstanden er, at lærere er af en utidssvarende 
kultur, og vores tilgang til pædagogisk praksis 
er ude af trit med en moderne stat. Nye love 
tilsiger, at vi fremover skal anvende godkendte 
metoder og evidens. Integritet og intuition i 
den pædagogiske praksis og professionelle di-
daktiske overvejelser bliver blacklistet.

»Vist har vi hyldet Nelson Mandelas personlig-
hed og gennemslagskraft, men vi skal for statens 
skyld ikke uddanne små Mandelaer i vores del af 
verden«, synes magtens tankegang at være.

Erling Dale skriver: »Som lærer underviser 
man ud fra vedtagne tjenesteforskrifter. Som 
didaktiker står man i et reflekteret forhold til 
forskrifterne, blandt andet for at kunne udøve 
offentlig kritik af dem. Professionalitet i skolen 
som organisation kræver, at lærerne bliver til-
kendt retten til at være didaktikere«. Dale var 
en respekteret didaktiker – nu er han »banned«.

Mandela skriver: »Education is the most 
powerful weapon, which you can use to change 
the world«. Derfor skal børnene undervises af 
didaktikere. Forsoning med Thorning kalder på 
Mandelaer.

Allerede for 50 år siden havde man kig på de 
elever, som blev sendt til særundervisning/spe-
cialundervisning. De var alt for dyre i drift. Det 
ville være langt billigere, hvis de gik i alminde-
lig folkeskole. Den var stort set alle med på. Det 
vil i reglen være tilfældet, hvis noget bare er 
billigere. Om ungerne lærte noget, var egentlig 
sagen helt uvedkommende. Det skulle der helst 
ikke tales alt for meget om. Undervisningen lå 
i reglen et godt stykke over deres fatteevne, 
så det var så som så med udbyttet. Nogle fik 
så den udmærkede ide at henvise disse elever 
til en specialskole, hvor undervisningen var 
specielt tilrettelagt for dem. Det fungerede ud-
mærket, til man fandt ud af, at det var dyrere 

end en almindelig folkeskoleklasse. Så begyndte 
»de kloge« at fundere over, om lærerne egentlig 
ikke bare skulle »tage sig sammen«, så skulle 
det jo være let at klare den lille knast.

Hvis det virkelig blev nødvendigt, ja, så 
kunne man da nemt ændre deres undervisning, 
så de derigennem var »klædt på« til at modtage 
disse elever.

Minder det om noget, vi har hørt før?
Verden forandrer sig, men der vil altid være 

en del elever, som falder uden for gennemsnit-
tet, og de vil uvægerligt altid afstedkomme en 
hel del debat, mere eller mindre seriøs. Efter 
min opfattelse mest mindre.
Forkortet af redaktionen

Bent Thøsing, pensioneret viceinspektør, Nr. Åby

HvEm Har glæDE aF INkluSIoNEN?

141865 p22-23_FS0114_debatteret.indd   23 06/01/14   12.19



rapporteret

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

Kommunen har meldt ud, at der bliver fuld 
tilstedeværelse og ingen aftale med kredsen i 
Guldborgsund Kommune på Lolland-Falster. 
Derfor turnerer kredsformanden rundt til alle 
skolerne til møder i faglig klub. 

Emnet: Lov 409, reformen og fremtiden. 
Kredsformand Henrik Hansen har med-

bragt en række slides, som fortæller om ram-
merne. Han stiller sig op ved smartboardet, 
mens lærerne henter kaffe og sætter sig ved 
de solide skoleborde. 

Da bradepanden med kage er sendt rundt, 
begynder spørgsmålene: Undervejs bliver 
kredsformanden mødt med mange spørgsmål 
om, hvordan hverdagen kan blive. Der er fru-
strationer i luften.

Må man gå hjem, når man skal rette stile? 
Må man lige lægge et ekstra forældremøde 
ind, hvis man er parat til at arbejde uden at få 
tillæg for det?

Flere spørgsmål end svar
Netop denne dag er kredsformand Henrik 
Hansen en kende mere optimistisk, end han 
har været tidligere. Kommunen har samme 
dag afholdt et dialogmøde, hvor man sammen 
med skolelederne, arbejdsmiljørepræsentan-

TeksT Hanne  Birgitte  Jørgensen

foTo sven  CHristoFFersen

Debat om arbejDstiD: Vi skal nå   det hele på skolen
Hvad med vores telefonnumre på skolens hjemmeside? Kan jeg ikke få lov til at arbejde bare en lille 
smule om aftenen? Der var mange flere spørgsmål end svar, da lærerne på Sundskolen ved Nykøbing  
Falster diskuterede fremtiden efter lov 409. 
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Debat om arbejDstiD: Vi skal nå   det hele på skolen
ter, tillidsrepræsentanter og lærere har taget 
hul på en snak om fremtiden. Han forklarer, 
at det er klart for ham efter mødet, at det er 
skolelederne, der har de største problemer:

»Vi skal godt nok ændre vores arbejdskul-
tur. Men det er skolelederen, som har udfor-
dringen med at få fordelt opgaverne inden for 
de rammer, der er udstukket«. 

»Det betyder, at hvis vi byder ind med no-
get, kan vi også få indflydelse. Vi kan få nogle 
fælles forståelser af, hvordan vi gør tingene. 
Når vi bliver inviteret til møde, er det jo, fordi 
de ikke kan gennemføre det, uden at lærerne 
er med«, forklarer han. 

Spørgsmålene undervejs får ham til mange 
gange at understrege, at lærerne må holde 
sammen og ikke gå efter individuelle løsnin-
ger. Når kommunen har meldt ud, at der er 
fuld tilstedeværelse på skolen, skal man ikke 
arbejde hjemme.

telefonnumre skal slettes
»Vi skal vænne os til, at vi skal nå arbejdet 
inden for arbejdstiden på skolen. Og hvis ikke 
vi kan det, er det et fælles problem for hele 
skolen. Der er lærere, som ikke har forstået, 
at det er slut med at gå hjem og rette stile. 
Men sagen er, at der kun kan aftales hjem-
mearbejde, hvis læreren selv ønsker det. Lad 
være med det, for så tænker I jeres rettig-
heder væk«, advarer kredsformanden, som 
understreger, at ledelsen ikke bare kan sende 
lærerne hjem at arbejde.  

Debatten cykler rundt i lokalet. Den kred-
ser også om at blive ringet op af forældre 
uden for skoletid. 

»Vores telefonnumre skal slettes fra foræl-
dreintra, og vi skal ikke længere bruge vores 
private mobiler til at tale med forældre«, ly-
der det fra en af lærerne. De andre nikker. 

Andre taler om, hvorvidt man kan holde 

et ekstra forældremøde, hvis der er brug for 
det. Det skal nu aftales med ledelsen, forkla-
rer kredsformanden.

Og hvad så hvis man læser Bjarne Reuter 
i sin sommerferie for at bruge det i under-
visningen? Og hvem vil melde sig til at føre 
opsyn med fysiksamlingen? Den tid vil gå fra 
den tid, der er til forberedelse, forklarer en 
lærer. Hun har ikke lyst til at melde sig. 

»Jamen det kan godt være, at der skal no-
get aflæring til her«, siger Henrik Hansen og 
understreger, at lærerne jo stadig har et pro-
fessionelt ansvar for undervisningen. 

»Folkeskolen er for vigtig til at overlade 
til lederne alene«, siger han, og der nikkes 
rundtomkring. 

rationaliser forberedelsen 
Lærerne taler også om, at de må rationalisere 
forberedelsen. 

»Det er jo forberedelsen, der kan presses, 
så vi skal kæmpe for, at vores ledere ikke 
båndlægger den tid, hvor vi ikke underviser«, 
siger Henrik Hansen. Men han foreslår, at 
lærerne også selv må rationalisere forberedel-
sen og for eksempel bytte forløb med hinan-

den. Der nikkes eftertænksomt. Nogle siger, 
at det gør de allerede.

Til sidst bliver det næsten for meget for en 
af lærerne:

»Jeg vil jo gerne kunne være her om afte-
nen til et ekstra forældremøde, bare som en 
del af arbejdstiden – uden tillæg«, hun ser 
appellerende rundt på de andre. 

Men det er ikke muligt, får hun besked på.
»Så er det, jeg siger stop! Jeg vil jo bare 

gerne have det til at glide ...«, siger hun. Og 
hvisker, at hun næsten ikke kan holde ud at 
skulle være lærer på den måde. Det giver ikke 
mening:

»Det er fornuften, der ligger derhenne i 
skraldespanden. Det kan jeg ikke have«, ud-
bryder hun.

Lederen skal fordele
Men skal vi slet ikke være fleksible? bliver der 
spurgt. Hvad så hvis en forælder kommer, lige 
når man er på vej hjem. Skal jeg så sige nej? 
spørger en anden.

»Nej, du tager samtalen, og så går du ind til 
din leder dagen efter«, svarer Henrik Hansen. 
Men læreren mener ikke, at han vil gøre det, i 
en tid hvor der er fyringsrunder på skolerne. 

»Det er ledelsen, som skal fordele arbej-
det. Hvad så hvis jeg bliver skoldet, fordi jeg 
har en problematisk klasse«, lyder et andet 
spørgsmål.

»Jamen du har stadig ret til at lade dig 
repræsentere af din tillidsrepræsentant«, si-
ger kredsformanden. Og medgiver, at der er 
mange flere spørgsmål end svar lige nu.

Alt er i spil, understreger han og forklarer, 
at i løbet af foråret vil mere og mere blive af-
klaret. Kredsen er parat til at indgå alle former 
for aftaler og gør alt, hvad den kan, for at holde 
døren åben til kommunen, understreger han. 

Lærerne pakker kagen og kaffen sammen. 
På vej ud fortæller en lærer til journalisten, 
hvor ked han er af, at han ikke længere får tid 
til at lave den konstruktive og gode opgave-
retning, som har bragt hans elever op på 10,4 
i snit! 
hjo@dlf.org

»Vi skal stå sammen. Vi skal vænne os til, at vi skal nå 
arbejdet inden for arbejdstiden på skolen. Og hvis ikke vi 
kan det, er det et fælles problem for skolen«, sagde kreds-
formand Henrik Hansen, Guldborgsund, blandt andet på 
mødet med lærerne på Sundskolen ved Nykøbing Falster.

»Fornuften er smidt i skraldespanden«, mente en af læ-
rerne på kredsmødet på Sundskolen ved Nykøbing Falster. 
Der var mange spørgsmål til formanden for kredsen i 
Guldborgsund om den nye hverdag for lærerne: Hvad med 
fleksibilitet – og hvordan med forældremøder?
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For skoleleder Espen Fossar Andersen på Sundskolen er 
lærernes ekstra undervisningstid den største udfordring, 
der skal tackles efter sommerferien. 

»Lærerne skal prøve at finde balancen med alle de 
andre opgaver: Forberedelse, teamsamarbejde og alt 
det, de ellers laver. Det bliver en udfordring at få plads 
til det, og vi skal være med til at finde ud af at tilrette-
lægge dagen, så det kan lade sig gøre«, erkender han.

For ham er det vigtigt, at processen foregår i dialog 
med lærerne, og der er derfor fastlagt en lang række 
møder med forskellige temaer gennem hele året.

I Guldborgsund har kom-
munen meldt ud, at der som 
udgangspunkt kræves, at læ-
rerne er på skolen 100 procent 
af arbejdstiden.

»For nogle vil tilstedeværel-
sen være en stor forandring, 
mens andre allerede i dag er 
på skolen hele deres arbejds-
dag. Vi er i gang med en be-
hovsanalyse, hvor vi spørger 
lærerne om deres ønsker til ar-
bejdspladser, og så indretter vi 
skolen i løbet af foråret. Vi star-
ter altså ikke med at gå ud at 
købe 80 hæve-sænke-borde til 
alle. Vi må se, hvilke behov der 
er. Men jeg har sagt, at det ikke 
skal være lærerarbejdspladser, 
som giver problemer«, siger 
skolelederen til Folkeskolen.

Forældresamarbejdet bliver 
også en stor forandring. Skolelederen vil sammen med 
skolebestyrelsen melde ud til forældrene, at de frem-
over skal kontakte lærerne inden for skolens åbningstid.

Han fortæller, at han er meget opmærksom på, at 
lærerne fik nogle knubs i foråret. Espen Fossar Ander-
sen har prøvet at sige, at ledelsen og lærerne fortsat er 
på samme hold og har samme interesse i at lave en god 
skole. 
hjo@dlf.org

foto:espen fossar Andersen

»Det skal ikke være lærer-
arbejdspladser, som giver 
problemer«, siger skolele-
der Espen Fossar Ander-
sen på Sundskolen. Han er 
ved at undersøge behovet, 
når lærerne fra august skal 
tilbringe al arbejdstid på 
skolen.

