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GHETTOPAKKEN KAN LUKKE FLERE SKOLER

NYE ANSIGTER  
PÅ LÆRERVÆRELSET

Flere unge med ikkevestlig baggrund vælger læreruddannelsen. 
Mohamed Shahab vil være en rollemodel for eleverne.

L Æ S  S I D E  8

165  
SIKKERHEDS- 
BRUD I AULA

L Æ S  S I D E  2 4

PPR-FORMAND:  

SÅDAN SKABER  
VI »SKOLEN  
FOR ALLE«

L Æ S  S I D E  3 8

E001720-0011 p01_FS0520_Forside.indd   1 06/03/2020   09.19



KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 
TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

Med SKRIV derudad lærer eleverne at skrive i auten-
tiske skrivesituationer. Materialet sætter elevernes skrive-
kompetencer i spil og gør skrivningen meningsfuld for eleverne.

Formålet med materialet er:
• at gøre skrivningen autentisk, brugbar og meningsfuld for  

eleverne
• at ruste eleverne til bevidst at målrette deres tekster til en  

bestemt modtager
• at give eleverne indblik i deres egne valg omkring tekstens 

afsender, æstetik og tekstnormer
• at lade eleverne arbejde med stavning og grammatik i en  

kontekst, når det giver mening for indholdet, for modtageren, 
for afsenderen og for tekstens norm.

SKRIV derudad indeholder elevbog til 2., 3., 4. og 5. klasse og en 
lærervejledning til hvert klassetrin. 

Nyt undervisningsmateriale SKRIV derudad 
– gør skrivningen meningsfuld og autentisk

TO NYE UNIKKE DIGITALE EVALUERINGSMATERIALER   

Evaluering af Læseforståelse og Delkomponenter  

EVALD evaluerer elevernes funktionelle læseforståelse 
gennem læsning af autentiske fagtekster og skønlitte-
rære tekster til alderstrinnet. Udover læseforståelsesprø-
verne afdækker EVALD de delfærdigheder, som en række 
forskningsundersøgelser viser er centrale for udvikling 
af god læseforståelse; afkodning, ordkendskab (bredde 
og dybde) og teksttypekendskab.

Læs mere på evald.dpf.dk

SK Skriftlige kompetencer  

SK-prøven er den første og eneste danske digitale prøve, 
som undersøger elevers skriftlige kompetencer ved 
brug af fritekstskrivning. Med en unik kombination af 
maskinel tekstanalyse, maskinlæring og lærerens egen 
vurdering evalueres elevernes skriftlige fremstilling. Prø-
ven består af 5 delopgaver, som tester elevens evne til 
at fremstille en instruktion, en anmeldelse, en fagtekst, 
en fiktionstekst samt løse en korrekturopgave (tegnsæt-
ning, retstavning og brug af afsnit).

Læs mere på sk.dpf.dk

5.-7.
KLASSE

3.-6.
KLASSE

BESTIL
GRATIS
DEMO- 

ADGANG
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Lærer Cecilie 
Sand gav en 
stille elev mo-
det til at læse 
højt i klassen.
Foto: Lars Just

Lærer Nirmin  
Hamad kæmper 
for at bevare sin 
skole i Vollsmose.
Foto: Hung Tien Vu

Skolepsykolog 
Bjarne Nielsen 
om, hvorfor PPR 
må og skal ud på 
skolerne.
Privatfoto

M Ø D  I  B L A D E TM Ø D  I  B L A D E T

Vi ved, hvad 
der skal til

Man kunne ønske, at Pædagogiske Psykologers 
Forenings mangeårige formand ville slutte sin 

karriere af med en rejse rundt til landets skoler og 
kommuner for at holde foredrag og skubbe på nog-
le forandringer. For nu, hvor han stopper, ser han 
tilbage på 40 års arbejde og stiller sig selv og os alle 
et helt centralt og smerteligt spørgsmål: 

Hvorfor er det trods alle gode viljer ikke lyk-
kedes at nå de 15-20 procent af eleverne, som har 
svært ved at klare skolens krav? 

Det har været et officielt mål siden 1969, og der 
er tænkt tanker og gennemført projekter. Men lige 
meget har det hjulpet.

Bjarne Nielsen, tidligere lærer/skolepsykolog/
skolechef og ildsjæl, som lige om lidt takker af som 
formand for Pædagogiske Psykologers Forening, 
slutter med et opråb, ja, faktisk et nødråb om de 
15-20 procent fagligt svage elever. 

Det er intet mindre end det vigtigste spørgsmål i 
folkeskolen, han her tager fat på. Og faktisk ved vi, 
hvordan vi skal gøre. For efter mange udviklings-
projekter og forskning er der opstået en grundlæg-
gende konsensus blandt forskere og speciallærere.  

Vi ved godt, hvad der skal gøres. 
Men vi lærer åbenbart ikke af vores 
erfaringer, siger Bjarne Nielsen. Det 
samme blev konklusionen på en 
række interview og et debatmøde 
omkring inklusion, som nærvæ-
rende fagblad, Folkeskolen, gennem-
førte for et år siden. 

Den vigtigste ingrediens i opskriften hedder co-
teaching. Det er vel at mærke ikke et smart ord for 
to lærere/voksne i klassen. Der skal være en lærer 
og en person med specialpædagogiske kompeten-
cer. De to skal sammen stå for undervisningen og 
tilrettelæggelsen og indrette en genkendelig og fast 
struktur, som i øvrigt vil gavne alle elever, siger 
Bjarne Nielsen. 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) skal 
ud på skolerne, tale med lærerne, ind i klasserne 
og drikke kaffe på lærerværelset – og ikke kun be-
skæftige sig med et barn ad gangen. 

»Problemerne skal løses i konteksten. Det er det 
bedste for børnene. PPR skal også se barnet i kontek-
sten. Det er nødvendigt. Men der er for mange psy-
kologer, der befinder sig bedst på rådhuset og alene 
med barnet«, lyder bredsiden fra Bjarne Nielsen.

Bjarne Nielsen retter også skytset mod lederne, 
for han savner ledere, som har viden og erfaringer 
fra skolen – og mod til at slå i bordet over for poli-
tikerne. 

Uanset årsagen er det at få samlet op på de 
fagligt svageste elever en kerneopgave i et velfærds-
samfund. Ikke for at alle skal være frontsoldater i 
konkurrencestaten, men for at også de kan få mu-
lighed for at leve et liv, hvor de har redskaberne til 
selv at navigere, deltage i demokrati og fællesskab 
og være et myndigt menneske. 

Så egentlig er det bare med at komme i gang. 

Hanne Birgitte Jørgensen, 
ansv. chefredaktør 

HJO@FOLKESKOLEN.DK
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Diversitet i 
lærergruppen

En god mavefornemmelse
Forhandlingerne om lærernes arbejdstid  

er gået i gang. Lærernes formand,  
Anders Bondo Christensen, og KL’s forhand-

ler, Michael Ziegler, er optimistiske.

 Skoler og forskere ser frem til at få flere lærere 
som Mohamed Shahab ansat på skolerne.

DEN SORTE DIAMANT
SØREN KIERKEGAARDS PLADS
1221 KØBENHAVN K
WWW.KB.DK

14. april - 2. oktober 2020 

Tag eleverne med på en rejse ind i musikeren, historiefortælleren 
og kulturikonet Nick Caves kreative univers. I undervisnings-
forløbet besøger I udstillingen Stranger Than Kindness, som 
præsenterer Nick Caves liv, arbejde og inspirationskilder gennem 
mere end 50 år. Udstillingen Stranger Than Kindness afsøger, 
hvad der former vores liv og gør os til dem, vi er, og hylder sam-
tidig kreativitetens nysgerrighed og kraft. I undervisningsforløbet 
udforsker vi Nick Caves mange virkelige og fiktive universer og 
oplever dem gennem udstillingens sanselige iscenesættelser. 
Vi sætter fokus på historiefortælling og de mange udtryksformer, 
Nick Caves fortællinger tager i musikalske og litterære værker. 

Booking:
Kontakt os på undervisning@kb.dk eller på telefon: 91 32 48 21

Se mere på www.kb.dk/undervisning 

Undervisningsforløb  
for udskolingen

DEN SORTE DIAMANT
SØREN KIERKEGAARDS PLADS
1221 KØBENHAVN K
WWW.KB.DK
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Bedst for børnene
Co-teaching og PPR 

ude på skolerne vil gavne 
alle elever, siger PPR-

foreningens netop afgåede 
formand, Bjarne Nielsen.

3816 30

Åh Susanne ...
Med slagsang og demonstrationer 

kæmper lærere og forældre for at bevare 
H.C. Andersen Skolen i Vollsmose.

Arbejdstid
Bondo og Ziegler: 
Denne gang skal det lykkes ....................../  6

Læreruddannelsen
Nu sker der noget på læreruddannelsen /  8
Mohamed Shahab vil bane vejen for 
minoritetsbørnene ....................................../  10
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Spot .........................................................../  15
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Sådan hjælper du 
de stille elever

Mathilde Johanne er med 
sin lærers hjælp blevet mere 

deltagende og aktiv  
i undervisningen.  
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B O N D O  O G  Z I E G L E R : 

Denne gang  
skal det lykkes

5. marts var den officielle start-
dato for de forhandlinger, der 
gerne skulle føre til en arbejds-
tidsaftale for lærerne. Folke-

skolen har sat de to topforhandlere stævne 
på DLF-formand Anders Bondo Christensens 
kontor dagen før forhandlingernes start. 
Trods deres lange, fælles forhandlings-histo-
rie er det første gang, at KL’s topforhandler, 
borgmester i Høje-Taastrup Michael Ziegler, 
er på kontoret. »Du har været på mit«, siger 
han med et skævt smil til Anders Bondo, da 
han træder ind og tilføjer: »Men du inviterede 
vist dig selv«.