På Strandvejsskolen i København er fremti-
dens forberedelse og arbejdstid de spørgsmål, 
der optager lærerne mest, fortæller skolens 
tillidsrepræsentant, Niels Groth.

»Hvordan bliver det med den nye arbejds-
tidslov? Får vi nogle ordentlige forhold at 
arbejde under? Bliver der placeret nok tid til, 
at man kan lave ordentlig forberedelse, både 
alene og med kollegaer?« spørger Niels Groth 
og understreger, at lærerne med forårets 
konflikt i baghovedet har svært ved at være 
konstruktive i forhold til både arbejdstid og 
skolereform.

»Vi taler om, at vi med forårets konflikt 
blev sat uden for døren, og samtidig vil man 
have os til at spille med på en meget stor 
reform af folkeskolen. Folk har det generelt 
svært med det«, siger Niels Groth og fortæller, 
at det er noget, der bliver diskuteret meget på 
møderne i faglig klub.

»Vi er nødt til at gå på to ben, forstået på 
den måde at vi skal være meget opmærksom-
me på vores kommende arbejdsforhold og 
stille krav til, at der er ordentlige muligheder 
for forberedelse. Det andet ben er at være 

TeksT Hanne  HeLLisen

foTo KLaus  HoLsting

En kommende diskussion, 
som tillidsrepræsentant 
Niels Groth skal have med 
sine kollegaer, er, hvorvidt 
forældre kan ringe til læ-
rerne uden for arbejdstid. 
Det er mange vant til at 
kunne i dag, men sådan 
skal det ikke være frem-
over, mener han.

skoleleDeren:  
Flere  
lektioner er den 
største  
udFordring
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konstruktive medspillere i forhold til refor-
men – hvad kunne være en god ide at tage fat 
på i starten af reformen? Det forstår lærerne 
godt, men det er en vanskelig øvelse, som 
kræver flere møder, før vi får tygget os igen-
nem«, siger Niels Groth. 

Han og kollegaerne er endnu ikke nået 
nok ned i materien endnu til at tale om de 
gevinster, der kan være ved i højere grad at 
være på arbejdspladsen og arbejde mere for-
pligtende sammen i team. 

»Min holdning er, at det er en gevinst, at 
man kan få lavet et mere organisk teamsam-
arbejde, men det kræver ledelse for at få det 
kvalificeret«.

Forberedelsen bliver en udfordring
Et kernepunkt er fremtidens forberedelse, 
hvor Niels Groths kollegaer alle har deres 
bekymringer inden for deres fag.

»Et par musikkollegaer sagde til mig: Hvor-
når kan vi sidde og øve på klaveret, hvis der 
er undervisning? Det er jo noget, vi plejer at 
gøre derhjemme«. Niels Groth, der også er 
idrætslærer, har selv samme overvejelser in-
den for sit fag. Her er der ofte mange eksterne 
brugere, som har brugt skolens idrætsfacilite-
ter inden for skoletiden. Det kan derfor blive 
svært med teamforberedelse, hvor Niels Groth 
og kollegaerne typisk vil afprøve ideer i salen. 

Kay Petersen, der er arbejdsmiljørepræ-
sentant på Strandvejsskolen, tror også, at den 
øgede undervisningstid og deraf følgende 
mindre tid til forberedelse vil blive en udfor-
dring for nogle af kollegaerne.

»Nogle af lærerne oplever et meget stort for-
ældrepres. De stiller store krav til skolen og læ-
rerne, og jeg frygter, at der er nogle af lærerne, 
der vil gå hjem og fortsætte med forberedelsen 
for at kunne leve op til de krav«, siger han.

Må forældre ringe om aftenen?
Selvom møderne i faglig klub indtil videre 
har kredset om de overordnede rammer for 
arbejdstiden, så bliver der også små detal-
jeorienterede ting, som Niels Groth på et 
tidspunkt skal diskutere med kollegaerne. 
For eksempel en telefonstrategi om, hvornår 
forældre kan få fat i lærerne, og om det skal 
være muligt uden for arbejdstiden.

»Jeg har min egen telefonstrategi, og den 
kommunikerer jeg til mine forældre. Der er 
ikke nogen, der skal ringe til mig privat. For-
ældre kan lægge en besked på skolen, og så 
skal jeg nok kontakte dem. På det punkt er 
jeg den specielle, for mange af kollegaerne si-
ger til forældrene, at de altid kan ringe. Nogle 
lærere bliver ringet op tit, og det skal vi væk 
fra«, siger tillidsrepræsentanten. 
hbh@dlf.org

Vi taler om, at vi 
med forårets  
konflikt blev sat 
uden for døren, og 
samtidig vil man 
have os til at spille 
med på en meget 
stor reform af  
folkeskolen. Folk 
har det generelt 
svært med det.
niels groth, 
tillidsrepræsentant

stort Forældrepres
Strandvejsskolen i København efter 1. august 2014. 
Der er høje krav fra forældrene. Derfor frygter tillids-
repræsentanten, at lærerne går hjem og forbereder  
sig ekstra.  
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rapporteret

Når lærerne på skolen Pinner Park Junior 
School skal arbejde med katastrofen i Filip-
pinerne, er det ud fra børnekonventionens 
artikel 6 om børns ret til overlevelse og ud-
vikling. Når eleverne skal fremføre eventyret 
»Askepot« som teater, fortæller lærerne om 
artikel 20, forældreløses ret til beskyttelse. Og 
når lærerne skal tysse på en forstyrrende elev, 
henviser de til artikel 28, fordi larmen fratager 
klassekammeraterne ret til undervisning. 

I England er omkring 3.000 skoler i Lon-
don-området gennemsyret af arbejdet med 
børnekonventionens rettigheder, og derfor 
har de af organisationen Unicef fået titlen 
»certificeret rettighedsskole«. Fra næste sko-
leår får Danmark sin første rettighedsskole, 
Langelinieskolen i København, og derfor står 

TeksT Ann-Sofie WArnich

foTo JuStin tAlliSi london bruger omkring 3.000 
skoler FN’s børnekonvention som 
ramme for at skabe trivsel og læ-
ring. Fra næste skoleår går den 
første danske rettighedsskole i 
luften i København. Vi fulgte en 
gruppe danske lærere på studietur 
til London for at forme rettigheds-
skolernes fremtid i Danmark.  

Lærere skal importere 
engelske rettigheder

  En rettighedsskole baserer sin undervisning og  
psykiske miljø på børnekonventionens 54 rettighe
der. Det kræver, at alle med daglig gang på skolen 
er bekendt med rettighederne, agerer efter dem og 
inddrages i beslutninger om skolen. 

  Rettighedsskolerne blev startet af Unicef England i 
2004 og har siden spredt sig til en række europæ
iske lande. 

  Unicefs egne evalueringer viser, at der er høj trivsel           
blandt lærere og elever på rettighedsskoler.   

  Der findes rettighedsskoler i England, Canada,  
Slovakiet, Spanien, Tyskland og Sverige. 

  Hvert land har udviklet sin egen model for koncep
tet, så det passer til netop dets grundskole.

om rettighedsskoler: 

Børn har ret til at blive hørt, især på den engelske rettighedsskole Pinner Park 
Junior School i London. Derfor bliver de tre danske lærere, Charlotte Rørbøl, 
Charlotte Stjerne og Henning Skov, rundvist og undervist af tiårige elever.
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tre af Langelinieskolens lærere foran lågen 
til Pinner Park Junior School på en grålig en-
gelsk vinterdag. 

»Vi er spændte på at se, hvordan rettigheds-
skolen fungerer. Langelinieskolen bruger al-
lerede børnerettighederne indirekte i fagene, 
men ved at blive rettighedsskole kan vi itale-
sætte det endnu mere og få eleverne til at tage 
filosofien bag rettigheder helt ind i deres liv«, 
siger udskolingslærer Charlotte Stjerne, inden 
hun sammen med lærerkollega Charlotte Rør-
bøl og souschef Henning Skov træder ind i den 
engelske skolegård i Harrow uden for London. 

rettigheder gør glad   
»Hold da op«. Lærernes øjne flakker rundt 
mellem udsmykningerne i rettighedssko-
lens skolegård. Den asfalterede legeplads er 
klistret til med plancher langs hegnet, flag i 
Unicefs cyanblå farver og lange guirlander 
af elevproduktioner. Alle steder indgår ordet 

»rettigheder«: »Rights respecting« er det en-
gelske udtryk. Langs den rødbrune mur står 
en regnbuefarvet venskabsbænk, som med et 
skilt forklarer, at den skal sikre retten til leg 
og venskab. 

Lærerne følger sporet af skilte, der ender 
på skolebygningens hoveddør. »Du går nu ind 
på en rettighedsskole. På vores skole nyder 
vi vores rettigheder, og vi respekterer andres 
rettigheder«, står der. 

Betegnelsen »rettighedsskole« er opfundet 
af Unicef England med det formål at få bør-
nekonventionens 54 rettigheder vævet ind i 
både undervisning og omgangstone på engel-
ske skoler. For at en skole kan få titlen som 
certificeret rettighedsskole, er det afgørende, 
at alle på skolen kender til rettighederne. Der-
for er et af de vigtigste elementer et såkaldt 
»rettighedspanel« af både elever, lærere, for-
ældre og øvrigt skolepersonale, som står for 
implementeringen af rettighederne. 

God opførsel over for lærerne er 
ikke ensbetydende med, at det 
videreføres i frikvarteret, og for 
mig er det vigtigt, at arbejdet 
med rettigheder har en indfly-
delse på elevernes sociale triv-
sel. Vi kan bruge de engelske 
skolers entusiasme til inspirati-
on, men vi skal finde vores egen 
måde at gøre det på. 

S o u S c h e f  h e n n i n g  S k o v , 
l a n g e l i n i e s k o l e n 

»Sådan en skal vi have hjemme«, bliver de tre danske 
lærere enige om. De engelske elever har med deres 
håndtryk skrevet under på at følge børnerettighederne. 

Overalt hænger bidder af børne
konventionen. At alle med tilkyt
ning til skolen kender rettighe
derne, er første skridt mod at blive 
certificeret rettighedsskole.

Første skridt for at blive rettighedsskole er at oplyse bør
nene om deres rettigheder. Eleverne i panelet kan huske og 
fortolke en stor del af børnekonventionens rettigheder. 

Imens eleverne på skift for
tæller om skolens plancher, 
fotograferer andre, så for
ældre og klassekammerater 
hører om mødet med de 
danske lærere.

Børn har ret til at blive hørt, især på den engelske rettighedsskole Pinner Park 
Junior School i London. Derfor bliver de tre danske lærere, Charlotte Rørbøl, 
Charlotte Stjerne og Henning Skov, rundvist og undervist af tiårige elever.
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Pinner Park Junior School har arbejdet med 
rettigheder gennem to år, og det har betydet 
bedre trivsel og arbejdsmiljø for både elever 
og lærere. Børnene er blevet gladere for at gå i 
skole, og der er mindre mobning og diskrimi-
nation blandt den multikulturelle elevgruppe. 

De resultater imponerede ledelsen på Lan-
gelinieskolen, som ser en mulighed for at ind-
rette rettighedsskolen, så den passer til netop 
dem. Skolen ligger i det resursestærke Østerbro-
område og er for nylig blevet slået sammen 
med en specialskole for hørehæmmede børn. 

»Jeg tror, vi især kan bruge rettigheds-
skolen som en fælles og samlende ramme 
for vores tre matrikler. Samtidig ser jeg også 
muligheder for at bruge det i forældresam-
arbejdet. Mange forældre og børn fortæller 
tit, hvad de har krav på, men det er ikke altid 
gennemsyret af respekt for andres behov«, 
siger Charlotte Rørbøl.  

engelske verdensborgere 
I indgangshallen på Pinner Park Junior School 
venter seks tiårige elever i bordeaux skole-
uniformer på at vise lærerne rundt på deres 
skole. De knuger hver deres stykke A4-papir, 
tripper og smiler overstadigt til hinanden. 
Eleverne er en del af skolens panel, »rights 
respecting rangers«, der har ansvaret for at 
fremhæve elevernes rettigheder. 

Børnene holder høfligt dørene for de kø-
benhavnske lærere, mens de indøvet guider 
rundt på skolen. Skolen har et bederum med 
plads til alle religioner, hver klasse har lavet 
en planche med udvalgte rettigheder, og over-
alt hænger tegninger med elevernes tolknin-

ger af børnerettigheder. Tiårige Zia viser stolt 
sin egen illustration af børn med forskellige 
hudfarver. »Der skal være plads til alle børn, 
uanset hvilken hudfarve eller religion de har«, 
fortæller hun de voksne. 

Bag eleverne går lærer Diana Mendonca, 
der har været med til at gøre Pinner Park 
Junior School til en rettighedsskole. Hun har 
været lærer på skolen gennem fire år og har 
oplevet en væsentlig forandring, siden skolen 
indgik et samarbejde med Unicef om at blive 
rettighedsskole.