Tonen er optimistisk. Det Ny Start-sam-
arbejde, som parterne blev enige om ved 
overenskomstforhandlingerne, i 2018, har 
skabt et nyt forhandlingsrum. Lærerkommis-
sionens rapport giver et fælles afsæt for at se 
på skolen med nye øjne. Parterne har hyret 
en facilitator til at styre processen i forhand-
lingerne, og de er enige om, at et kort, intenst 
forhandlingsforløb gør mulighederne for at 
lande en aftale bedre end nogensinde før.

»Meningen skulle gerne være, at vi er 
blevet klogere af den proces, vi har været 
igennem. Vi har med kommissionsrapporten 
et andet afsæt for at komme videre. Vi har 
fælles et rigtig stort ønske om, at nu skal det 
lykkes. Det er ikke nemt, for så havde vi gjort 
det for længst. Vi kan ikke blive ved med at 
gøre det samme. Vi er nødt til at gøre noget 
andet«, siger Michael Ziegler. 

»Det afgørende denne gang er, at vi har 
brugt tiden siden 2018 til at få opbygget et 
tillidsforhold. Og tillid er helt afgørende for at 
få en arbejdstidsaftale. Den gode arbejdstids-
aftale indgår man sammen. Den tanke, at man 
konflikter sig til den gode aftale, kan man godt 
glemme«, siger Anders Bondo Christensen.

Michael Ziegler nikker: »Jeg er enig i det, 
Anders siger. Den Ny Start-tænkning, som 

Forhandlingerne om lærernes arbejdstidsaftale er officielt  
blæst i gang. Lærernes og kommunernes topforhandlere,  
Anders Bondo Christensen og Michael Ziegler, er optimistiske.  
Målet er en aftale inden udgangen af april.
T E K S T :  H A N N E  B I R G I T T E  J Ø R G E N S E N  O G  M A R I A  B E C H E R  T R I E R 

F O T O :  B O  T O R N V I G

OM PERIODE- 
FORHANDLINGER
Der er tale om såkaldte periodeforhandlinger, fordi 
forhandlingerne om lærernes arbejdstid foregår 
i perioden mellem de seneste overenskomstfor-
handlinger i 2018 og de kommende forhandlinger 
i 2021. Det er aftalt at afslutte forhandlingerne 
inden udgangen af april, hvor parterne håber at 
kunne fremlægge en arbejdstidsaftale for lærerne.

Kommer der en aftale i løbet af foråret, skal den 
til urafstemning blandt Lærerforeningens medlem-
mer og til godkendelse i KL’s bestyrelse. Godken-
des aftalen, kan dele af den – medmindre andet 
bliver aftalt – træde i kraft allerede næste skoleår.

Hvis parterne ikke bliver enige om en arbejds-
tidsaftale, eller hvis DLF’s medlemmer eller KL’s 
bestyrelse ikke kan godkende en aftale, bliver for-
handlingerne udskudt til overenskomstforhandlin-
gerne i 2021. Først her er en konflikt en mulighed, 
hvis parterne heller ikke ved disse forhandlinger 
bliver enige.

vi lavede i 2018, tror jeg betyder, at vi kan 
komme i mål denne gang«, siger han.

Facilitator skal styre forhandlingerne
Forhandlingsrådgiver og mediator Søren 
Viemose skal som noget nyt styre forhand-
lingsprocessen. Det mener Michael Ziegler er 
en rigtig god ide. 

»Det er ikke, fordi der skal være en voksen 
i rummet – for Anders og jeg har det udmær-
ket sammen. Men det at have en facilitator 
gør en forskel, fordi man så som forhandler 
kan koncentrere sig om at finde løsningerne 
og ikke behøver at have ansvaret for proces-
sen«, siger Michael Ziegler.

Lærernes formand er enig.
»Søren har taktstokken. Nogle gange kan 

vi godt fortabe os, så kan han få os videre«, 
siger Anders Bondo.

Rapport giver fælles udgangspunkt
De to garvede forhandlere er enige om, at 
Lærerkommissionens rapport er et godt 
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Jeg har en god  
mavefornemmelse. 
Det er en god opgave, 
og det er også en 
vigtig opgave.
Michael Ziegler,
formand for  
løn- og personaleudvalget  
i KL

Periodeforhandlinger. Tonen var optimistisk og humøret godt, da DLF-formand Anders Bondo Christensen og formand for 
løn- og personaleudvalget i KL Michael Ziegler mødtes dagen før dagen. 

udgangspunkt for de kommende måneders 
forhandlinger.

Da Lærerkommissionens formand, Per B. 
Christensen, præsenterede rapporten i de-
cember sidste år, fremhævede han fem punk-
ter, som kommissionen mener, en arbejds-
tidsaftale skal adressere. Punkterne handler 
blandt andet om sammenhæng mellem tid og 
opgaver, indsigt i skolens plan-lægning, gen-
nemskuelig opgavefordeling, tilstedeværelse 
og spørgsmålet om lokale og centrale aftaler. 

»Vi har været omkring punkterne og snak-
ket om, hvad vi forstår ved dem. Jeg kan godt 
genkende de fem punkter, som er vigtige at 
få adresseret. De prøver at skabe nogle balan-
cer – for eksempel siger de, at det er vigtigt 
med en central aftale, men der skal også være 
plads til det lokale. Lærerne skal have noget 
individuel forberedelse, men der skal også 
være plads til samarbejde. Den type balancer 
er vigtige«, siger Anders Bondo.

Michael Ziegler mener, at rapporten er et 
godt og grundigt materiale.

Den gode arbejds-
tidsaftale indgår man 
sammen. Den tanke, 
at man konflikter sig 
til den gode aftale, 
kan man godt  
glemme.
Anders Bondo,
formand for  
Danmarks Lærerforening  
(DLF) 

»Så det vil være mærkeligt ikke at bruge 
den. Man kan vælge forskellige tilgange, men 
vi har taget kommissionsrapporten til os og 
bruger den som afsæt for forhandlingerne«, 
siger han.

I rapporten er der mange eksempler fra 
skoler. Michael Ziegler og Anders Bondo har 
sammen med hele forhandlingsdelegationen 
også selv været på besøg på Espe Skole i Rin-
ge på Fyn. Muligvis vil kommuner og kredse 
også under periodeforhandlingerne bidrage 
med erfaringer, fortæller Anders Bondo.

Skarp deadline
Deadline for forhandlingerne er sat til 27. 
april. Det er her, parterne har det sidste of-
ficielle møde. Begge er optimistiske om, at de 
denne gang kan lande en aftale.

»Jeg har en god mavefornemmelse. Det 
er en god opgave, og det er også en vigtig 
opgave. Vi vil jo alle sammen have en god 
folkeskole. Man bliver ikke byrådsmedlem for 
at ødelægge folkeskolen. Og man bliver heller 
ikke lærer af den grund. Der er også kraftige 
forventninger fra samfundets side«, siger Mi-
chael Ziegler.

Anders Bondo er meget optimistisk.
»Jeg er optimistisk af mange grunde. Alvo-

ren står klart. Det her er vigtigt for folkesko-
len. Jeg er også optimistisk, fordi stemningen 
omkring folkeskolen er en anden i dag. Hvis 
man kigger på Christiansborg, så gør de sig 
umage med at finde fælles løsninger og gøre 
op med, at folkeskolen er en kampplads. Så 
jeg tror på, at det vil lykkes«. 
hjo@folkeskolen.dk, mbt@folkeskolen.dk
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T E K S T :  S T I N E  G R Y N B E R G 

F O T O :  R I C K Y  J O H N  M O L L O Y

Børn med brun hud og sort hår – såkaldt ikke-
vestlig baggrund – udgør mere end ti procent 
af landets grundskoleelever. Men når de forla-
der skolen efter endt afgangseksamen, vender 
de ikke tilbage, i hvert fald ikke for at arbejde 
som lærere. Sådan har det været hidtil, men 
nu sker der noget på læreruddannelsen.

I 2016 var det kun 2,39 procent af landets 
lærere, som kunne prale af en baggrund i et 
 ikkevestligt land, mens andelen af den sam-
lede befolkning med ikkevestlig baggrund var 
6,2 procent. Lærerstanden afspejlede altså 
langtfra befolkningssammensætningen, og det 
gør den fortsat ikke. Men om fem eller ti år 
kan det se helt anderledes ud. 

Folkeskolen har fået tal fra Danmarks Stati-
stik, som viser, at andelen af fuldtidslærerstu-
derende med ikkevestlig baggrund er steget fra 
godt fem procent i 2008 til lidt mere end otte 
procent i 2018. Det er tæt på landsgennemsnit-
tet, hvor ikkevestlige indvandrere og deres ef-
terkommere i dag udgør knap ti procent. 

En del af stigningen af lærerstuderende med 
ikkevestlig baggrund skyldes, at der er blevet 
færre lærerstuderende. Der var over 16.000 
lærerstuderende i 2005 mod cirka 11.500 i 
2018. Men det er kun en del af forklaringen, for 
i 2005 valgte 593 personer med ikkevestlig bag-
grund at læse til lærer mod 1.036 i 2018.

Udviklingen glæder Rasmus Holme Niel-
sen, forperson i Lærerstuderende Landskreds 
(LL), de lærerstuderendes afdeling i Danmarks 
Lærerforening (DLF). Han mener dog, at der 
stadig er plads til fremgang.

»Diversitet i lærergruppen er sindssygt vig-
tigt, blandt andet fordi eleverne spejler sig i de 
lærere, de møder i løbet af deres skolegang«, 
siger han. »Der er en tendens til, at den typi-
ske danske lærer har en hvid middelklassebag-
grund, og vi har oplevet – og oplever stadig 
– en problematisk underrepræsentation af 
minoritetsdanskere på lærerstudiet. Der er en 
positiv udvikling, men mit indtryk er dog, at 
vi stadig står med et stort problem, som des-
værre ikke ser ud til at blive løst af sig selv«.

Rasmus Holme Nielsen fortæller, at LL ikke 
sidder med et konkret bud på, hvordan lærer-

På Københavns Professionshøjskole har 
mellem hver fjerde og femte lærerstude-

rende en ikkevestlig baggrund. 

Mens eleverne i folkeskolen repræsenterer mange 
forskellige etniske grupper, er lærerværelserne  forblevet 

befolket næsten udelukkende med etniske danskere. 
Men det kommer til at ændre sig, viser nye tal fra 

læreruddannelserne.
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Nu sker der 
noget på lærer

uddannelsen

L Æ R E R U D DA N N E L S E N
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uddannelserne kan tiltrække flere studerende 
med ikkevestlig baggrund, men foreningen har 
et bud på, hvor professionshøjskolerne kan 
starte.

»Vi får i foreningen med jævne mellemrum 
henvendelser fra studerende med minoritets-
baggrund, som oplever sig diskrimineret på ud-
dannelsen. Så det mindste, man kan gøre, er at 
sætte fokus på det og få gjort op med det. Det 
er ikke et generelt problem, men der er enkelt-
sager, og så længe der er det, er vi ikke kom-
met ret langt«, siger Rasmus Holme Nielsen.

Skoleledere: Vi har brug for rollemodeller
Claus Hjortdal, formand for Skolelederforenin-
gen, har ikke noget tal på, hvor mange af de ikke-
vestlige lærerstuderende der ender som lærere i 
folkeskolen, når deres uddannelse er færdig. 

»Men jeg kan se, at der er kommet flere i de 
sidste fem-syv år«, siger han. »Og det glæder mig 
meget, for vi har brug for dem. Både fordi vi har 
brug for, at de lærere, vi har, afspejler befolk-
ningen i forhold til køn, etnicitet og så videre, 
og fordi vi har brug for dem som rollemodeller. 
Vi har brug for dem til at vise eleverne, at lærer-
jobbet er en mulighed for dem, også hvis man 
har ikke-vestlig baggrund«.

Også i forskerverdenen vækker tallene glæ-
de. Laila Colding Lagermann er skoleforsker, 
skolekonsulent og har beskæftiget sig indgå-
ende med etniske minoriteters skolegang, og 
hun hæfter sig ligesom Claus Hjortdal ved, at 
det er helt nødvendigt med rollemodeller med 
ikkevestlig baggrund i skolen. 

»Jeg tror, det kun kan bringe noget godt 
med sig. Inden for den del af uddannelses-
forskningen, jeg beskæftiger mig med, taler 
man om, at skolen på mange måder er baseret 
på hvide middelklasseidealer«, siger Laila Col-
ding Lagermann. »Men diversiteten i elevgrup-
pen bør også afspejles i undervisningen, og det 
kan man have en stærk formodning om, at en 
mere mangfoldig lærerstand vil bidrage til«.

Forsker: Mangfoldighed gavner alle 
Laila Colding Lagermann understreger, at det 
ikke kun er elever med en ikkevestlig baggrund, 
der vil have glæde af at møde mere mangfol-
dighed blandt lærerne. Også de etnisk danske 
middelklassebørn vil drage fordel af det.

»Undervisning kan være et ’vindue’ ind 
til en anden verden end den, man selv kom-
mer fra, men den kan også være et ’spejl’, 
man kan genkende sig selv i. Forskning viser, 
at når elever møder ’spejle’, for eksempel 
via tekster i undervisningen, som handler 
om liv, der ligner deres eget, opbygger det 
deres selvværd«, siger hun.

»Vi er som mennesker afhængige af at bli-
ve genkendt som dem, vi nu engang oplever, 
at vi er. Omvendt kan det, hvis man udeluk-
kende ser sig selv spejlet i undervisningen og 
litteraturen, sådan som mange middelklasse-
majoritetselever kan opleve det, bidrage til 
et overdrevent selvværd og et falsk billede af, 
hvordan verden faktisk ser ud«.

Laila Colding Lagermann forklarer, at 
hvis man gennem undervisningen møder 
»vinduer« til andre måder at leve på, hjæl-
per det eleverne med at opbygge empati. 
Man oplever, at der er andre måder at leve 
på, som er lige så gode som dem, man 
ken der hjemmefra, og man kan få lyst til 
at træde ind i de verdner, der åbnes. 

»Hvis eleven på den anden side kun 
oplever ’vinduer’, sådan som mange mi-
noritetselever kan opleve det, og aldrig 
’spejle’, kan det virke fremmedgørende og 
marginaliserende«, advarer forskeren.

Hun mener, at en større etnisk mang-
foldighed i lærergruppen højst sandsynligt 
vil smitte af på undervisningen, for eksem-
pel gennem lærerens valg af tekster:

»Man kan forestille sig, at en klasse vil 
arbejde med et iransk digt eller et iransk 
stykke musik, fordi det ligger ligefor for 
læreren«, siger hun og fortsætter:

»Det er selvfølgelig ikke givet, at bare 
fordi ens forældre eller bedsteforældre 
kommer fra Iran, så er man selv interesse-
ret i Irans kultur, men man kommer trods 
alt med noget andet at trække på end sine 
majoritetskollegaer. Så man kan have en 
formodning om, at en mere sammensat 
lærergruppe – på alle måder – vil betyde, 
at flere elever får ’spejle’, de ellers ikke 
ville få, og andre får ’vinduer’. Det kan 
være med til at flytte skolens hvide mid-
delklassepraksis et nyt sted hen«. 
sga@folkeskolen.dk

Flere studerende med 
ikkevestlig baggrund
Udviklingen i andelen af  
fuldtidslærerstuderende

Kilde: Danmarks Statistik
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Lige nu står den på 
idrætsundervisning og 
bacheloropgave. Men 
til sommer kan Moha-
med Shahab kalde sig 
uddannet lærer.  

    Mohamed  
       Shahab vil 
bane vejen for  
        minoritets 
     børnene
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T E K S T :  M A G N U S  J E N S I N G  H U N E  

F O T O :  R I C K Y  J O H N  M O L L O Y

Alle børn – uanset etnisk oprindelse – skal lykkes. Det er den 
motivation, der driver værket for Mohamed Shahab. Den 
lærerstuderende fra København er et levende eksempel på, 
at flere med ikkevestlig baggrund vælger lærerstudiet til.

Siden han var helt ung, er Mohamed Shahab blevet be-
kræftet. Han er dygtig til at videregive viden. Og han kan godt 
lide det. Derfor virker læreruddannelsen som det helt oplagte 
valg for den 24-årige mand, der nu blot er få måneder fra at 
kunne kalde sig uddannet skolelærer.

Man kan sagtens se det. Øjnene bag brilleglasset er dybt 
brune, og det kraftige fuldskæg er sort. Mohamed Shahab 
er nem at spotte blandt sine 16 medstuderende i gymnastik-
salen. De kommende lærere er i gang med at lære, at det 
er nødvendigt at overdrive bevægelserne, når de skal lave 
piruetter. I dag handler idrætstimen om grundformer i dans, 
fortæller underviser Birgitte Hedeskov.

De sidste jokes bliver fortalt, inden de studerende samler 
sig på en række på trægulvet i den nye idrætshal på Køben-
havns Professionshøjskole ved Campus Carlsberg. Ligesom de 
andre unge mænd på holdet stiller Mohamed Shahab sig ude i 
siden af rækken. Det er ikke danseforløbet, der har fået ham til 
at droppe et universitetsstudie for i stedet at blive skolelærer.

Det handler om at give
Mohamed Shahab er på 8. semester med linjefagene mate-
matik, biologi og idræt. Det er særligt matematikken, der 
har drevet den unge mand med de kurdisk-syriske aner. Han 
begyndte da også på at læse matematik, umiddelbart efter at 
studenterbeviset var i hus.

»Jeg har altid været meget interesseret i matematik, og 
derfor startede jeg med at studere det på Københavns Univer-
sitet. Jeg var på forhånd godt klar over, at det nok handlede 
mere om at lære selv i stedet for at videregive læring. Men jeg 
fik så travlt med selv at lære stoffet, at det handlede for lidt 
om at lære videre til sidst«, siger han og tilføjer:

»Siden jeg gik i folkeskole, har jeg været god til at videre-
give viden. Det har jeg også fået at vide fra andre, og det vil 
jeg gerne bruge til noget«.

Når de studerende uddeler feedback til hinanden i løbet 
af idrætstimen, er Mohamed Shahab den første, der får no-
tesbogen frem. Selv om han ikke føler sig på hjemmebane 
som i matematikundervisningen, gør han det klart, at hans 
studievenner må strømline skridtlængden, og at vendingerne 
skal være skarpere, før koreografien sidder i skabet. Og næste 

Læreruddannelsen var ikke førstevalget, 
men det helt rigtige for Mohamed Shahab. 
Som lærer vil han ud og være rollemodel for 
elever med ikkevestlig baggrund.
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øverunde bliver da også skarpere, så selv det 
utrænede øje opfatter det.