»Arbejdet med rettigheder gør børnene til 
ansvarsbevidste verdensborgere. Som rettig-
hedsskole har alle samme metode at arbejde 
på og være sammen på. Filosofien bag bør-
nerettigheder var i forvejen bag vores skoles 
værdier, men nu er det italesat, og vi lever og 
ånder for det«, siger Diana Mendonca.  

Skal virke i frikvartererne 
Første skridt mod at implementere rettig-
hederne i skoledagen var at undervise alle 
eleverne i børnekonventionen og koble sko-
lens retningslinjer op på konventionens rettig-
hedsartikler. Nu holder Pinner Park Junior 
School morgensamlinger, der hver gang har 
en udvalgt rettighed i fokus, rettighederne er 
indskrevet i elevernes pensum, og skolen har 
en venskabsskole i Uganda, der også arbejder 

Det virker:

  at bruge rettigheder som en fælles  
referenceramme for skolen 

  at udarbejde individuelle klasseregler  
baseret på rettighederne  

  at bruge rettigheder til at fremme dannelsen  

  at have et børneråd, der er med til at vælge  
indsatsområder. 

Det virker ikke:

  at bruge rettigheder som et middel til at  
opdrage og disciplinere  

  at pålægge eleverne ansvaret for at kræve  
deres rettigheder 

  at bruge belønninger i form af for eksempel  
klistermærker 

  at fremhæve elever på grund af særlig kunnen.

De danske læreres  
erfaringer fra england 

141865 p28-31_FS0114_London.indd   30 06/01/14   14.27



f o l k e s k o l e n  /  0 1  /  2 0 1 4  /  31 

I efteråret blev den 
statslige Pinner Park 
Junior School officielt 
udnævnt til »certifice
ret rettighedsskole«. 
»Rettighedsskolen er 
et virkelig inspirerende 
arbejdsmiljø«, siger sko
lens lærer Diana Men
donca. 

med rettigheder. I dagligdagen bliver ret-
tighederne også brugt som et middel til at 
sikre ro i klasserne, fordi eleverne ikke må 
krænke klassekammeraternes ret til at få 
undervisning. 

»Det er sjovt at være rettighedsskole. 
Man får lov til at gå til vigtige møder«, for-
tæller en dreng på ivrigt syngende britisk. 

»Man får også belønninger såsom 
chokolade eller guldstjerner«, tilføjer en 
anden. 

De danske lærere er imponerede over 
energien og entusiasmen blandt både ele-
ver og lærere, men elevernes hungren efter 
lærernes belønninger får dem til at rynke 
på næsen.  

»God opførsel over for lærerne er ikke 
ensbetydende med, at det videreføres i 
frikvarteret, og for mig er det vigtigt, at ar-
bejdet med rettigheder har en indflydelse 
på elevernes sociale trivsel. Vi kan bruge 
de engelske skolers entusiasme til inspira-
tion, men vi skal finde vores egen måde at 
gøre det på«, siger souschef Henning Skov. 

Sjovt for lærerne 
De tre danske lærere siger farvel til skolen 
med håndtryk fra eleverne og løfter fra 
de engelske kollegaer om at sparre med 
hinanden i processen mod at blive ret-

tighedsskole. Nu skal danskerne i gang med 
at skabe deres egen rettighedsskole, som 
passer til netop Langelinieskolen. Det kræ-
ver diskussioner om pædagogik og værdier, 
som er skudt i gang, fra det øjeblik lærerne 
forlader Pinner Park Junior School. 

»Den slags disciplin, der involverer beløn-
ninger og uniformer, vil aldrig fungere i Dan-
mark, og så tror jeg, det bliver en udfordring 
at få rettighederne ind i al undervisning. Men 
grundprincippet om, at man skal respektere 
hinandens rettigheder, er vigtigt«, siger Hen-
ning Skov. 

Projektet skydes i gang samtidig med 
den nye folkeskolereform, og derfor er det 
afgørende, at deres egen entusiasme kan 
smitte af på kollegaerne, så der er energi 
til at være rettighedsskole.   

»Vi skal især sørge for at gøre det til et 
sjovt og meningsfuldt projekt, der frem-
hæver det, vi allerede gør godt, så det ikke 
bare bliver en ekstra opgave oven i folke-
skolereformen«, siger Charlotte Stjerne.  
asw@dlf.org

Skovly 
- landets bedste lejrskole

Skovly er med sine dyr helt unik blandt lejrskoler. 
Ingen andre steder kan du komme så tæt på dyrene. 
På Skovly kan du gå på opdagelse i stalden og møde 
kaniner, får, geder og heste. 
Besøget på Skovly kan skræddersyes specifikt til dig 
og din skoleklasses behov. 

Vi hjælper gerne til med til at planlægge oplevelser 
på lejrskolen. 
Faciliteterne er helt i top. Der er bl.a. bålhytte, 
beachvolley og fodboldbaner samt naturlegeplads. 

 Der er totalt fedt i hytterne.  
 Det bedste er den hyggelig 
 hems, hvor man kan sove flere  
 sammen. Allan, 12 år.

Skovly ligger tæt på Ribe, hvor man bl.a. kan besøge 
Vikingecentret og Vadehavscentret.

For yderligere oplysninger 
og tilbud, kontakt 

Jakob Hansen, Bakkevej 54, Ribe
Mobil 24 27 48 57
JHA@vfl.dk | www.skovly.nu

På Skovly er 

der plads til alle

»

Konferencen præsenterer resultaterne af 
den første danske forskning i talproblemer.

Forskningen er finansieret af Undervisnings-
ministeriet og gennemført som et undervis-
ningsforsøg i et samarbejde mellem Institut 
for Uddannelse og Pædagogik (DPU), 
Svendborg Erhvervsskole og CSV Sydfyn.

Undervisningsminister Christine Antorini 
åbner konferencen, hvor også forsøgets 
undervisere samt nogle af de medvirkende 
elever fortæller om deres erfaringer.

Bindende tilmelding senest 24. januar til 
csvsydfyn@svendborg.dk med angivelse 
af navn, arbejdsplads og mailadresse samt 
arbejdspladsens EAN- og CVR-nummer.

Pris inkl. en let servering: 500 kr.

Se konferenceprogram på  
www.dyskalkuli.dk

Konference  
om talproblemer
Den Sorte Diamant i København
onsdag den 5. februar kl. 12-16

sv
b 

 2
25
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Inklusion er god praksis. Når læreren får lov 
til at arbejde med sin praksis, får mulighed 
for at udvikle den – så sker inklusionen.

Rasmus Alenkær forklarer. Han er rejsende 
i skoleudvikling. Holder kurser rundt i landet 
– og det hele står i inklusionens tegn. Han er 
uddannet lærer og cand.pæd.psych. og ph.d.

»Hvis bare politikerne ville indrømme, at 
øget inklusion også handler om penge. Sig det 
dog højt. Inklusion og skoleudvikling koster. Vi 
kan ikke spare os ihjel. Øget inklusion koster 
minimum det samme, som skolevæsnet tidlige-
re har kostet, og i udviklingsfasen koster inklu-
sion mere. Om ti år er det muligt, at man kan 
spare nogle penge, men når man vil inkludere 
flere, skal der være nogle ekstra hænder. Ellers 
kan det slet ikke lade sig gøre«, siger han.

»At passe sit arbejde som lærer, det er 
god praksis – og deri ligger muligheden for 
inklusion«.

Rasmus Alenkær har skrevet bøger om 
inklusion – »Den inkluderende skole« – define-
ret forskellen på rummelighed og inklusion, 
og nu holder han foredrag og er tovholder på 
store skoleudviklingsprojekter med inklusion 
som overskrift.

Han understreger, at det handler om øget 
inklusion. Fuld inklusion er et teoretisk ideal. 

Med små skridt
Det handler om at tage den store inklusions-
opgave med små skridt. Lærerne skal have 

ejerskab til projektet, og det ser forskelligt ud 
fra skole til skole. 

»Start med det konkrete lokale behov. Når 
man kender behovet for den elev, den klasse, 
så giver rammen ofte sig selv«, mener Rasmus 
Alenkær.

Et eksempel er Nørre Nebel Skole i Varde 
Kommune, hvor man netop har afsluttet et 
treårigt skoleudviklingsprojekt. Alenkærs op-
gave her er at inspirere, begrænse projektet 
og hjælpe grupperne med at sætte mål op.

I indskolingen har lærerne defineret deres 
projekt. De ønsker at få fællessamlingerne til 
at fungere. Enkelt og konkret. De har videofil-
met fællessamlingerne og analyseret sig frem 
til nogle forandringer.

»På filmene ser man for eksempel en 
dreng, der er urolig. Han var i forvejen i 

risiko for at blive marginaliseret, så lærerne 
fokuserer på, hvad de kan gøre. Hans uro 
spreder sig i fællessamlingen. Det viser sig, at 
han fryser. Eleverne sidder på gulvet, og det 
er januar måned. Problemet bliver løst med 
madrasser«, siger Rasmus Alenkær.

Han fortæller om en anden skole, hvor ele-
verne ikke kunne sidde stille i engelsktimer-
ne. Løsningen blev i en periode, at de havde 
engelsk i idrætssalen, mens de bevægede sig.

Alenkær oplevede i en anden sammen-
hæng, at lærerne ikke troede, at de kunne 
ændre på skemaet, men hvor ledelsen sagde, 
at det ikke var noget problem, så længe der 
var en god pædagogisk grund. Her blev æn-
dringen, at alle børn i indskolingen mødte til 
samme lærer hver morgen. Fordi det gjorde 
børnene tryggere og meget roligere.

Besøgte hinandens undervisning
På Nørre Nebel Skole talte lærerne på mel-
lemtrinnet om, at uroen kom, fordi eleverne 
var dårlige til at komme ind til time efter 
frikvarteret. I det hele taget var overgange 
og skift et problem. Det blev søgt løst med 
et aftale- og belønningssystem, som eleverne 
var involveret i at udvikle. Effekten var god. 
Timerne startede til tiden, der var ro, og 
eleverne viste gode tegn på trivsel.

I udskolingen viste det sig, at der blandt 
lærerne var en lidt trykket stemning.

»Vi talte om, at hvis man skal inkludere 
elever, handler det om først at have inklude-
ret hinanden – kollegerne imellem. Jeg fore-
slog, at de besøgte hinandens undervisning 
to og to, men at de udelukkende fokuserede 
på, hvad i den andens undervisning de kunne 

TeksT Helle  lauritsen

foTo redstar

Øget inklusion  
skal ske med små skridt

start med de konkrete lokale behov og lad lærerne passe deres arbejde. Det er god praksis,  
og deri ligger muligheden for inklusion, siger Rasmus Alenkær.

Rasmus Alenkær er uddannet lærer og cand.pæd.psych. 
og ph.d. og rejsende rådgiver i inklusion. For eksempel 
på Nørre Nebel Skole i Varde Kommune, hvor man netop 
har afsluttet et treårigt skoleudviklingsprojekt. Alenkærs 
opgave er at inspirere, begrænse projekter og hjælpe grup-
perne med at sætte mål op.

foto: Alenkaer Arkivfoto
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blive inspireret af til deres egen undervis-
ning«, siger Alenkær.

»Det viste sig, at de måske nok havde fan-
tasier om hinandens undervisning, men at 
de faktisk ikke kendte hinanden særlig godt. 
Det kom til at betyde meget for stemningen i 
udskolingen«.

ledelsen med i akt
Rasmus Alenkær mener, at inklusion også 
handler om at strukturere og sætte i system. 

»Jeg er tilhænger af specialklasser. De skal 
bare hedde noget andet end specialklasser. 
Det er måske, fordi jeg har besøgt så mange 
engelske skoler, hvor de netop påpeger, at de 
har specialklasser, fordi de er fuldt inklude-
rende skoler. De holder fast i, at eleverne i 

alle slags klasser har frikvarter samtidig og er 
velkommen til de samme fester. Men ikke alle 
kan eller skal være sammen i det store fælles-
skab hele tiden«.

Han fortæller, at han i England har oplevet 
et tæt ledelsesstyret AKT-tilbud (adfærd, kon-
takt, trivsel). Et lokale, hvor ledelsen havde 
turnus, fordi det var vigtigt, at de var tæt på 
de elever, der er i vanskeligheder. De ønskede 
at være tættest på dét, der gik dårligst.

Han mener, at lige nu er fællesskabet det, 
vi alle går mest op i. Det er det vigtigste. 

»Men fællesskabet er jo befolket af indivi-
der. Det næste bliver, at vi tænker på, hvad 
individet har brug for. Og det vil vise sig, at 
individet har brug for fællesskaber«.

»Det handler om at skabe fællesskaber. 

Start med det  
konkrete lokale  
behov. Når man  
kender behovet for 
den elev, den klasse, 
så giver rammen  
ofte sig selv.
rasmus alenkær
Cand.pæd.psych. og rejsende i inklusion

At være sammen om denne skole med disse 
værdier, som vi sætter højt. Vi har denne fest, 
dette arrangement, disse værdier, som vi hæ-
ger om. Det er dét, vi er sammen om«. 