Det meste af sit liv har Mohamed Shahab 
boet i Urbanplanen på Vestamager, og han 
har i godt et år arbejdet som frivillig i Det 
Sociale Streetprojekt, hvor han har spillet 
fodbold og været en rollemodel for ’Planens’ 
børn. Lærerstudiet og et vikarjob på Amager 
Fælled Skole gør det svært for ham at bruge 
lige så meget tid med kvarterets unge som 
tidligere.

Mohamed Shahab kommer med input 
til at fintune koreografien hos sine 
medstuderende. »Vi har ikke set Mo-
hamed på gulvet endnu. Han har travlt 
med at være i spotlightet«, joker de.

»Ofte møder jeg nogle af børnene, der 
spørger: ’Mohamed, hvorfor kommer du 
ikke til fodbold mere? Vi savner at spille med 
dig!’« fortæller han.

Etniske udfordringer
Når Mohamed Shahab er helt færdiguddan-
net, vil han gerne arbejde som lærer på Ama-
ger Fælled Skole. Ud over at han allerede har 
undervist mange af eleverne, og at ansigterne 
på lærerværelset er velkendte, hvilket gør det 

nemmere, så tiltrækker skolen ham, fordi 
den består af en forskelligartet elevflok. 

»Den etniske fordeling og indholdet af 
de problemstillinger, der følger med, gør, 
at jeg godt kunne tænke mig at arbejde på 
skolen. Mit indtryk er, at det blandt andet 
kræver, at man har et tæt samarbejde med 
forældrene«, siger Mohamed Shahab.

Ifølge Børne- og Undervisningsministe-
riet har hver tredje elev på Amager Fælled 
Skole indvandrer- eller efterkommerbag-
grund.

Det handler om at vise børnene, at der 
er en vej forude, selv om medierne ofte 
fokuserer på parallelsamfund, social kon-
trol og overrepræsentation i kriminalitets-
registrene – særligt blandt de unge mænd, 
mener Mohamed Shahab.

»Nogle af eleverne føler sig begrænset 
på grund af deres etnicitet. Men når de 
har en lærer, der heller ikke er etnisk 
dansk, kan de se, at det faktisk kan lykkes 
at blive til noget. Det behøver ikke nødven-
digvis at indebære, at de skal være læger, 
ingeniører eller lignende«, siger Mohamed 
Shahab. 
 

Bøger  e-bøger  spillefi lm  tv-udsendelser  materialesæt  vejledninger
Gratis berigelse af din undervisning

Mød CFUi Aarhus22.-23. april

Centre for 
Undervisningsmidler
– en del af Danske Professionshøjskoler
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»Anerkend de forskellige sprog«
I sin egen skoletid havde den unge lærer-
studerende ikke mange rollemodeller med 
anden etnisk baggrund end dansk. Engelsk-
læreren med pakistanske aner var en 
undtagelse.

»Hun forstod os nogle gange bedre. For 
eksempel kunne det være, når min pakistan-
ske ven ikke opførte sig ordentligt. Så fik han 
en opsang på pakistansk, og det havde en 
overraskende og positiv effekt på alle børne-
ne, der fik respekt for hende, og som syntes, 
hun var sjov«, mindes Mohamed Shahab.

»Det handler nok om at blive anerkendt 
for, at man har et andet sprog og dermed en 
anden identitet. Det er vigtigt«, siger han og 
slår efterfølgende fast, at flere etnisk danske 
lærere fra hans egen skoletid også var forbil-
leder, ligesom han gerne selv skal være det 
for sine kommende elever. 

»I sidste ende handler det om den gode 
 relation og at få alle med«, pointerer han.

Mohamed Shahabs forældre, Hamida 
og Ahmed, er kurdiske og rejste i 1996 fra 
Syrien og fik asyl i Danmark. Da de kom til 
landet, var Mohamed nyfødt, og efter op-

hold i Esbjerg og Vollsmose i Odense bosatte 
familien sig i Urbanplanen, hvor de har boet 
siden da.

»Jeg er jo kurdisk syrer, og så tager jeg 
selvfølgelig noget kurdisk med. Når jeg prøver 
at være sjov over for eleverne eksempelvis. 
Det er som regel med store bevægelser og 
gerne overdrivelser«, siger han. Kort efter 
peger han ud ad vinduet, ruller med øjnene 
og foretager et drastisk toneskifte: »Ej, mener 
du det? Så vi skal heeelt derud?«

Omveje
For fem år siden lå det ikke i kortene, at 
Mohamed Shahab skulle være folkeskole-
lærer. Han var stålfast besluttet på at gå på 
universitetet, men det gik hurtigt op for ham, 
at studiet ikke var, hvad han ønskede. Og det 
følgende år var op ad bakke.

»Det var hårdt, og jeg følte mig ikke moti-
veret. Min mor kunne godt se på mig, at jeg 
var meget stille i den periode. Hun kunne 
godt mærke, at det ikke gik godt, og da jeg 
fortalte hende om at skifte, kunne hun godt 
forstå det«.

Flere gange overvejede han at droppe 

ud, men Hamida og Ahmed var med til at 
holde ham til ilden. For begge forældre har 
det altid været vigtigt, at deres søn fik en 
god uddan nelse. Moren var selv lærer, da 
hun boede i Syrien, mens faren var selv-
stændig. I dag arbejder begge som pæda-
gogmedhjælpere.

»Der har altid været høje forventninger 
til mig, og derfor fik de mig til at tænke en 
ekstra gang, om det var rigtigt at droppe 
matematikstudiet til fordel for at blive 
lærer. Jeg ved ikke, om forventningerne er 
etnisk betingede som sådan, men flere af 
mine venner har også haft den oplevelse«, 
fortæller Mohamed Shahab.

»Men de fandt hurtigt ud af, hvilken vej 
jeg ville gå, og så støttede de mig derefter«, 
tilføjer han.

Inden Mohamed Shahab indtager klas-
selokalerne for at gøre udskolingselever 
klogere på sinus- og cosinusrelationer, har 
han besluttet sig for at læse videre og tage 
en kandidat i didaktik og matematik på 
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddan-
nelse (DPU) i Emdrup. 
mjh@folkeskolen.dk

Jane Rohde Olsen er ikke kunde i et 
forsikringsselskab. Hun er medlem 
af et forsikringsfællesskab, hvor vi 
er sammen om at sikre hinanden. 
Som medlem har Jane trofast bidraget  
til fælles skabet i 17 år. Derfor er hun 
en af de mange, som i december fik 
del i de over 114.000.000 kr., vi 
udbetalte i loyalitetsrabat til vores 
medlemmer sidste år.

Vil du også være en del af 
forsikrings fællesskabet, så læs 
mere på lb.dk

Vi nøjes ikke med  
at takke loyale  
medlemmer. 
Vi giver dem  
penge tilbage.

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

Folkeskolen - loyalitet_192x118mm.indd   1 03-02-2020   09:19:55
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ET IDEKATALOG TIL UNDERVISERE
Projekt »Den mangfoldige læreruddannelse« er blandt andet mundet ud i et idekatalog med en række cases,  
refleksioner, metoder og øvelsert omkring de fire temaer: 1) kulturel selvbevidsthed, 2) majoritet og minoriteter,  
3) sprog og magt og 4) interkulturel konflikthåndtering.
Blandt refleksionsspørgsmålene til undervisere på læreruddannelsen er for eksempel: 
  Hvordan kommer mine egne forforståelser og kulturelle selvfølgeligheder til udtryk i undervisningsrummet?
  Hvordan faciliterer jeg bedst muligt et læringsrum, hvor såvel minoritet som majoritet føler sig inddraget og  

anerkendt i undervisningens tilrettelæggelse og praksis?
  Hvordan omtaler jeg mine studerende over for medstuderende, kollegaer, ledelse med videre, og hvilken betydning får det?
  Hvordan møder og håndterer jeg uenigheder og værdikonflikter i undervisningen?

Idekataloget kan findes på denmangfoldigelaereruddannelse.blogspot.com

T E K S T :  S T I N E  G R Y N B E R G 

Læreruddannelsen i  København:
Alle studerende skal  
føle sig velkomne 
 
Københavns Professionshøjskole klæder sine undervisere på til ikke at  
marginalisere minoriteter. Projektet »Den mangfoldige læreruddannelse« skal blandt  
andet hjælpe med at fastholde lærerstuderende med ikkevestlig baggrund.

Københavns Professionshøjskole fører ikke 
statistik over sine studerendes etnicitet – det 
ville også være ulovligt. Men vurderingen er, at 
mellem 20 og 25 procent af de lærerstuderen-
de har en minoritetsbaggrund. Blandt andet 
derfor har alle undervisere på læreruddannel-
sen været gennem projektet »Den mangfoldige 
læreruddannelse«. Projektet har blandt andet 
haft til formål at øge undervisernes såkaldte in-
terkulturelle kompetencer og gøre dem bedre 
til ikke at marginalisere minoriteter.

»Lærerfaget har længe haft en tradition for 
at reproducere sig selv«, fortæller lektor og 
projektets leder Tekla Canger. 

»Hvis man bad de studerende række hån-
den op, hvis deres forældre var lærer eller 
pædagog … Det er virkelig mange. Projektet 
»Den mangfoldige læreruddannelse« handlede 
om at skabe en uddannelse med inklusion og 
rummelighed i højsædet, en uddannelse, hvor 
alle de studerende kan føle sig velkomne og 
nødvendige. 