Men der skal bruges ekstra resurser. Hvis 
en elev har støtte nogle timer om ugen, hvad 
så i alle de timer, hvor der ikke er støtte? 

»Man skal have en plan. Man skal vide, hvad 
støtten skal bruges til, hvordan man lærer bar-
net selvstændighed. Det skal være enkle redska-
ber. Teamet må samarbejde og reflektere over, 
hvad der vil være oplagt at gøre for dette barn. 
Og så skal der være nogle ekstra hænder. Noget 
AKT og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 
Nogle, der kan tage sig af ’flip-ud-delen’, når det 
sker«, mener Rasmus Alenkær.

»Det, vi gør lige nu politisk, kan komme til 
at koste mange penge. Det går meget hurtigt 
lige nu«.

Han påpeger, at mange er blevet trætte af 
at høre om inklusion, trætte af ordet, trætte 
af at inklusion drukner i besparelser. 

»Nogle ønsker ikke længere at kalde det 
inklusion. De prøver at kalde det noget andet, 
men det dur ikke. Vi skal tale om inklusion, 
for det er dét, det hedder. Men vi skal defi-
nere det hver gang. Alle er jo specielle, så vi 
skal tale om vanskelighederne og behovene. 
Definere det hele tiden i hver klasse og på 
hver skole«. 
hl@dlf.org
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Alle husker en lærer fra deres skoletid – for 
det gode eller det onde. Det gør også histori-
keren Keld Grinder-Hansen – blandt andet sin 
lærermor og skolelederfar. 

Men da han som voksen blev leder af Sko-
lemuseet i København, undrede han sig over, 
hvordan agtelsen for læreren i samfundet var 
dalet voldsomt siden hans egen barndom. Og 
hans forundring blev ikke mindre efter en 
periode som skolechef i Dragør. 

Den undren er der kommet en bog ud af: 
»Den gode, den onde og den engagerede«. I 
bogen analyserer han lærerens roller gennem 
1.000 års danmarkshistorie – helt frem til 
og med forårets konflikt, indgreb og reform-
forhandlinger.

»Det er et voldsomt statustab, lærerne har 
lidt siden 60’erne, hvor de stadig var respek-
terede som vidende borgere. Det var det, 
der satte mig i gang. Lærerne har kæmpet en 
kamp og gør det fortsat, hvilket man tydeligt 
så af forårets lockout, for at genvinde deres 
status og anerkendelse i samfundet«.

Læreren bærer selv en del af ansvaret
Læreren har ikke altid været respekteret, 
fortæller Keld Grinder-Hansen. Går man 
helt tilbage, til dengang det var degnen, der 
havde lærergerningen som en lidet populær 
nebengesjæft, var læreren en noget forhutlet 
figur. Men fra slutningen af 1800-tallet kom 
folkelæreren til. Han trådte i karakter og 
fik – specielt på landet – en position som den 
dannede og respekterede borger, som vidste 
mere end resten af befolkningen, fortæller 

Keld Grinder-Hansen. Men i 1970 dalede 
lærernes stjerne.

»Det er en kombination af flere ting. Dels er 
der det omgivende samfunds ændrede hold-
ning til lærerne, dels er der et generelt oprør 
mod autoriteterne i 60’erne, som rammer læ-
rerrollen«, forklarer Keld Grinder-Hansen. 

»Højrefløjen kaster sig i løbet af 70’erne 
over lærerne og beskylder dem for at indok-
trinere børnene med socialisme, hvilket tvin-
ger lærerne i flyverskjul. Og samtidig tager en 

gruppe af de unge lærere afstand fra autoritet 
og optræder langhårede og langskæggede 
med lilla bleer og en ligefrem tilgang til ele-
verne. Det forvirrer befolkningen«.

Han mener, at de unge lærere forveksler 
autoritær med autoritet og giver køb på rollen 
som autoriteten i klassen og dermed svækker 
omgivelsernes respekt. 

Oveni starter en voldsom kamp om ar-
bejdstid med, at en socialdemokratisk mini-
ster går ud på tv og siger, at lærerne sagtens 
kan arbejde noget mere. Regeringen sætter 
lektionslængden ned fra 50 til 45 minutter 
og vil samtidig have lærerne til at undervise 

Der var engang, hvor læreren var en af byens mest respekterede borgere. Sådan 
er det ikke altid mere. Historiker Keld Grinder-Hansen har set på den danske lærers 
roller gennem 1.000 år, og hvad der fik læreren til at miste sin status.

TeksT PerniLLe  Aisinger

Arbejdstidsreglerne 
blev en slagmark. 
Økonomiminister 
Per Hækkerup sagde 
direkte, at det var 
smart, at børnene 
kunne gå mindre 
i skole, og lærerne 
kunne arbejde noget 
mere.
Keld grinder-Hansen
Lærer og historiker

Da læreren  
mistede  
sin status
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mere. Det får vreden til at blusse hos de el-
lers pæne, borgerlige, tjenestemandsansatte 
lærere, og de går på barrikaderne.

Hækkerup provokerede
»Arbejdstidsreglerne blev en slagmark. Øko-
nomiminister Per Hækkerup sagde direkte, at 
det var smart, at børnene kunne gå mindre i 

skole, og lærerne kunne arbejde noget mere. 
Lærerne havde fået nok og strejkede, selv om 
de faktisk som tjenestemænd ikke måtte. Men 
strejken var kun med til at øge utilfredsheden 
med lærerne i befolkningen. De almindelige 
borgere mente godt, at lærerne kunne arbejde 
noget mere, og de havde svært ved at forstå 
de nye antiautoritære lærere. Og der var heller 
ikke nogen støtte at hente fra arbejdersiden, 
som lærerne ellers sympatiserede med«. 

De følgende årtier kæmpede man om ar-
bejdstiden, og det kulminerede med arbejds-
tidsaftalen fra 1993, hvor alle timer skal tælles 
op af lærerne. Og selv om både lærersiden og 
arbejdsgiversiden mente, at der var fordele 
ved aftalen dengang, så ser Keld Grinder-Han-
sen det som en katastrofe for lærerne. 

»Lærerne gik væk fra kaldstanken og så 
sig selv som lønarbejdere. De var presset fra 
alle sider, og reaktionen blev at være usyn-
lige, passe jobbet ude i klasserne og ikke lave 
mere, end der var sat timer af til«. 

Han mener, at dette er absurd, fordi læ-
rerjobbet ikke er et lønarbejderjob. »Lære-
ren mistede sin selvrespekt, turde ikke vise 
autoritet og være personlig, og det er noget 
af det allervigtigste i faget og det, som skaber 
respekten. Det er der, hvor derouten for alvor 
tager fart, de unge lærere tog afstand fra den 
gamle sorte lærer, men kunne ikke finde ud 
af, hvad de skulle sætte i stedet«, siger han.

Den professionelle lærer  
har lidt af det hele
Ifølge Keld Grinder-Hansen har lærerne kæm-
pet en brav kamp for at genvinde befolknin-
gens respekt gennem de seneste år. Lærer-
foreningens arbejde med professionsidealer 

har været den rigtige vej at gå, og han glæder 
sig over, at man igen i dag hører folk omtale 
lærerfaget som et kald. Nutidens lærer kalder 
han den professionelle lærer. Om det er den 
lærer, der efterspørges i politikernes reform, 
er dog svært at sige.

»Det er spørgsmålet, om politikerne faktisk 
ved, hvad det er, de efterspørger. Men hvis du 
spørger mig, hvad der er behov for i dag, så 
er det den professionelle lærer, der indtænker 
det bedste fra nogle af de tidligere lærerrol-
ler. Folkelærerens selvsikkerhed og mod til at 
træde i karakter, faglærerens faglighed og for-
søgslærerens ønske om at udvikle pædagogik-
ken og didaktikken skal forenes, samtidig med 
at der skal være en stor grad af fleksibilitet i 
forhold til opgaveløsning. Det er bestemt ikke 
blevet mindre krævende at være lærer i dag«.

Han ser mange gode ting i den nye folke-
skolereform og også spændende muligheder 
for lærerne, hvis de går ind i arbejdet med 
reformen. Men han er langtfra imponeret 
over den måde, arbejdsgivere og regering 
gjorde op med arbejdstidsaftalen på samtidig 
med indførelsen af reformen.

»Jeg er stærkt kritisk over for måden, det 
blev gjort på. Det var helt tydeligt, at man fra 
regeringens og arbejdsgivernes side ville have 
et opgør med arbejdstiden, og det kørte efter 
en drejebog, så lærerne blev kørt over med 
en damptromle. Det var meget uheldigt. For 
forudsætningen for den nye folkeskolereform 
er, at man har lærerne engageret i den. Og 
lige nu er der mange lærere, der stadig helt 
berettiget føler sig forurettede«.

Han mener, at politikerne tager grueligt 
fejl, hvis de tror, at reformen kan rulle ud i 
færdig tilstand fra næste skoleår.

»Det må blive en version ét, og så må man 
gå videre, når lærerne er kommet sig, og sko-
lelederne er blevet uddannet til opgaven. At 
tvinge det hele igennem, før man har lærerne 
med som engagerede deltagere, det vil ende 
som en fiasko«. 
pai@dlf.org

Keld Grinder-Hansen har delt lærerens udvikling ind 
i forskellige roller. Men nogle af rollerne lever sidelø-
bende med hinanden, og den kvindelige lærer er ikke en 
type i sig selv, men et udtryk for et skifte i skolen, da 
kvinderne kommer med.
  Mesterlæreren
  Skolemesteren
  Degnen
  Seminaristen
  Folkelæreren
  Lærerinden
  Faglæreren
  Forsøgslæreren
  Lønarbejderlæreren
  Den professionelle lærer.

LærerroLLer gennem 1.000 år

Læs anmeldelse af bogen side 38.

Se tv-interview med Keld Grinder-Hansen.

Se også

Erhard Jakobsen ved sit optageudstyr til at efterspore 
»røde lejesvende« i Danmarks Radio. Han stiftede »Aktive 
Lyttere og Seere«. For at kontrollere de venstreorienterede 
lærere oprettede han senere foreningen »Komiteen for 
aktiv Skolepolitik«. Foto fra 1976.

Lærere med langt hår og skæg og mange i en ny rolle. 
Fra kald til lønarbejde. Her foto af lærer Peter Lassen fra 
Måløv Skole forklædt som indianer på skolens indianer-
lejrskole i 1969.

à  

Se interview med Keld Grinder-Hansen på DK4  
den 12. januar klokken 14.50 og den 14. januar  
klokken 23.35. Interviewet kan også ses på:

folkeskolen.dk 
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»Hvem vil smage på rødkålen?« Lærer Mads Mol-
bech står med en ske i hånden og forklæde på 
og kigger spørgende på de 7.-klasseelever, der er 
samlet i køkkenet på Skovhoved Skoles elevcafé.

Mads Molbech underviser skolens tre 7.-klas-
ser i hjemkundskab. Alle 7.-klasseelever har tre 
timers hjemkundskab om ugen, og holdene be-
spiser en del af skolens elever og medarbejdere 
tre dage om ugen. Det er et ønske, han har haft 
længe. Og sidste skoleår fik han med stor opbak-
ning fra både ledelse og skolebestyrelse gang i 
elevcaféen, der ellers har ligget øde hen, siden 
skolen blev bygget om.

»Hjemkundskab har været underprioriteret her 
på skolen. Jeg fik lov til at udarbejde en vision for, 
hvad jeg kunne tænke mig. Den skrev jeg så, men 
det hele kunne ikke lade sig gøre, fordi vi er bun-
det af timer. Men det, vi er nået frem til, ligner lidt 
det, jeg gerne ville«, siger Mads Molbech.

Hverken han eller hans kollega, Sidse Joen 
Jakobsen, har hjemkundskab som linjefag, men 
han har en fortid i restaurationsbranchen. Begge 
lærere har taget kurser, men de ville gerne have 
flere fagdidaktiske kompetencer i faget og håber 
på, at de måske med den nye folkeskolereform 
kan få det.

»Det er klart, at Mads er helt vildt god til at 
lave mad. Men vi er lidt fattige på det didaktiske, 
og det tager meget lang tid for os at forberede os 

til teorien. Vi har ikke rigtig fundet en bog, som vi 
bare kan følge, så vi skal virkelig arbejde for det 
hver time«, siger Sidse Joen Jakobsen.

Skoleleder Jens Engel kigger også forbi for 
at se på menuen. Han er meget begejstret for 
tiltaget.

»Det er autentisk læring. Vi er her for stærk 
læring, trivsel og dannelse. Vi har taget lidt hul 
på folkeskolereformen, for 7. klasse har egentlig 
ikke valghold endnu. Men det at stå på mål for 
et produkt foran sine kammerater klokken 11.10 
om formiddagen, det er kontant afregning. De 
får at vide på stedet, om kammeraterne kan lide 
det eller ej«. 
mbt@dlf.org

Hjemkundskab  
puster liv i elevcaféen
7.-klasseeleverne på Skovshoved Skole laver  
mad til salg i skolens elevcafé.

F a g l i g t  n e t v æ r k

Ernæring og sundhed

TEkST Og fOTO Maria BecHer trier

Forlaget Andrico
Mossøbrå 5     •     8660 Skanderborg     •     Tlf 86 57 92 19     •     forlaget@andrico.dk     •     www.andrico.dk

FA

NYHED!  

I-bog til engelsk
Papegøjebogen 

- differentierede øvelser i 
engelsk grammatik (i-bog)

Brug computeren som hjælpelærer: Computeren reagerer 
straks på, om elevernes svar er rigtigt eller forkert - og hvad 
det rigtige skulle have været. 

Gennem 89 differentierede øvelser (over 1500 interaktive 
sætninger) trænes eleverne i engelsk grammatik for 8.-10. 
klasse. 

Kan læses på alle medier, som kan vise en hjemmeside. 

Prøv selv tre af øvelserne GRATIS på www.andrico.dk.

»At jeg nu kan kombinere 
mine store interesser i livet, 
mad, dannelse og læring for 

alle i folkeskolen, er et fanta-
stisk lykketræf«, siger lærer 

Mads Molbech, som står bag 
Skovshoved Skoles elevcafé.
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Kulturmøde med tysk feriebarn 
Omkring 450 tyske børn fra det danske mindre-
tal i Sydslesvig søger en dansk værtsfamilie, der 
har lyst til at have et feriebarn i to eller fire uger 
af sommerferien. Børnene er mellem syv og 15 
år gamle og taler både dansk og tysk, men holder 
ferie i Danmark for at pleje forbindelsen til dansk 

sprog og kultur. Værtsfamilien skal betale kost og 
logi, mens grænseforeningen og den danske stat 
betaler barnets rejseudgifter. 

 

Ved ann-Sofie Warnich  / asw@dlf.org 

Tilmeld dig 
diT faglige 
neTværk!

»Jeg besøgte en enkelt skole 
og gennemførte i samarbejde 
med AkT-læreren (adfærd, 
kontakt, trivsel) en lille under-
søgelse af børnenes forbrug 
af energidrikke i en 4. og en 5. 
klasse. Samtidig udstillede jeg 
i skolens glasskab forskellige 
energidrikke med sukkerknal-
der og koffeinindhold i form af 
kopper med kaffe. Udstillin-
gen havde børnenes bevågen-
hed. Der blev kigget og snak-
ket, og de undrede sig over, 
at der kunne være så mange 
kopper kaffe i en dåse. Da jeg 
kom forbi og tog udstillingen 
ned, stod nogle af børnene i 
kø for at få de udstillede ener-
gidrikke, så spørgsmålet er, 
om de fik fat i pointen«.

Birgitte Flensholt  
i blogindlægget »Drikker børn kaffe?«

Undervisningsministeriet lance-
rer en ny hjemmeside, der skal 
gøre lærere, ledere og pædagoger 
klar til en ny hverdag med folke-
skolereformen. Med overskriften 
»Den nye folkeskole« behandler 
hjemmesiden reformen gen-
nem fire forskellige temaer og 
med 60 forskellige eksempler fra 
skoler, der allerede arbejder med 
områder fra reformen. Derudover 
indeholder siden en række inter-
view med videnspersoner, og den 
lægger op til, at lærere og ledere 
løbende skal dele deres erfaringer 
med reformen. 

Kend din  
reform

Når lEgEN Er god,  
Er dEt 25.000 værd
kender du en, der forstår børns behov for at strække tiden 
gennem leg? Legetøjsleverandøren Leika uddeler 25.000 kro-
ner til den eller de personer, der på inspirerende vis har skabt 
gode rammer for børns leg. Alle kan indtil den 1. marts 2014 
nominere en professionel voksen, der har understøttet leg i 
skoler, institutioner, foreninger eller i det offentlige rum. Det 
uvildige dommerpanel vil lægge særlig vægt på kandidater, der 
har medvirket til at fremme mulighederne for leg i hverdagen. 

TÆT PÅ SEVÆRDIGHEDER
HØJ FAGLIGHED
SPÆNDENDE UDFLUGTER
TOTALLØSNING MED GOD MAD HVER DAG

STYRK KLASSEN
FAGLIGT OG SOCIALT

VI GIVER DIN KLASSE EN 
LÆRERIG, SJOV, HYGGELIG, 
OG SPÆNDENDE
LEJRSKOLETUR

HVIS DU ØNSKER INFORMATION HVIS DU ØNSKER INFORMATION 
OM  FACILITETER, BELIGGENHED
ELLER TOTALLØSNING
SÅ BESØG 
WWW.DANHOSTEL.DK/LEJRSKOLE

BOOK
LEJRSKOLE

NU

Læs mere og tilmeld dig på feriebarn.dk

Læs mere på uvm.dk/ 
Den-nye-folkeskole Læs mere på prisen.leika.dk
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Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.

Engelskanmelder  
søges
Elsker du engelsk, og vil du gerne hjælpe 
dine engelsklærerkollegaer med at blive 
endnu bedre til at undervise i faget? Så 
er det måske dig, vi skal bruge som an-
melder af engelskmaterialer her i bladet. 
Sig din ærlige – og kvalificerede – me-
ning og få tusindvis af læsere i blad og 
på net.

Lyder det spændende? Så send en 
mail til anmelderredaktør Stine Gryn-
berg på sga@dlf.org. Vi vil gerne vide 
lidt om din faglige baggrund, og hvorfor 
du gerne vil anmelde. Vi glæder os til at 
høre fra dig.

Nyt hæfte i serien 
»Dansk i dybden«
Så er der nyt i serien »Dansk i dyb-
den«, der introducerer de ældre elever 
for danskfagets mange genrer. Denne 
gang er det krimierne, der kommer 
under behandling – fra engelske land-
krimier til Nordic Noir.

Hæftet koster 118,75 kroner og er ud-
givet af Gyldendal.

Folkeskolens anmeldere har rost tid-
ligere hæfter i serien for at være »et godt 
og brugbart materiale« og »funktionelt 
tænkt og gennemført«.

 

Hjælp til børn af 
kræftsyge
Kræftens Bekæmpelse har udgivet 
bogen »Den dag mor fik kræft« som 
en hjælp til kræftramte familier, ikke 
mindst børnene. Bogen, der er fuldt il-
lustreret, følger den niårige Rasmus og 
hans familie gennem moderens bryst-
kræftforløb. Og den ender godt.

Børn af kræftsyge kan rekvirere bo-
gen gratis via Kræftens Bekæmpelse. 
Ellers koster den 119 kroner i Kræftens 
Bekæmpelses webshop.

start det nye år med en 
god bog. Inspirationen 
kan du finde blandt 
anmeldelserne på folke-
skolen.dk. lige nu kan 
du finde en anmeldelse 
af den nyeste bog i seri-
en »Mål og midler«, som 
tager fat på læremidlers 
betydning for fagene. 
Turen er kommet til 
matematik, og vores 
anmelder er begejstret. 
og der er mange flere 
anmeldelser.
Hvis du på vores hjem-
meside finder en anmel-
delse, der sætter tanker 
i gang eller er særligt 
brugbar i forhold til at 
afgøre, om din skole skal 
indkøbe et materiale, så 
anbefal den med et klik 
på musen. På den måde 
er det lettere for dine 
fagfæller også at blive 
opmærksomme på den.

Du finder anmeldelserne 
på folkeskolen.dk/ 
anmeldelser

Få anmeldelser 
direkte i din  
mailboks

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

n  Historie  

○   aNmElDt af: Jens RAAHAuGe

Når man sidder med denne kraftpræstation af en bog i hænderne, kan man 
godt forstå, at forfatterens søn på en smuk sommerdag opfordrede sin 
skrivende far til at få sig et liv. Aarhus Universitet er gået i gang med at ud-
give et fembindsværk om dansk skolehistorie, hvor vi kan læse om resulta-
terne af mange års DPU-forskning (Institut for Uddannelse og Pædagogik) 
i dette stofområde. Første bind – om tiden op til 1780 – er netop udkom-
met. Og så kommer Keld Grinder-Hansen på samme tid som en skolehi-
storisk enmandshær med sit vue over 1.000 års lærerhistorie: næsten 500 
siders medrivende læsning.

Get a life  
– a teacher’s life

Mens forfatteren til dette imponerende værk 
nu må få lidt tid tilovers, så kan vi andre få 

et flot perspektiv på lærerlivet i mødet med 
vores tusindårige rodnet. Et perspektiv, der 
er brug for på udkanten af en lockout og på 

tærsklen til en ny lærerhverdag.

Den gode, den onde og den engagerede   

Læs anmeldelserne af tidligere hæf-
ter i serien og meget andet materiale 
på folkeskolen.dk/anmeldelser

foto fra bogen

•  330 kroner.  
Indtil 31. januar tilbydes Dlf-medlemmer bogen til 279,95 kroner inklusive porto. 
send en mail med navn og adresse til salg@muusmann-forlag.dk. skriv Danmarks 
lærerforening i emnefeltet
• keld Grinder-Hansen
• 475 sider
• Muusmann forlag
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Læs interview med Keld Grinder-Hansen side 34.

Nummer 2:  14/1
Nummer 3:  28/1
Nummer 4:  11/2

DeaDlines for  
stillingsannoncer 2014

 lederstillinger 

Københavns
Kommune

www.kk.dk/job

Københavns Kommune ser mangfoldighed som 

en ressource og værdsætter, at medarbejderne 

hver især bidrager med deres særlige baggrund, 

personlighed og evner.

Tør du gå foran, og har du
visioner i forhold til at udvikle
fremtidens folkeskole?

københavns kommune

skoleleder
Christianshavns skole er områdets skole. vi er stolte af vores skole, 
som lægger vægt på, at alle har ret til at føle sig trygge, at alle har ret 
til at trives og blive mødt med venlighed og respekt, og alle har ret til 
kundskab og læring.

Christianshavns skole har i de senere år haft en meget kraftig elevtilgang. 
Vi står foran en større udbygning til fire spor, hvor en ny skoleleder kan 
være drivkraft og sætte præg på den proces.

ansøgningsfrist den 24. januar 2014 

læs det fulde stillingsopslag på www.kk.dk/job – under arbejdsområde 
“ledelse”.

Forfatteren formår at give et interessant og dynamisk indblik i ud-
viklingen af lærerrollerne fra de første spæde ansatser i oldtidens fjerne 
kulturer over vores egne mange og forskelligartede bestræbelser på at 
nå frem til en lærerkultur og til nu, hvor de atter lockin’ede lærere skal 
til at få en ny folkeskolereform til at leve.

Keld Grinder-Hansens greb består først og fremmest i at opdele 
stoffet i en lang række lærerroller, som giver afsæt for en beskrivelse af 
både uddannelsesforhold, skole- og samfundskulturelle strømninger og 
lærertilgange til det at undervise. Hvert afsnit har en basis af historisk 
stof, der bygger på et stort kildemateriale, men dertil kommer en række 
omtaler af konkrete lærerpersonligheder, både de mange, som har ført 
dagbog eller er blevet beskrevet af andre, og de fiktive, som forfattere 
har gjort livagtige i deres romaner. I tilgift er der bogen igennem et vari-
eret og fortællende billedmateriale.

Det sjældne lykkes: at lade den store historie sætte den lille i per-
spektiv og at få den lille historie til at puste liv i den store. Det faktuelle 
og det autentiske kommer til at spille sammen, så bogen nærmest får 
pageturner-karakter. Det er livgivende for en lærerlæser at få sat ansigt 
og refleksioner på alle dem, man ubevidst har trukket på ved udviklin-
gen af sin egen identitet som lærer.

Forfatteren holder sikkert sit fokus på lærerne, og forståelsen for 
lærerudøvelsen er udtalt. Men også et blik for lærerarbejdets udsathed 
har han. Det gælder, når han beskriver de eminente, de grusomme og 
de mange gråtonede lærere, og når han vurderer bølgegangen i lærerar-
bejdets status gennem tiden, hvor der er mængder af stof til refleksion 
for en hel branche, der netop har forenet sig i et nederlag af dimensio-
ner, ikke mindst for de professionsidealer, der skulle gøre en ende på 
lønarbejdertilgangen. Det gælder også, når han påviser, hvordan poli-
tikere gennem tiden har lagt lærere ned for bedre selv at kunne blive 
hørt og set, med den uvederhæftige folkeforfører Erhard Jakobsen som 
klareste eksempel.