Etnicitet var derfor kun en af de ting, 
som projektet forholdt sig til, fortæller Tekla 
Canger.

»Vi kiggede også på køn og på studerende 
fra uddannelsesfremmede hjem. I og med 
at vi arbejdede med de eksempler, som 
underviserne selv kom med, kom det til at 
handle mest om etnicitet, men ikke kun det«, 
understreger hun og fremhæver projektets 
normative sigte:

»Jeg mener, at lærerstanden bør afspejle 
samfundets mangfoldighed, og derfor skal 
vi gøre en ekstra indsats for at fastholde de 
studerende, som kommer med en anden bag-
grund end den gængse. Det tror jeg, at pro-
jekt »Den mangfoldige læreruddannelse« har 
været med til. Det har i hvert fald flyttet noget 
for vores undervisere«. 
sga@folkeskolen.dk
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Få viden til at vælge
VIA Center for Undervisningsmidler

Læs mere og tilmeld dig på
viacfu.dk/påopdagelse

På opdagelse med natur/teknologi
Mandag den 15. juni 2020 – Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, Aarhus C

–  Naturoplevelser og vild natur i undervisningen 
 Morten D D Hansen
–  Fortællekunst i natur/teknologi 
 Kari Brinch, forfatter og storyteller
–  Nye læseplaner i natur/teknologi 
 Kåre Rasborg, Undervisningsministeriet   

Workshopper: 
Verdensmål.nu 
Bevægelse til vands, til lands og i luften 
Byg din egen støvsuger 
Fiskens indre 
Snapseglas bioblitz 
99-arter du skal opleve inden du bliver voksen
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SPOT
V E D  MAGNUS JENSING HUNE/MJH@FOLKESKOLEN.DK

Lyt med her: www.spreaker.com/show/larer-
paa-larredet Læs mere: http://kulturbus.dk/

FANG  
DIN BY

Stjernerne  
i klasselokalet
Hvordan bærer Mille Dinesen sig ad didaktisk, når 
hun underviser sin folkeskoleklasse i tv-serien 
»Rita«? Og hvordan kan man blive klogere på Robin 
Williams’ forhold til Matt Damon i filmen »Good 
Will Hunting«? Det og meget mere bliver debatte-
ret i podcasten »Lærer på lærredet«, som to tidlige-
re lærere fra henholdsvis grund- og gymnasieskolen 
står bag. Kasper Tornbjerg og Anders Schunks pod-
cast tager afsæt i lærere på film og i tv. I løbet af 
udsendelserne diskuterer de to, hvordan de fiktive 
værker kan relateres til lærerfaglige begreber som 
didaktik, lærerroller og forældresamarbejde i den 
virkelige verden. Første sæson er udgivet, anden er 
i støbeskeen – og afsnittene, der varer godt en halv 
time, kan man lytte til fra flere forskellige platforme. 

Foto: Husets Biograf

Kulturbussen  
giver et lift på  
Midt- og Vestsjælland

Foto: Julie Vinding Thom
sen

Cykelturen til skole. Boldspil i skolegården. 
Lektielæsning i køkkenet. Der er mange hver-
dagsøjeblikke for elever i grundskolen, det er 
oplagt at tage et foto af. Hvis du er dansk- eller 
billedkunstlærer på mellemtrinnet, kan du nu 
tilmelde dine elever en fotokonkurrence, som 
Dansk Arkitektur Center (DAC) står bag. Kon-
kurrencen »Fang din by« stiller skarpt på, hvor-
dan arkitektur er en del af vores hverdag.

Hvis du tilmelder dig, får du gratis undervis-
ningsmateriale til cirka to lektioner. Desuden 
får vinderklassen en tur i Blox, Dansk Arkitektur 
Center – og efterfølgende en tur i Tivoli. Vinde-
ren udpeges den 10. maj 2020, og konkurren-
cen er allerede i gang.

Tilmeld dig her:  
dac.dk/fang-din-by-fotokonkurrence/

Hvis du arbejder på en skole i Kalund-
borg, Holbæk, Odsherred, Ringsted, 
Sorø eller Slagelse Kommune, er det 
med at få hænderne op. Kulturbussen, 
der fragter skoleklasser til en række 
forskellige museer i området, er nemlig 
blevet forlænget, så klasser har mu-
lighed for at blive busset rundt også 
i 2020/21. Sidste år nød mere end 
5.000 elever og lærere godt af Kultur-
bussen, der er gratis. Kulturoplevelsen 
starter allerede, når man er om bord, 
da lydmontager fortæller om vestsjæl-
landsk historie og landskabet, bussen 
kører igennem. 

Foto: Steen Olsson

Hvordan påvirker æresrelaterede konflikter børn og unges 
hverdag?

Hent vores kursuskatalog for 2020 på uim.dk/publikaaoner.
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Læreren kan give 
den stille elev  
en stemme i klassen

Tilbageholdende elever har brug for lærerens hjælp til at  
deltage aktivt i undervisningen. Ved at opbygge en god relation 
og anvende en trappestigemetode har lærer Cecilie Sand fået 
sin elev Mathilde Johanne til at turde sige noget i timerne.
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T E K S T :  

E M M A  I N G E  H A N S E N 

F O T O :  

L A R S  J U S T

Mathilde Johanne 
og hendes lærer 
Cecilie Sand har 
arbejdet med at få 
Mathilde Johanne til 
at turde være mere 
aktiv i timerne.

Hjertet banker, rødmen stiger 
op i kinderne og hovedet 
fyldes af katastrofetanker om, 
hvad der sker, hvis man begår 
fejl. Sådan kan det føles for de 

elever, som har problemer med at være i cen-
trum for klassens opmærksomhed. Og sådan 
var det for ni-årige Mathilde Johanne.

11,5 procent af eleverne i folkeskolen har 
en såkaldt lav deltagelse i læringsaktiviteter 
som for eksempel at række hånden op og 
deltage i klassedrøftelser. Det viser tal fra 
Vive, Det Nationale Forsknings- og Analyse-
center for Velfærd. Lærerne vurderer blandt 
andet eleverne på, om de er gode til at række 
hånden op og formulere sig, når de er i fol-
keskolen, og det kan gøre det svært for tilba-
geholdende elever. Derudover risikerer de at 
blive overset, hvis de har det svært, fordi de 
ikke gør opmærksom på sig selv. Stille adfærd 
kan derfor have konsekvenser for eleven både 
fagligt og socialt. 

Som lærer kan man gøre meget for at hjæl-
pe elever, som ønsker at blive bedre til at være 
aktive i timerne. Det er Mathilde Johanne fra 
3.z på Herstedlund Skole i Albertslund et be-
vis på. Hun begyndte i klassen for et halvt år 
siden, hvor hun havde problemer med at læse 
højt foran andre og ikke ville svare på spørgs-
mål i plenum. Sammen med sin lærer Cecilie 
Sand har hun nu lært at læse højt i klassen 
uden problemer. Og selv om hun stadig synes, 
at det kan være svært at række hånden op, er 
nervøsiteten ved det faldet så meget, at hun i 
dag jævnligt får fingeren i vejret. 

En ekstra omsorgsopgave 
En af de forskere, som har beskæftiget sig med 
stille elever, er Ditte Winther-Lindqvist. Som 
lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og 
Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet, lagde 
hun mærke til, at de tilbageholdende elever 
ikke fik opmærksomhed i forskningen. 

»Vi interesserer os ikke så meget for de 
stille elever i vores kultur. Jeg kunne se en 
tendens til, at de blev usynlige i forskningen, 
og så tænkte jeg: ’Det skal være løgn, de skal 
også have en stemme’«, siger hun. 

I sin forskning fokuserede hun blandt an-
det på relationen mellem lærer og elev. Her 
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har læreren en todelt opgave med at dække 
de stille elevers behov. Til at begynde med 
skal hun komme ind under skallen på bør-
nene, og først derefter kan hun reagere på, 
hvordan de har det. 

»Hvis man skal kende deres behov, skal 
man selv opsøge dem og invitere dem ind. 
Og i en travl hverdag kan det desværre blive 
glemt. Der er mange lærere, som er gode til 
det, men der er også nogle lærere, som er dår-
lige til det. Og det kan have konsekvenser for 
de stille børn«, siger Ditte Winther-Lindqvist. 

En anden forsker, som har specialiseret 
sig i tilbageholdende elever, er Anne-Lise 
Sæteren. Hun er lektor ved læreruddannelsen 
på Norges teknisk-naturvitenskapelige uni-
versitet (NTNU) og har netop udgivet en bog 
om, hvordan undervisere bedst kan forstå og 
hjælpe gruppen. 

»Fra forskningen ved vi, at mange stille 
elever selv ville ønske, at de var mere delta-
gende og aktive i undervisningen, men de har 
brug for støtte fra læreren for at være det«, 
siger Anne-Lise Sæteren og forklarer, at især 
én faktor skiller de lærere ud, der er særligt 
gode til at hjælpe stille elever: 

»Når læreren er, hvad jeg kalder ’interak-
tionssensitiv’, det vil sige meget opmærksom 
på signalerne fra stille elever, så lærer de let-
tere og kan lettere deltage«.

At blive set 
Netop evnen til at være opmærksom på alle 
børn – også de stille – er noget, Cecilie Sand 
på Herstedlund Skole er god til. 

»Jeg gør mig umage for at se hvert enkelt 
barn og hurtigt fange deres styrker og svag-
heder; hvor de har brug for hjælp, og hvor 
jeg kan presse dem. Det hjælper rigtig meget, 
hvis man som lærer kan det«, siger hun. 