Men også i det helt små kan man finde anledninger til refleksion, for 
eksempel i begrebers oprindelse. Vi vidste vel nok, at ordet skole bety-
der fri. Tag den, når nu danske børn får heldagsfri. Men jeg erindrede 
ikke, at pædagog betyder drengeledsager, altså den slave, der skal led-
sage drengene/børnene til skole. Det er forunderligt med sprog, noget 
løsriver sig, andet klæber.

Keld Grinder-Hansen er en skolehistoriker, der bruger sine kilder 
med stor troværdighed. Men han er også et levende skolemenneske, 
der har en personlig holdning til lærerarbejdet. Dette lægger han ikke 
skjul på, men betoner det tværtimod ved at glide over i en fortællende 
jeg-form. På grund af dette engagement kan man finde de kim, der kan 
få historien til at slå rod i debatten om lærerarbejdets fremtid. Er det 
rigtigt set, at lærerne altid har været samfundsbevarende? Er det godt, 
at den ny læreruddannelse har begrænset det fagfaglige og opgraderet 
det pædagogisk-didaktiske? Er det holdbart, at tidens krav kalder på 
fleksibilitet og individualisering? Ja, spørgsmålene om fremtidens læ-
rerrolle står i kø, når man lukker Keld Grinder-Hansens indsigtsfulde og 
engagerede fortælling om lærer i tusind år.

Den lærer, skoleleder, skolepolitiker og skolebestyrelse, der springer 
denne bog over, kan nemt komme til at lyde overfladisk i sin argumen-
tation om lærerens rolle i den nærmeste fremtid. Så lærer, skynd dig: 
Læs den før de andre.

Og mens de andre læser Grinder-Hansen, så suppler med DPU-for-
skernes »Dansk skolehistorie«, så er du stadig foran på perspektiver. 
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 Lederstillinger 

Skoleleder 
Privatskolen i Frederikshavn   
Privatskolen i Frederikshavn er centralt beliggende i et boligkvarter med 
grønne områder.
Der er 440 elever fordelt på to spor fra bh. – 10. klasse + SFO 145 børn.
Skolen har en sund økonomi og særdeles gode bygningsmæssige rammer. 
Der er tilknyttet ca. 50 dygtige medarbejdere, som fungerer i en hverdag med 
høj faglighed. 

Vi tilbyder dig
•	 	en	velfungerende	skole,	der	giver	dig	stor	indflydelse	på	dens	funktion,	 

vision og udvikling – frihed til ledelse. 
•	 En	levende	arbejdsplads	med	en	sund	og	humørfyldt	hverdag.
•	 en	dygtig,	engageret	og	loyal	personalegruppe.
•	 en	skole	med	undervisningsfaciliteter	af	høj	kvalitet	–	god	økonomi.
•	 	en	skole,	hvor	det	personlige	og	ligeværdige	møde	mellem	børn	og	voksne	

vægtes højt.
•	 	en	skole	med	en	positiv	og	velfungerende	bestyrelse,	som	bakker	op	om	

skolen og dens ledelse.

Vi søger en leder, som
•	 har	ledererfaring	og	skolemæssig	arbejdsbaggrund.
•	 har	pædagogisk	indsigt,	og	er	god	til	skriftlig	og	mundtlig	kommunikation.
•	 er	synlig	i	hverdagen	-	internt	som	eksternt	–	skolens	frontfigur.
•	 har	økonomisk	forståelse,	og	er	en	god	personaleleder.
•	 	er	initiativrig,	anerkendende,	engageret	og	god	til	at	tage	ansvar	og	 

beslutninger.
•	 har	lyst	til	at	være	blandt	børn	og	forældre.

Konsulenthuset Bøgetorp medvirker ved stillingsbesættelsen. Se den bredere 
beskrivelse	af	job	–	og	personprofilen	på	www.bogetorp.com	eller	www.pri-
vatskolenifrederikshavn.dk
Du er velkommen til at kontakte Mogens Bregendahl fra Konsulenthuset 
Bøgetorp (2487 1905), bestyrelsesformand Kim Lessèl (2046 7007) eller 
konstitueret skoleleder Henrik Hougesen (6062 0935).
Tiltrædelse efter aftale. 
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC. 
Aflønning	i	intervallet	444.796	–	535.482.
Send	ansøgning,	CV	og	relevante	bilag	som	PDF	eller	Word-fil	på	mail	til:	
MB@bogetorp.com senest den 22. februar. Jobsamtaler afholdes 06. og 
19. marts.

Campusskolen i Ringsted 
søger afdelingsleder
Campusskolen er distriktsskole for udskolingselever i Ringsted med bopæl 
syd for motorvejen. På skolen er der ligeledes et 10. klassecenter for alle 10. 
klasseelever i kommunen samt en specialklasserække og modtageklasse.
Skolen blev nyrenoveret sommeren 2012 og startede som en ny skole med et 
nyt lærerteam. Skolen rummer ca. 700 elever og 55 lærere.
Arbejdet i dagligdagen er bygget op om forpligtende teamsamarbejde, hvor alle 
lærere som udgangspunkt har alle sine lektioner i et årgangsteam med 8 klasser.

Du vil blive en del af et ledelsesteam bestående af skoleleder, viceskoleleder, 
afdelingsleder samt leder for 10. klassecentret.
Afdelingslederens opgaver vil primært være knyttet til specialklasser og mod-
tageklasser med inklusionsperspektiv, skolens AKT beredskab, 8. årgang og 
diverse driftopgaver.

Vi forventer, at du
•	 Er	læreruddannet	
•	 	Har	viden	om	specialpædagogik,	modtageklasser	–	med	inklusions- 

perspektiv.
•	 Er	pædagogisk	velfunderet.
•	 	Har	mod	på	og	lyst	til	at	udvikle	eksisterende	praksis	i	relation	til	skole-

reform, ny arbejdstidslov og Ringsted Kommunes Børne- og Ungepolitik. 
http://ringsted.dk/Borger/~/media/00C1E4F991F84DDFBBBDAB92B2
74B59B.ashx	

•	 	Kan	varetage	ledelse	af	pædagogisk	team	omkring	elever	i	vanskelige	 
situationer.

•	 Evner	relationel	personaleledelse.
•	 Vil	indgå	i	et	tæt	samarbejdende	ledelsesteam.
•	 Kan	være	skolens	repræsentant	i	forskellige	kommunale	samarbejdsfora.

Vi tilbyder
•	 En	nyrenoveret	skole	med	et	godt	ungdomsmiljø.
•	 En	mulighed	for	at	påvirke	en	skolekultur	under	opbygning.
•	 	Et	lederteam	og	lærerteam	med	faglige	og	sociale	ambitioner	på	egne	 

og elevernes vegne.

I Ringsted Kommune forudsættes det, at lederne har eller vil tage diplom-
uddannelse i ledelse eller tilsvarende.

Oplysninger	om	skolen	og	de	ledige	stillinger	–	samt	aftale	om	besøg	–	kan	
fås	ved	henvendelse	til	skoleleder	Peter	Lund	5762	7390	eller	viceskoleleder	
Hans	Krøier	5762	7390.	

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og aftale om 
Ny løn.

Send din ansøgning elektronisk til adressen nedenfor. Send den sammen med 
kopi af anbefalinger og dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring.

Ansøgningsfrist:	24.	januar	2014	kl.	12.00
Ansættelsesdato:	1.	marts	2014	eller	snarest.
Ansættelsessamtaler:	29.	januar	2014
Arbejdsgiver: Campusskolen
Adresse:	Ahorn	Allé	48,	4100	Ringsted	
Email: campusskolen@ringsted.dk
Tlf.	5762	7390

Kom over den mørke 
tid i det nye job

14 gode råd, hvis du er ny lærer og synes,  
den første vinter er svær at komme igennem.

Læs mere på Lærerjob.dk 
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 Lederstillinger 

Kan du sætt e historie- og 
kulturarvsformidling på 
dagsordenen? Kan du 
kommunikere faglig viden 
i øjenhøjde ti l forskellige 
målgrupper, og kan du bringe 
forti den ind i fremti den 
med anvendelse af nuti dens 
formidlingsformer?

Sti llingen:
Som en del af folkeskolereformen 
bliver der i 2014 etableret et nati onalt 
center for formidlingen af historie 
og kulturarv i dagti lbud, skoler, 
uddannelser, insti tuti oner, ved museer 
og oplevelsescentre samt i kultur- og 
mediesammenhænge.

Nati onalt videncenter for historie- og 
kulturarvsformidling har ti l formål at 
fremme primært børn og unges forståelse 
af, at historie og kulturarv har betydning 
for samfundsudvikling, hverdagsliv og 
værdigrundlag, og at denne forståelse 
kan bruges som middel ti l at afsti kke og 
afk lare deres fremti dsmuligheder.

Videncenterchefen bliver centrets 
ansigt udadti l og skal tegne centret 
i off entligheden. Der skal skabes 
opmærksomhed om centret, så det 
bliver kendt af både professionsudøvere, 
virksomheder, organisati oner, 
uddannelsesinsti tuti oner og politi kere. 

Videncenteret placeres i Jelling og er 
forankret i University College Lillebælts 
afdeling for forskning og innovati on.

Personen:
Videncenterchefen skal i samarbejde med 
centrets faglige medarbejdere opbygge 
et netværk af samarbejdspartnere inden 
for centrets fagfelt og stå i spidsen for 
udviklingen af projekter, som åbner nye 
veje ti l og fra formidlingen af historie og 
kulturarv.

Det er centerchefens opgave at 
sikre, centrets mange interessenter 
samarbejder om at nå de fastsatt e mål. 
Som daglig leder bliver centerchefen 
personaleleder for 4-5 medarbejdere, 
som kan være helt eller delvist ti lknytt et 
centret. Samti dig varetager centerchefen 

bestyrelsesbetjening og betjening 
af Advisory Board og styrer centrets 
økonomi i samarbejde med UCL’s 
administrati on.

Det forventes, at den kommende chef har 
en relevant uddannelsesmæssig baggrund 
og solid faglig tyngde. Centerchefen skal 
desuden have teoreti sk og prakti sk indsigt 
i et eller fl ere af videncentrets felter;  
formidling, historie eller kulturarv.

Se profi lmateriale for sti llingen som 
videncenterchef på 
htt p://historieogkulturarv.ucl.dk/  
og på www.muusmann.com.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: Mandag den 27. januar 
2014, kl. 10.00.

Ansøgning sendes ti l job@muusmannjob.
com, mrk. ”Videncenterchef, UCL”. 
Yderligere oplysninger om sti llingen 
kan fås ved henvendelse ti l rektor 
Erik Knudsen, tlf. 29 60 59 88 eller 
Trine Schandorff /Lars Muusmann, 
MUUSMANN, tlf. 70 11 20 22.

VIDENCENTERCHEF
NATIONALT VIDENCENTER FOR HISTORIE� OG KULTURARVSFORMIDLING
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Mød os på 
www.ishoj.dk

Ishøj Kommune

“Ishøj Kommune ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og  
mænd uanset alder, religion, handicap og etnisk baggrund til at søge”

Vi søger snarest muligt en visionær, engageret og fagligt vel-
funderet viceskoleleder til Kirkebækskolen – en specialskole 
under Ishøj Kommunes skolevæsen.

Kirkebækskolen er en specialfolkeskole for elever med multi-
ple funktionsnedsættelser uden verbalsprog. 
Fra 1. august 2014 sammenlægges Fritidshjemmet Frihjulet 
og Kirkebækskolen, således at vi kan begynde det nye  
skoleår som en skole med en SFO.
Vores nye viceskoleleder får således en unik mulighed for at 
være med i arbejdet omkring to vigtige processer. Først skal 
vi sammenlægge fritidshjemmet og skolen, derefter skal vi 
implementere og forankre Den Nye Folkeskolereform i vores 
dagligdag. 
Vi skal skabe en ny kultur og et nyt og spændende pædago-
gisk-fagligt miljø i en stor og velfungerende personalegruppe.
Den nye viceskoleleder skal derfor kunne indgå i arbejdet 
med at sætte rammer og retning for den nye skolehverdag, 
som elever og medarbejdere skal være i - og lære i.

Vi tilbyder:
	 •	 Et	udfordrende	og	spændende	job	med	meget	varierede		
  opgaver i den daglige ledelse af skolen.
	 •	 Et	job,	hvor	udmøntning	af	de	pædagogiske	visioner	og		
  ledelse af pædagogiske processer, samt faglig sparring  
  med skolens lærere er omdrejningspunktet.
	 •	 Et	job,	hvor	forældresamarbejdet	og	samarbejde	med	de		
  fagpersoner, der er tilknyttet skolen, er vigtigt.
	 •	 Et	job,	hvor	du	bakkes	op	af	et	ledelsesteam	med	en		
  skoleleder, en SFOleder samt en leder af terapeuterne.  
  Skolen har desuden en administrativ leder.
	 •	 Et	velfungerende	skolevæsen	og	et	godt	ledernetværk,		
  hvor der diskuteres, grines og arbejdes i flok, men med  
  respekt for den enkeltes handlerum.