Ved siden af hende sidder Mathilde Jo-
hanne med vådt hår og røde kinder efter 
frikvarterets leg. I dag er hun faldet godt til i 
3.z og er glad for at lege med de andre, men 
da hun begyndte i skolen, var hun nervøs for, 
hvordan klassekammeraterne ville tage imod 
hende. Hun havde tidligere oplevet, at der 
blev grinet ad de svageste elever, hvis de sag-
de noget forkert. Derfor havde hun ikke lyst 
til selv at komme på banen og valgte i stedet 
at forholde sig tavs i klassen. Det opdagede 

Lærer Cecilie Sand har arbejdet 
metodisk med gradvist at gøre 

Mathilde Johanne  mere og mere tryg.

hendes nye lærer, som gjorde meget ud af at 
slå ned på den opførsel. 

»Jeg ved godt, at der ikke er nogen, der 
griner her, for så bliver Cecilie sur«, siger Ma-
thilde Johanne og tilføjer med et genert smil: 
»Eller måske ikke sur, men man må i hvert 
fald ikke grine ad hinanden herinde«. 

En trappestige mod frygtsomme tanker 
Selv om Mathilde Johanne er blevet bedre til 
at være »fremme i skoene« i sin nye klasse, 
kan det stadig være en udfordring at række 
hånden op. 

»Jeg ved jo godt, at de andre ikke griner, 
men jeg er stadig lidt bange for at svare for-
kert. Men jeg bliver jo ikke ked af det eller 
noget, jeg skal bare øve mig i at sige det rig-
tige«, siger hun. 

»Det handler også om at sige ’pyt’, hvis 
man siger noget forkert«, siger Cecilie Sand 
til hende. 

Mikael Thastum, som er professor ved 
Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, 
fortæller, at frygten for at sige noget i timerne 
ofte hænger sammen med, at man er bange 
for, hvad andre tænker om én: 

»Man har nogle forestillinger om, hvad der 
kan ske, hvis man gør det, man er bange for. 
Oftest er forestillingerne urealistiske, og her 
kan man hjælpe barnet på forskellige måder«. 

Sammen med barnet kan læreren gå i »de-
tektiv mode«, det vil sige, at man stiller nys-
gerrige spørgsmål til forestillingerne om, hvad 
der kan gå galt. Eksempelvis om nogen har 
grinet ad barnet før, om det sker for andre 
børn, når de gør noget forkert, hvor sandsyn-
ligt det er, at andre ikke vil lege med én, hvis 
man siger noget forkert, og så videre. Heref-
ter kan man modificere tankerne ved at tale 
om, hvor realistiske de er, og på den måde få 
dem ned på jorden, forklarer professoren. 

»Man kan også bruge en trappestige. Det vil 
sige, at man sammen med barnet laver en plan 
for, hvordan man gradvist arbejder med at gøre 
det, man er bange for«, siger Mikael Thastum. 

Første trin kunne være, at man aftalte, 
at barnet rakte hånden op, men ikke blev 
taget. Andet trin kunne være, at barnet rakte 
hånden op og svarede på et nemt spørgsmål, 
hvor hun følte sig sikker på svaret. Tredje trin 
kunne være at række hånden op og bevidst 
sige noget forkert for at øve sig i at begå fejl. 

»Det kan godt lyde lidt provokerende, at 
man skal sige noget, som man ved er forkert, 
men det er vigtigt at have en erfaring for, at 
verden ikke braser sammen, hvis man begår 
fejl«, siger Mikael Thastum. 

Efter hvert trin kan man have en snak med 

eleven om, hvad der skete: Var der for ek-
sempel nogen, som grinte, skete det faktisk, 
at ingen ville lege med barnet, hvis det sagde 
noget forkert, og så videre. 

»På den måde kan man hjælpe barnet med 
at få afkræftet katastrofetankerne«, siger Mi-
kael Thastum.  

Ikke for hårdt, ikke for blødt
Netop den gradvise fremgang er noget, Ceci-
lie Sand har anvendt med Mathilde Johanne.

»Man skal lære børnene at kende og tage 
et lille skridt ad gangen. For nogle er bare 
det at læse højt i klassen en succes, også selv 
om det er så lavt, at der ikke er nogen, der 
kan høre dem. Så kan man næste gang sige til 
dem: ’Prøv at gøre det lidt højere denne her 
gang’«, fortæller hun. 

Ifølge Anne-Lise Sæteren er det vigtigt ikke 
at have for store ambitioner fra dag ét. 

»Nogle lærere tænker, at det handler om at 
få eleverne til at snakke med det samme, men 
det er ikke sikkert, at de er klar til det. Det 
handler om at tage små skridt og at finde ba-
lancen mellem udfordring og anerkendelse«, 
siger hun.

Som eksempel fortæller hun, at mange 
tilbageholdende elever vil opleve det som 
voldsomt, hvis de bliver bedt om at sige noget 
uden at være forberedt på det. Derfor kan det 
være en ide at aftale det med eleven inden. 
En anden ide kunne være, at eleven indtaler 
svaret på en tablet eller computer, som lære-
ren eller klassen derefter lytter til.  

Som lærer ligger udfordringen i, at man 
skal finde den rigtige balance mellem hverken 
at presse for meget eller for lidt. For man kan 
også komme i problemer, hvis man ikke ud-
fordrer eleven. 

Mikael Thastum understreger, at det kan 
være rigtig godt i en periode at give meget 
støtte.

»Men hvis man kun tør sige noget, når 
man er 100 procent sikker på, at svaret er 
rigtigt, eller når man får massiv hjælp af læ-
reren, så lærer man, at man kun kan række 
hånden op og ytre sig, hvis man er bombe-
sikker på, at det, man siger, er rigtigt. Og så 
lærer man jo ikke, at det er okay at sige noget 
forkert, og at det er i orden at ytre sig, selv 
om man ikke er helt sikker på, at det er rig-
tigt«, siger han. 
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1. 
PROBLEM  

Eleven har katastro-
fetanker om, hvad der 
sker, hvis hun rækker 
hånden op. Hun tæn-
ker for eksempel, at 

de andre ikke vil være 
venner med hende, 

hvis hun siger noget 
forkert. 

LØSNING
Hjælp eleven med at 
være detektiv på sine 
egne tanker. Vær nys-
gerrig og stil spørgs-
mål, som handler om, 
hvor realistiske tan-

kerne er. Det kunne for 
eksempel være, om det 
sker for andre, om det 

er noget, der er sket før, 
hvor sandsynligt hun 

tror det er. 

2. 
PROBLEM 

Eleven er meget  
bange for, hvad der 

kan ske, hvis hun siger 
noget i timerne, og  
ved ikke, hvor hun  

skal starte.  
Det hele virker  
uoverskueligt. 

LØSNING
Lav en trappestige 

af udfordringer, som 
gradvis bliver sværere, 

og som presser  
eleven en lille smule 

hver gang. 

3. 
PROBLEM 

Eleven kan slet  
ikke sige noget  

i timerne. 

LØSNING
Giv eleven nogle  

lette opgaver til at 
starte med. Aftal for 
eksempel, at eleven 

bare skal række  
hånden op til at be-

gynde med, men at du 
ikke vil tage eleven.  

På den måde  
vænner eleven sig  

til overhovedet  
at række  

hånden op. 

4. 
PROBLEM  

Eleven bliver meget 
overrumplet over at 

blive bedt om at sige 
noget i timerne og kan 
derfor ikke sige noget 
eller oplever det som 

ubehageligt. 

LØSNING
Forbered eleven, 
inden timen går i 

gang, på  
at der kommer et 

spørgsmål, som du 
gerne vil have, at hun 

svarer på. Spørgs-
målet kan eventuelt 

aftales inden. 

5. 
PROBLEM 

Eleven synes, at det 
er alt for svært at 
skulle sige noget i 

timerne. Udfordringen 
er for stor. 

LØSNING
Hvis der er mulighed 

for det, kan eleven 
indtale noget på for 
eksempel en iPad, 
som derefter kan 

afspilles for læreren 
eller i klassen. Alter-
nativt kan eleven øve 
sig i mindre grupper i 

forbindelse med grup-
pearbejde. 

SMÅ SKRIDT HJÆLPER ELEVEN

Selv om Mathilde Johanne i 3.z ikke er nået 
til at have det fint med at begå fejl endnu, så 
arbejder hun sig alligevel fremad sammen 
med sin lærer. 

»Det var mest i foråret, at jeg hjalp hende 
meget. Nu kan jeg bare tage hende uden at 
have forberedt hende på det. Det kunne jeg 
ikke i starten, for så ville hun blive meget ge-
nert eller bare sige: ’Det ved jeg ikke’, når jeg 
spurgte«, fortæller Cecilie Sand. 

Værdien af stilhed
Som lærer skal man være opmærksom på, at 
ikke alle stille elever nødvendigvis har brug 
for hjælp. Det understreger lektor Anne-Lise 
Sæteren fra læreruddannelsen i Norge. 

»Det handler om at afgøre, om stilheden 
er udtryk for, at eleven ikke har det godt, el-
ler om vedkommende bare er stille i det. Det 
er jo problematisk, hvis alle vil være den, som 
snakker mest. Så er det svært at være samlet i 
samme rum. Nogle gange er stilhed et udtryk 
for, at man giver sig mere tid til at tænke og 
derfor forholder sig mere grundigt til ting«, 
siger hun. 