Vi søger:
	 •	 En	viceskoleleder	med	ledelseserfaring	og	skolemæssig		
  baggrund

Viceskoleleder til Kirkebækskolen  
- en specialskole under Ishøj Kommunes skolevæsen
GENOPSLAG

	 •	 En	viceskoleleder,	der	sætter	mål,	er	systematisk			
  evaluerende og tænker i udviklingsprocesser.
	 •	 En	viceskoleleder,	der	har	stærk	fokus	på	mangeartede		
  lærings- og undervisningsformer, inkluderende pædago- 
  gik og anvendelse af IT i undervisningen.
	 •	 En	viceskoleleder,	der	kan	holde	mange	bolde	i	luften	og		
  som kan analysere og holde fokus.
	 •	 En	viceskoleleder,	der	både	kan	arbejde	selvstændigt	og		
  i samarbejde med den øvrige ledelse og medarbejder- 
  gruppen.
	 •	 En	viceskoleleder,	som	gennem	sparring	med	medarbej-	
  derne vil være med til at sikre udviklingen af vores skole.
	 •	 En	viceskoleleder,	der	er	læreruddannet.

….  og du skal være udadvendt, empatisk og meget gerne 
med et humoristisk glimt i øjet!

Vil du vide mere: 
Se på www.kirkebaekskolen.dk, eller kontakt skoleleder Iben 
Goffmann på telefon 43 66 05 50. Vi ser gerne, at du besøg- 
er skolen - så ring og lav en aftale!

Skolen er en del af Ishøj Kommunes skolevæsen og er belig-
gende på Kløvervænget 51, 2625 Vallensbæk.

På	skolen	har	vi	pt.	53	elever,	19	lærere,	16	pædagogmed-
hjælpere og 5 teknisk/administrative medarbejdere.
På	Frihjulet	har	vi	pt.	43	børn,	20	pædagoger,	2	pædagog-
medhjælpere, 1 administrativ medarbejder, 6 ergoterapeuter 
og 6 fysioterapeuter.

Ansøgning bedes sendt til os pr. mail på: 
kirkebaekskolen@ishoj.dk senest 23.januar 2014, kl. 12.00. 
Vi afholder samtaler den 27.januar 2014 og 2.runde den 
29.januar	2014.

 

 Lederstillinger 
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Folkeskolen 
Næste nummer udkommer  

torsdag den 23. januar

 Lærerstillinger 

 Lærerstillinger 

 Lederstillinger 

Lærer til Hotherskolen

Børn & Unge

På Hotherskolen er der to ledige lærerstillinger til 
besættelse fra 1. marts 2014 eller snarest muligt.  
Det kunne være, at du eksempelvis dimitterede til 
sommer og kunne begynde på nedsat tid.

Stillingerne er ledige i kombination af, at vi vil styrke 
enkelte fag i nogle klasser samt 1 lærer som fratræder 
sin stilling.

Begge stillinger er på Mellemtrinnet/Udskolingen og 
fagene skal kombineres i de to stillinger indenfor 
 følgende fag: Tysk – Samfundsfag – Fysik/Kemi – 
 Engelsk og Musik.

Det optimale er naturligvis, at man kan gøre fagene 
færdigt med eksamen (FSA) efter endt 9. klasse.

Der kan læses mere om Hotherskolen på vores 
hjemmeside – www.hotherskolen.dk

Eventuelle spørgsmål og besøg på skolen kan rettes  
til skoleleder, Johnny Larsen og/eller viceskoleleder, 
René Tuekær.    
 
Ansøgningsfristen er den 20. januar 2014. 

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 4 og 5.

Lærer til Tune Skole
Vi har brug for en engageret lærer - i særdeleshed med 
kompetencer indenfor dansk og matematik i indskolingen 
og på mellemtrinnet. Hvis du desuden har kompetencer 
indenfor inklusionsvejledning og AKT eller lyst til at 
 arbejde med/uddanne dig indenfor dette område vil dette 
også være et stort plus. 

Vi kan tilbyde en varieret arbejdsdag med dedikerede 
 kolleger på en tresporet skole fra 0. til 9. klasse, hvor 
 undervisning via IWB og apple-tv er mulig i alle lokaler,  
og hvor iPads er i gang med at blive fuldt implementeret. 

Ansøgningsfrist: Torsdag den 23. januar 2014 kl. 12.

Læs hele opslaget på www.greve.dk/job

Har du Lune,  
så er det TuneJurist til 

Center for 
Byråd & Ledelse

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

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

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

Læs hele opslaget på www.greve.dk/job

Greve Kommune

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

Skoleleder til Jels Skole

Vejen Kommune søger pr. 1. april 2014 en skoleleder til Jels Skole.

Den nye leder kommer til at spille en helt afgørende rolle for samar-
bejdet på skolen. Lederen skal stå i spidsen for folkeskolereformens 
målsætning om, at alle elever bliver så dygtige, de kan og trives endnu 
bedre. Skoledagen skal nytænkes, så den motiverer alle elever opti-
malt. Lederen skal derfor i dialog med lærere, pædagoger og øvrige 
ansatte træffe beslutninger, der fremmer elevernes læring og trivsel 
bedst muligt.
Den nye skolereform giver skolens nye leder mulighed for at være  
innovativ og udøve forandringsledelse. 

Hør mere ved dagtilbuds- og skolechef Ivar Bak, 3017 0890 /  
mail ivba@vejenkom.dk eller formanden for skolebestyrelsen,  
Hans Peter Paulsen, 4143 1346 / mail  hpp@dbmail.dk 

Ansøgningsfrist 17. januar 2014 kl. 12.
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jobannoncer
    fra Lærerjob.dk

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

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

2 lærere til udskolingen, 
Dronninggårdskolen 

Dronninggårdskolen søger 2 lærere til 
udskolingen.

To af vores dygtige lærere i udskolingen har fået mulighed 
for at få opfyldt deres ambitioner i andre sammenhænge. 
Derfor søger vi 2 lærere til udskolingsafdelingen. Stillin-
gerne er til besættelse så hurtigt som muligt. 

Vi søger:
•  En lærer, der kan undervise i drengeidræt, dansk, sløjd 

(materiel design) og historie- og samfundsfag. Har du 
også gode IT-kompetencer, er det en ekstra fordel.

•  En lærer, der kan undervise i tysk og engelsk. Også her 
er gode IT-kompetencer en fordel.

Dronninggårdskolen er en skole i bevægelse. Vi er traditi-
onsrige, men samtidig også meget udviklingsorienterede, 
og derfor søger vi engagerede og fagligt stærke personlig-
heder, der har lyst til at arbejde hos os. Vi har en stærk fag-
lig profil og er privilegeret med en positiv, meget engageret 
og aktiv forældrekreds. Vi er desuden beliggende tæt på 
skov og natur ved Holte Station i Rudersdal Kommune. 

Sammen med skolens vision præger vores værdier ”framst” 
i høj grad vores hverdag. Det vil sige, at vi er faglige, vi er 
rummelige, vi er ansvarlige i relationen, vi debatterer men-
neskesyn og vi udviser synlighed og skaber tryghed.

Er du interesseret i at vide mere, så se på vores hjemme-
side: www.Dronninggårdskolen.dk eller kontakt skoleleder 
Gitte Moltzen på 46 11 45 35 eller på 72 68 45 35 for at aftale 
nærmere om et eventuelt besøg på skolen.
Løn ifølge gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist fredag den 17. januar 2014. Vi forventer at 
afholde ansættelsessamtaler torsdag den 23. januar 2014. 

Ansøgning vedlagt relevante bilag skal sendes til:
Dronninggårdskolen, Rønnebærvej 33, 2840 Holte
Mrk.: Ansøgning eller til: Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Vi glæder os til at hilse på dig!

 Lærerstillinger 

engstrandskolen, Hvidovre kommune

Afdelingsleder

§ ansøgningsfristen er den 10/01/14

Net-nr. 10843

bugtskolen, Greve kommune

Er du vores nye pædagogiske leder?

§ ansøgningsfristen er den 17/01/14

Net-nr. 10871

Helsingør kommune

Ungdomsskoleinspektør 

§ ansøgningsfristen er den 15/01/14

Net-nr. 10895

Toftlund distriktsskole, Tønder kommune

Vicedistriktsskoleleder

§ ansøgningsfristen er den 10/01/14

Net-nr. 10869

Torstedskolen, Horsens kommune

Viceskoleinspektør til Torstedskolen

§ ansøgningsfristen er den 20/01/14

Net-nr. 10828

Skolen på la Cours Vej, frederiksberg kommune

Børnehaveklasseleder søges

§ ansøgningsfristen er den 23/01/14

Net-nr. 10818

Vestegnen Hf & VUC, albertslund kommune

Ordblindelærer, deltid

§ ansøgningsfristen er den 17/01/14

Net-nr. 10892

dybkær Specialskole, Silkeborg kommune

Pædagogisk leder

§ ansøgningsfristen er den 15/01/14

Net-nr. 10872
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CSU Holbæk, Holbæk kommune

Speciallærer/ordblindelærer til CSU

§ ansøgningsfristen er den 28/01/14

Net-nr. 10876

furesø kommune

Tale-høre-pædagog

§ ansøgningsfristen er den 16/01/14

Net-nr. 10866

Tilst Skole, aarhus kommune

Dansk- og matematiklærer til indskolingen

§ ansøgningsfristen er den 10/01/14

Net-nr. 10882

Grønvangskolen, Vejen kommune

Dansklærer til mellemtrinnet søges

§ ansøgningsfristen er den 20/01/14

Net-nr. 10870

Skoleafdelingen, Vejle kommune

NOVAskolen søger udskolingslærere     

§ ansøgningsfristen er den 12/01/14

Net-nr. 10877

rebild kommune

Inklusionskonsulent

§ ansøgningsfristen er den 20/01/14

Net-nr. 10893

aller friskole, kolding kommune

Lærer til Aller Friskole

§ ansøgningsfristen er den 18/01/14

Net-nr. 10823

juelsminde Skole, Hedensted kommune

To barselsvikarer

§ ansøgningsfristen er den 26/01/14

Net-nr. 10885

Højvangskolen, Horsens kommune

Tyskvikariat til Højvangskolen i Horsens

§ ansøgningsfristen er den 10/01/14

Net-nr. 10879

familiecenter Løvdal, Helsingør kommune

2 lærere til dagbehandling

§ ansøgningsfristen er den 10/01/14

Net-nr. 10851

Sdr. jernløse Lilleskole, Holbæk kommune

At gå i skole er mange ting – heldigvis

§ ansøgningsfristen er den 20/01/14

Net-nr. 10844

Vor frue Skole, Næstved kommune

Barselsvikar

§ ansøgningsfristen er den 13/01/14

Net-nr. 10839

Søndersøskolen, furesø kommune

Barselsvikar til primært de naturfaglige fag 

§ ansøgningsfristen er den 13/01/14

Net-nr. 10868

behandlingsskolerne, københavns kommune

Lærer med erfaring inden for specialområdet

§ ansøgningsfristen er den 10/01/14

Net-nr. 10881

behandlingsskolerne, københavns kommune

Fysik-/kemilærer

§ ansøgningsfristen er den 10/01/14

Net-nr. 10824

behandlingsskolerne, københavns kommune

Naturfaglig lærer

§ ansøgningsfristen er den 10/01/14

Net-nr. 10825

Campusskolen ringsted, ringsted kommune

Lærer til biologi og pigeidræt

§ ansøgningsfristen er den 24/01/14

Net-nr. 10884

Copenhagen euro School, københavns kommune

A great English teacher

§ ansøgningsfristen er den 13/01/14

Net-nr. 10809

Tune Skole, Greve kommune

Har du lune? – så er det Tune

§ ansøgningsfristen er den 23/01/14

Net-nr. 10878

Syddansk erhvervsskole Grindsted, billund kommune

Underviser til tysk og engelsk

§ ansøgningsfristen er den 19/01/14

Net-nr. 10908
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Herstedøster Skole, albertslund kommune

Lærer til biologi i udskolingen

§ ansøgningsfristen er den 21/01/14

Net-nr. 10887

Holte-Hus efterskole, rudersdal kommune

Lærer til en fast stilling

§ ansøgningsfristen er den 27/01/14

Net-nr. 10896

Toftehøjskolen, egedal kommune

Lærer til Toftehøjskolen i Ølstykke

§ ansøgningsfristen er den 14/01/14

Net-nr. 10875

brøndbyvester Skole, brøndby kommune

Lærerbarselvikar til indskolingen 

§ ansøgningsfristen er den 10/01/14

Net-nr. 10842

brøndbyvester Skole, brøndby kommune

Lærerbarselvikar til specialklasse 

§ ansøgningsfristen er den 10/01/14

Net-nr. 10841

Søndre Skole, køge kommune

Matematik-/biologilærer til fast stilling

§ ansøgningsfristen er den 16/01/14

Net-nr. 10874

Sankt Helene Skole, Gribskov kommune

Sankt Helene Skole mangler dig!