Ditte Winther-Lindqvist fra DPU peger på, 
at der kan være en tendens til ikke at værd-
sætte stille elever i folkeskolen:

 »Hvis man læser folkeskoleloven, handler 
den demokratiske dannelse om at formulere 
synspunkter og tage stilling ud fra ens eget 
perspektiv. Og det er jo rigtig fint, men det 
gør det ekstra usynligt, at der er nogle unge, 
som har brug for hjælp til at komme ud over 
stepperne«, siger hun. 

Og det er ærgerligt, fordi vi som samfund 
risikerer at gå glip af vigtige perspektiver, 
mener hun: 

»Der er jo også en værdi i lige at tage det 
stille og roligt, før man finder ud af, hvad man 
mener, og at give plads til, at nogle bruger tid 
på at tænke og lytte frem for at tale«.  
folkeskolen@folkeskolen.dk
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Penge, stoffer, masker og 
gangstere, sådan er billedet 
af Aarhus-bydelen 8210 i 
sangen »Mask på« af Shooter 
Gang. Men det billede har læ-
rerne på Hasle Skole nu æn-
dret på.

»Skole er din vej, hvis du vil tjene skejser. 
Heromkring og rundt i hele landet er det 
bare for fedt at være uddannet«. Sådan 
lyder en bid af teksten i en rap, som en 
gruppe lærere og pædagoger, som kalder sig 
Schooler Gang, fra Hasle Skole står bag.

Sangen og videoen til står i stærk kontrast 
til sangen »Mask på«, som gruppen Shooter 
Gang står bag. Her er hurtige penge, oprør, 
hash og maskeklædte mennesker i front. 

Lærerne fik ideen, fordi eleverne højlydt 
sang med på Shooter Gangs version:

»De gik og sang med på en sang om 
8210, der tegnede et billede af vores om-
råde, som vi ikke kunne genkende. Vi ville 
se, om vi ikke kunne få dem til at synge med 
på ’Task på’ i stedet«, siger Sofie Hovgaard 

Kaiser, som er dansklærer og klasselærer i 
7. klasse.

Og det har virket. Videoen er uploadet på 
Facebook og bliver flittigt delt. Rådmand for 
Børn og Unge i Aarhus Thomas Medom er en 
af dem, der har delt den med ordene:

»Respekt! Lærere og pædagoger fra Hasle 
Skole har under navnet ’Schooler Gang’ lavet 
en hyldestsang til skoletasken, uddannelse 
og seje elever«, skriver han på sin Facebook.

Og eleverne skråler også med på gangen.
»Nu giver de highfive og synger med og 

synes, vi er for fede. Og det er fedt, for det er 
ikke altid, man får lov til at føle den begej-
string som folkeskolelærer. De råber efter os, 
der er med i videoen, og Mads måtte give en 
autograf på gangen i dag«, siger Sofie Hov-
gaard Kaiser. 
mbt@folkeskolen.dk

8210-lærere laver viralt 
rap hit om skoleglæde

4. marts 2020 | kl. 15.35

26. februar 2020 | kl. 13.55

Nye tal: Folkeskoler skal i stigende grad betale for specialundervisning
Kommunerne lægger i støt stigende 
grad udgiften til eventuel special-
undervisning på de enkelte skoler, 
viser en ny kortlægning fra So-
cial- og Indenrigsministeriet. I dag 
er det 75 procent af kommunerne, 
der helt eller delvist har decentralt 

betalingsansvar for specialundervis-
ning i almindelige klasser. For otte 

år siden var tallet 56 procent. Det 
er urimeligt, for dermed er det 
skolelederne, der må bøde for, at 

der ikke er penge nok, lyder det fra 
skoleledernes formand.

»Det er urimeligt, at vi har haft en lang 
periode, hvor det at spare på velfærd har 
været en fælles øvelse for skiftende regerin-
ger. Og selv om den nuværende regering har 
fundet nogle penge, så retter det slet ikke op 
på det her besparelsesprojekt, der har været 
gennem tiden«, siger Claus Hjortdal. 

E001720-0011 p20-23_FS0520_Netklip.indd   20 06/03/2020   09.36



  

2. marts 2020 | kl. 15.27

Kommune erkender:  
Tosprogsskole var på kant 
med menneskerettighederne
Institut for Menneskerettigheder  
anklagede i november Herning  
Kommune for at have overtrådt  
menneskerettigheder i forbindelse 
med oprettelsen af en særlig skole-
afdeling i et socialt belastet område, 
der samlede tosprogselever. Nu har 
kommunen erkendt, at det var en 
fejl. Parterne er blevet enige om at 
indgå et forlig, så sagen alligevel 
ikke skal vurderes i Ligebehandlings-
nævnet.

2. marts 2020 | kl. 10.31 

Katja Gottlieb er  
ny formand for dansklærerne 
i folkeskolen
Marie Elmegaard, som de seneste fire år har væ-
ret formand for folkeskolesektionen i Dansklæ-
rerforeningen, har valgt at træde tilbage. Besty-
relsesmedlem Katja Gottlieb træder til og lover 
at kæmpe videre for fagets og lærernes sag.

Blokade udvides: DLF-medlemmer  
må ikke søge job på fem arbejdspladser 

Der er afsendt et varsel om, at fra 1. april må DLF-medlemmer ikke søge job på fire dag-
behandlingstilbud/skoler ud over Sputnik. »Der har været forhandlinger i gang gennem 
mange måneder, men der sker ligesom ingen fremdrift i forhandlingerne. Derfor har vi i 
forretningsudvalget i Lærernes Centralorganisation besluttet at udvide blokaden. Hidtil 
har blokaden kun omfattet Sputnik, men i og med at Dansk Erhverv forhandler på vegne 
af en række skoler, så giver det mening at udvide blokaden, så den også rammer dem«, 
siger Gordon Ørskov Madsen, formand for overenskomstudvalget i DLF.
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Genforeningen
Faktalink og Forfatterweb er to 
uundværlige livliner i forbindelse 
med undervisning på mellem
trinnet og overbygningen i:

• Samfundsfag
• Historie
• Dansk

Find temaer om Genforeningen 
på Faktalink og Forfatterweb

Tegn abonnement
Abonnementet på Faktalink 
og Forfatterweb giver ret til 
ubegrænset brug i undervisningen 
via UniLogin for alle skolens 
lærere og elever. 

Se indhold og priser på 
www.dbc.dk > Produkter og services
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4. marts 2020 | kl. 12.53 
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4. marts 2020 | kl. 06.00

Siden 1. marts har folkeskoler kunnet booke 
tid til at teste eleverne i de nationale test. 
Ingen skoler ved imidlertid endnu, om det er 
noget, de skal eller kan gøre. 

Selvom partierne i forligskredsen bag fol-
keskolereformen besluttede at gøre testene 
frivillige for langt størstedelen af landets 
skoler, har ingen skoler endnu fået at vide, 

hvem der er tvunget til at tage testene, og 
hvilke der selv må bestemme.

Sikkert er det dog, at partierne er blevet 
enige om, at de 20 procent af landets skoler 
med de »ringeste« karakterer i dansk og ma-
tematik ved afgangseksamen skal booke tid 
til de i alt ti nationale test.

Endnu er der ikke sat mange offentlige 

ord på, hvem de 20 procent med de »ringe-
ste« karakterer er, og Børne- og Undervis-
ningsministeriet oplyser til folkeskolen.dk, at 
skolerne ikke har fået besked endnu.

Af lovforslaget fremgår det, at ministe-
riet vil udpege de dårligste skoler baseret på 
skolernes dansk- og matematikkarakterer i 9. 
klasse fra sidste og forrige skoleår.

Men det giver ikke mening, at skoler alene 
på deres karakterer skal tvinges. Sådan lyder 
det fra professor emeritus i pædagogisk sta-
tistik Peter Allerup.

»Der er absolut intet statistisk belæg for, 
at de her skoler skal tvinges til at tage teste-
ne. Der er intet, der tyder på, at de nationale 
test skulle have nogen positiv virkning for 
nogle bestemte skoler eller elevgrupper, så 
derfor kan jeg ikke se noget forskningsmæs-
sigt belæg for, at de her skoler skal vælges. 
Så det eneste, man opnår med det her, er, at 
man peger fingre ad nogle skoler«.  
bje@folkeskolen.dk

24. februar 2020 | kl. 13.47

Minister skærer igennem: 
Skolelederen bestemmer

21. februar 2020 | kl. 15.49

Ekspert: Ti års testresultater  
skal genberegnes

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil 
har over for folkeskolen.dk gjort det klart, at det er 
skolelederen, der beslutter, om en skoles elever skal 
deltage i nationale test dette forår, efter at testene 
som følge af fredagens forlig ikke er obligatoriske. 
»Det er skolelederen, der bestemmer det«, lød det 
korte, klare svar fra Pernille Rosenkrantz-Theil. 

Viceinstitutleder på Danmarks Institut 
for Pædagogik og Uddannelse Christian 
Christrup Kjeldsen ser muligheder i fre-
dagens politiske forlig for at få rettet de 
nationale test op til brugbar stand. Der 
er sket grundlæggende fejl i beregningen 
af sværhedsgraderne, men fordi man nu 

har ti års elevbesvarelser, kan man gen-
beregne dem alle sammen inden næste 
år. »Det, der kan lade sig gøre, er, at 
man kan reskalere sværhedsgraderne og 
resultaterne, og så kan man øge sikker-
heden i resultaterne ved at slå profilom-
råderne sammen«, siger han.

Der er ikke et statistisk belæg for at tvinge skoler med de laveste karakterer til at gennemføre de 
nationale test, lyder det fra professor i statistik. 