§ ansøgningsfristen er den 17/01/14

Net-nr. 10891

Sjælsøskolen, rudersdal kommune

Lærer til mellemtrinnet (genopslag)

§ ansøgningsfristen er den 17/01/14

Net-nr. 10864

Høje-Taastrup kommune

Special- og inklusionskonsulent

§ ansøgningsfristen er den 09/01/14

Net-nr. 10831

Strandskolen, Greve kommune

2 undervisningsassistenter og 1 barselsvikar

§ ansøgningsfristen er den 01/02/14

Net-nr. 10862

PPr Greve, Greve kommune

Tale-høre-lærer

§ ansøgningsfristen er den 20/01/14

Net-nr. 10804

roskilde Lille Skole, roskilde kommune

Tysklærer med høj faglighed

§ ansøgningsfristen er den 22/01/14

Net-nr. 10894

Ilulissat, børne- og kulturforvaltningen, Grønland

Ledende psykolog og en assisterende psykolog

§ ansøgningsfristen er den 17/01/14

Net-nr. 10889

Lyngholmskolen, furesø kommune

Tysklærer til 7.-klasseteamet

§ ansøgningsfristen er den 24/01/14

Net-nr. 10905

Lyngholmskolen, furesø kommune

Barselsvikar for lærer på basishold

§ ansøgningsfristen er den 24/01/14

Net-nr. 10906

Islev Skole, rødovre kommune

Lærer til overbygningen

§ ansøgningsfristen er den 20/01/14

Net-nr. 10904

dalmose Skole, Slagelse kommune

To lærere pr. 1. marts 2014

§ ansøgningsfristen er den 27/01/14

Net-nr. 10907

Tranegårdskolen, Gentofte kommune

Vikar til Tranegårdskolen

§ ansøgningsfristen er den 31/01/14

Net-nr. 10827

Hellebækskolen, Helsingør kommune

Lærer til barselsvikariat, afd. Apperup

§ ansøgningsfristen er den 17/01/14

Net-nr. 10897

Tranegårdskolen, Gentofte kommune

Barselsvikar

§ ansøgningsfristen er den 27/01/14

Net-nr. 10873
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Berlin, Prenzlauerberg.
skøn 2 værelses lejlighed 
med altan. Udlejes week-
ender og hele uger. super 
til 4 voksne og 2 børn. se 
mere på hjemmesiden.
Telefon: 72 69 04 08 
www.berlinprenzlauerberg.dk

Andalusien. Gualchos
Charmerende byhus med 
internet og klimaanlæg. 
solterrasse.Centralt be-
liggende i byen. se mere 
på hjemmesiden.
Telefon: 0045 21754775 eller 
0034 679083510 
www.gualchos.net

www.5metertilvandet.dk 
sommerhus m storslået 
panorama udsigt 6 pers 
70m2. Grænsen 10km. 
Wi-fi. Bade,fiske&vandre 
Telefon: 40313306 
www.5metertilvandet.dk 

Stort, charmerende byhus 
i andalusisk bjergby
550 euro pr uge.  se 
www.competa.dk
Telefon: 20781416 
www.competa.dk

Ferie i stråtækt gård 
på Nyord ved Møn
smuk gård midt i den 
idylliske nyord By udle-
jes som feriebolig. Der er 
plads til 10 personer. Pris 
fra 3000 kr.
Telefon: 77 34 49 40 
www.nyordgaard.dk

Stort Moderne 
Sommerhus paa 
Sjaellands Odde
Plads til 8 paa stor grund, 
to badevaerelser. To 
strande. Moderne fornoe-
denheder. Helaars m. bra-
endeovn/elvarme
Telefon: +4530293363 
sjodde.wordpress.com

Skønt hus i spansk 
bjergby
Hyggeligt byhus, 2 so-
veværelser, stor tagter-
rasse, flot udsigt, gode 
spisesteder. Adgang til 
internet. 
Telefon: 40371994 
www.udlejning-sydspanien.dk

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

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

bazar
    Ikke-kommerCIeLLe aNNoNCer 

fra dLf-medLemmer

rubrikannoncer

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

kilroygroups.com

studiebesøg Faglige
kompendier

Tryghed &
sikkerhed

Erfarne
konsulenter

D
Skolerejser til Polen,
Tjekkiet og Tyskland

www.rejsetip.net 
tlf.: 36 96 47 29

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

JUBILÆUMSREJSE - VI FEJRER 25 ÅRET

BERLIN 
MURENS FALD
med program fra kr. 1.298.-

Se alle rejser og 
bestil tilbud på smartphone.

BUSREJSE - 3  dage/ 2 nætter fra kr.   .................698,- 
 
RUTEBUS - små grupper 4 dage/3 nætter........918,-
 
JUBILÆUMSREJSE 
4 dage/ 3 nætter inkl. program fra kr..................... 1.298,- 

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

PROGRAM PÅ JUBILÆUMSREJSEN
“I anledning af 25 året for Berlin Murens fald har vi 
sammensat en jubilæumsrejse. Udover busrejsen 
og indvartering med morgenmad får I en 3 timers 
guidet cykeltur langs Berlin Muren forbi blandt andet 
East Side Gallery og Todesstreife. I skal også besøge 
Museum am Checkpoint Charlie og på rundvisning 
ved det tidligere Stasifængsel Hohenschonhausen.”
Lise S. Pedersen, mere end 10 år med grupperejser

alfa-folkeskolen_Berlin_jan14.indd   1 12/17/2013   9:15:39 AM

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

bo på det sjoveste vandrerhjem

Besøg Universe/Dybbøl 1864

www.lejrskolesønderborg.dk

Se efter ledige stillinger samt  
kurser, efteruddannelse,  

supervision m.m. indenfor:
skole, dagbehandling, STU  

og kollegie/botilbud 
på vores hjemmeside  

www.skolensputnik.dk  
eller kontakt  

konsulent Anne Berglund  
tlf. 41 78 31 31 

mail: anb@skolensputnik.dk

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

Eller nær TOSCANA , 2 landhuse
Med pejsestue, køkken, 3 værelser, 2 wc og lille 
have, udlejes hele året. Fra kr. 3.200/uge.

Hanne Astrup Pietroni
Tlf. +39 335 8239863
www.hotel-dalia.it
e-mail: hanne@hotel-dalia.it
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Følg med og deltag i debatten på

Kompetent rådgivning til jeres studierejse

Kontakt os på tlf: 46 91 02 59 

Hos Team Benns sætter vi en ære i at give jer den allerbedste rådgivning. 
Vi skræddersyer rejserne efter jeres ønske, så I kan få mest muligt ud af jeres 
studierejse både fagligt og socialt.

Vores fokuspunkter er:
Tid: Vi klarer alt det praktiske – og du sparer tiden
Sikkerhed: Gennemprøvet koncept og vi er med jer hele vejen
Faglighed: Det centrale element i enhver studierejse

oG Vores erfarne 
rejseeksperTer sIDDer 
klar TIl aT Hjælpe jer

Amsterdam med fly 5 dg/4 nt på hostel . . fra kr. 1.950,-
Paris med fly 5 dg/4 nt på hostel . . . . . . . . . . . . . . . fra kr. 1.895,-
Barcelona med fly 5 dg/4 nt på hostel . . . . . fra kr. 2.395,-
Budapest med fly 5 dg/4 nt på hostel . . . . . . fra kr. 1.835,-
Prag med fly 5 dg/4 nt på hostel . . . . . . . . . . . . . . . fra kr. 1.785,-

Vi har
skolerejsen

Storbyer
I Europa  

– direkte fra skolen

"BUS FOR JER SELV"

Pris v/48 deltagere

Vesterbro 89 · 9000 Aalborg

Amsterdam 5dg/3nt  fra kr. 1.165,-

Berlin 5dg/2nt  fra kr.     930,-

Bruxelles 6dg/3nt  fra kr. 1.535,-

Hamburg 5dg/4nt  fra kr. 1.255,-

Krakow 6dg/3nt  fra kr. 1.660,-

Paris 6dg/3nt  fra kr. 1.830,-

Prag 6dg/3nt  fra kr. 1.215,-

Cesky Raj 6dg/3nt  fra kr. 1.620,-

Tlf. 98 12 70 22
eller ring til os

www.eurotourist.dkBestil kataloget på

Mød os på 

www.facebook.com/eurotourist9000

www.grouptours.dk

Tlf. 98 17 00 77

 Prag, Berlin, Paris, London
Biathlon Norge, lejrskole Norge
Kano Sverige.
Vi har gode tilbud! - forhør nærmere!

 

 

Billige studieture/grupperejser 
Berlin 4dg fra kr……….………………...880,- 
Hamborg 4dg fra kr………………......950,- 

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 
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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. 

179.000 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. 2  7. januar 14. januar 23. januar
folkeskolen nr. 3  21. januar 28. januar 6. februar
folkeskolen nr. 4  4. februar 11. februar 20. februar
folkeskolen nr. 5  18. februar 25. februar 6. marts

»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.

131. 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
(barsel) 
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 

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
Laurits Lynge (konstitueret)

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

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

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

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

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

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

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

forsidefoto: klaus Holsting
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SIDE 16

01

Nytårstale
En alternativ tale fra  
et lærerhjerte.
Side 6

resultatstyriNg
Reformens tredje del om Fælles Mål  
og elevplaner i høring.
Side 8

Ny arBeJDstiD
Hvordan skal vi få hverdagen til  
at hænge sammen?
Side 24

Antorinis  
model

SIDE 14portrættErEt

Portræt af helhedsskole. Strandgård-
skolens fleksible skema har inspireret  

til folkeskolereformen.
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50 /  f o l k e s k o l e n  /  0 1  /  2 0 1 4

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.

Først kom den såkaldte fremdriftsreform, 
som har til hensigt at få universitets-
studerende hurtigere gennem deres ud-
dannelser. Nu har regeringen og forligs-
kredsen fremsat et lignende forslag for 
folkeskolen for også her at få eleverne til 
at stramme op på gennemførelsestiden. 
     »Vi kan ikke have, at så mange er helt op til 
ni-ti år om at gennemføre folkeskolen, det er helt uacceptabelt 
og udtryk for en slap holdning«, siger en uddannelsesordfører. 
»Nu har vi fastsat den normerede tid på gennemførelsen af fol-
keskolens ni klassetrin til syv år, det må være rigeligt. Hvis ele-
verne ikke gennemfører på den tid, er det ud«.

Under en større nytårsoprydning på kontoret i weeken-
den fandt undervisningsminister Christine Antorini hele 
238 mails fra Danmarks Lærerforenings formand, An-
ders Bondo Christensen, i sin computers spamfilter. »Det 
er jeg altså ked af«, siger ministeren. »De fleste af dem 
stammer helt tilbage fra foråret, kan jeg se, hvor vi jo hav-
de en del snak om folkeskolen. Så det er lidt ærgerligt, at 
jeg først opdager hans råd og forslag nu. Men hvad«.
     Oprydning på computeren stod som et blandt flere af 
ministerens nytårsforsætter, som offentligheden har fået 
aktindsigt i. Se flere andetsteds her på siden.

Så kan de lærer det / 51

Uddrag af undervis-
ningsminister Chri-
stine Antorinis liste 
over nytårsforsæt-
ter for 2014

Ryd op i kælder, gå 
mere i træningscen-
ter, spis færre  
kokostoppe.

Spar flere millioner. 
Kald det eventuelt 
noget med ny nordisk. 
Henvis om nødvendigt 
til Pisa.

Sørg for at få læst 
den Pisa-rapport.

Husk at bytte gaver 
fra Fona, Kop og Kan-
de og Agent Provoca-
teur. 

Gå efter et federe  
ministerium.

mails fra Bondo i spamfilter fra 2013
238

Antorini finder

Fremdriftsreform  
nu også på vej for  
folkeskolen

ud!
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Centralværkstedet og DGI-huset, Aarhus
 Onsdag den 9. og torsdag den 10.  april 

Begge dage 9 -17

Din fagmesse for læremidler

Hold øje med 
Messeavisen

SKOLEMESSEN.DK

ESSEN    ESSENESSENESSENESSEN    
Centralværkstedet og DGI-huset, Aarhus

ESSEN    
Centralværkstedet og DGI-huset, Aarhus
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Anders Bondo Christensen
Steen Hildebrandt
Bjarne Reuter
Lars Qvortrup
Jesper Wung-Sung
Mette Vedsø
Kim Blæsbjerg
Mette Finderup
Caroline Ørsum
Trine May
og
mange
mange
mange
mange
mange � ere

SKOLEMMMMM
Mere end 120 udstillere

og 60 gratis foredrag
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

  

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

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

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

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

Læs meget mere og bestil gratis prøveabonnement i en måned på alinea.dk.
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Fysik-kemi, Biologi, Geografi  ·  7.-9. klasse

Digital
NYHED

Naturfag med 
digitale fordele

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

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