Professor:  

Intet belæg for, hvem der  
tvinges til nationale test

T E M A  N AT I O N A L E  T E S T
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Vil du være leder i skolen
– eller er du lige blevet det? 

Uddannelsesforløbet Lærer til Leder giver dig:
–   Diplomuddannelse i ledelse 
–  Mentorordning
–  Undervisning og netværk på internater 

Kom godt fra start som leder i skolen
Nyt hold ”Lærer til Leder” begynder i august 2020. 
Uddannelsen er både for lærere og pædagoger i skolen.

Tilmeld dig på via.dk/lærer-til-leder

Styrk din karriere
VIA University College

VIA University College er blandt Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse med mere end 20.000 studerende årligt. 
Vores holdning er, at viden altid skal kunne bruges i praksis. Derfor rummer vores uddannelser den rette kombination af forskningsbaseret indsigt og konkret praktisk erfaring.
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27. feb. 2020 | kl. 10:30

Stort fald i efteruddannelse af  
håndværk og design-lærere

65 procent færre lærere har fået efteruddannelse i håndværk og de-
sign i år i forhold til sidste år. Kun matematik er gået mere tilbage 
med et fald på 72 procent. 

Formanden for Den Faglige 
Forening Håndværk og Design 
Irene Egeskov Andersen undrer 
sig over udviklingen: »Valgfa-
gene er jo kun lige begyndt og 
derudover kommer udvidelsen til 
3. klasse. Så det undrer mig, at 
det ikke er højere prioriteret at få 
lærerne efteruddannet. Jeg ved 
at efterspørgslen er der blandt 
lærerne«.

3. mar. 2020 | kl. 08:41 

Alinea  
har købt  
MatematikFessor

Virksomheden EduLab, der blandt andet står bag Matematik-
Fessor er blevet opkøbt af forlaget Alinea. Forlaget ønsker at 
styrke samspillet mellem det digitale og det analoge.

Kasper Holst Hansen, der er direktør i EduLab og star-
tede MatematikFessor for 13 år siden glæder sig over at blive 
en del af forlaget: »Vores ambition har fra starten været at 
hjælpe skoleledere og lærere med at løfte det faglige niveau 
og gøre børn mere interesserede i matematik. I dag bruger 
75 procent af landets skoler MatematikFessor, og det bruges 
også i stigende grad i udlandet. Den positive udvikling bliver 
boostet massivt nu, hvor EduLab bliver en del af Alinea«.

65 %
færre lærere har fået  

efteruddannelse i  
håndværk og design  

i år i forhold til  
sidste år. 

FIK DU  
LÆST: 

PLC-formand: GLIMRENDE GUIDE
90.000 kroner årligt til frilæsningsbøger
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Kommunerne har haft 
165 datalæk i Aula
T E K S T :  A N D R E A S  B R Ø N S  R I I S E

Siden Aula gik i luften i oktober sidste år, har 
kommunerne indrapporteret 165 potentielle 
læk af personfølsomme oplysninger relateret 
til skolernes nye kommunikationsplatform. 
Det viser en aktindsigt, som fagbladet Folke-
skolen har fået hos Datatilsynet.

Kommunerne skal inden for 72 timer med-
dele tilsynet, hvis de har mistanke om, at 
følsomme oplysninger kan have været tilgæn-
gelige for uvedkommende. 

Aktindsigten viser, at 64 kommuner har 
indrapporteret til Datatilsynet, at oplysninger 
om forældremyndighed er lækket i forbin-
delse med en opdatering af Aula i starten af 
februar. Her var oplysninger om, hvem der 
har forældremyndigheden over eleverne, i to 

døgn tilgængelige i webversionen af Aula for 
alle forældre og ikke blot for lærerne, som det 
burde være tilfældet. 

Det skyldes ifølge firmaet bag Aula, kom-
munernes it-fællesskab Kombit, en men-
neskelig fejl hos Netcompany, der udvikler 
platformen.

»Der er tale om en regulær udviklerfejl. Et 
databrud i klassisk forstand. Der skulle fore-
tages en ændring i Aula, og i den forbindelse 
bliver der ikke tjekket af, at forældremyndig-
hedsboksen kun skal vises for lærere«, siger 
Frank Stjerne, driftsansvarlig i Kombit.

Da Kombit blev opmærksom på proble-
met, blev der lukket for alle brugeres adgang 
til oplysninger om forældremyndighed, indtil 

det fra udviklernes side var sikret, at kun 
lærerne havde adgang til dem, oplyser Frank 
Stjerne.

»Efterfølgende har vi indført automatise-
rede test, der skal sørge for, at en tilsvarende 
fejl ikke kan ske igen«, siger han.

Skoler skal selv melde domme ind
Oplysninger om forældremyndighed spiller 
også en rolle i en anden type datalæk, der har 
tiltrukket sig stor opmærksomhed. Blandt an-
det i en meget omtalt sag fra Køge Kommune, 
hvor en biologisk far uden forældremyndig-
hed trods adressebeskyttelse fik adgang til 
oplysninger om elevens skole og bopæl. 

Køge Kommune har i sin anmeldelse til 

AU L A

Især oplysninger om forældremyndighed har været omdrejningspunkt for sager 
om manglende datasikkerhed i skolernes nye kommunikationsplatform.
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Skolernes fælleskom-
munale kommunikations-
platform Aula har i sine 
første levemåneder haft 
adskillige datalæk, viser 
aktindsigt. 

Foto: Niels Christian Vilmann/
Ritzau Scanpix

      

   

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

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

Du kan tilmelde dig på  
folkeskolen.dk/lærerpanel

Det sagde lærerpanelet:

57 %
mener ikke, at  

teamsamarbejdet gør  
dem til bedre lærere

Sig din 
mening

Datatilsynet skrevet, at det kan få »betydelige 
konsekvenser«, hvis den biologiske far bruger 
oplysningerne til at opsøge eleven.

Her skyldes lækket ifølge Kombit ikke en 
fejl i selve Aula, men i kommunernes måde at 
anmelde oplysninger på til de systemer, Aula 
trækker data fra.

Hvis en forælder for eksempel bliver fra-
kendt forældremyndigheden i retten, går der 
typisk en til to uger, inden det er registreret i 
CPR-registeret. Skolen får til gengæld hurtigt 
underretning om afgørelsen og skal manuelt 
tjekke af i Tabulex eller KMD Elev, at foræl-
deren ikke længere har forældremyndighed. 
Derfra flyder oplysningen i løbet af et par mi-
nutter over i ministeriets database med skole-
grunddata og natten efter videre ind i Aula.

Aula trækker nemlig alle sine data fra Sty-
relsen for It og Lærings grunddatabase, der 
trækker på indberetninger fra CPR-registeret 
og kommunernes indberetninger i Tabulex og 
KMD Elev. Ved at tjekke oplysninger om for-
ældremyndighed af i Tabulex eller KMD Elev 
kan skolerne derfor sikre, at Aula hurtigere 
får de rigtige oplysninger, end hvis data skal 
igennem CPR-registeret først, understreger 
Kombits driftansvarlige.

»Aula er en kommunikationsplatform, 
ikke en databehandlerplatform. Aula gør ikke 
andet end hver nat at trække data fra mini-
steriets database og vise det for brugerne. Er 

Der er tale om en  
regulær udviklerfejl. 
Et databrud i  
klassisk forstand.  
Frank Stjerne,
driftsansvarlig i Kombit

data her ikke korrekt, indlæser og viser Aula, 
læringsplatforme og andre it-systemer, der 
trækker på samme data, noget forkert«, for-
klarer Frank Stjerne.

Databrud spænder vidt
Karakteren af de anmeldte databrud spænder 
vidt. Mange henvendelser fra kommunerne 
går for eksempel på, at brugere i Aula får 
samme profilbillede vist på tværs af institutio-
ner, selv om der kun er givet samtykke til, at 
det bliver vist som profilbillede ét sted. Det er 
i strid med EU’s persondataforordning GDPR.

Også vurderingen af konsekvenserne af 
mange datalæk divergerer meget. I Køge Kom-
mune blev både myndigheder og plejefamilie 
sat i øget beredskab, da en far uden forældre-
myndighed fik adgang til oplysninger om en 
elevs skole og adresse.

I Aarhus Kommune fik 236 personer i 
januar oplysninger om forældremyndighed 
udstillet for andre Aula-brugere. I ti tilfælde 
havde børnene beskyttet adresse. Kommunen 
kunne dog efter en undersøgelse konkludere, 
at ingen af de pågældende var forsøgt søgt 
frem i systemet, mens oplysningerne var til-
gængelige, hvorfor kommunen valgte ikke at 
kontakte de berørte.

Forbeholdt de mange datalæk siger KL i 
et skriftligt svar: »De eksempler, vi har set 
på databrud, er meget beklagelige, og det er 
også noget, vi er opmærksomme på. Vi har 
tidligere vendt med Social- og Indenrigsmini-
steriet, at der muligvis er nogle udfordringer 
i forhold til opdateringer i CPR-registeret, og 
det vil vi følge op på, i forhold til om der kun-
ne være behov for ændringer eller  klarere 
anbefalinger«, siger Pia Færch, kontorchef i 
KL. 
abr@folkeskolen.dk
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På godt og ondt påvirker den digitale udvik-
ling snart sagt alle aspekter af vores liv. Tænk 
blot på, hvordan både arbejdsliv og privatsfæ-
ren i de fleste af børn, unge og voksnes timer 
direkte eller indirekte påvirkes af teknologi. 
Selv om de nye generationer bruger tekno-
logi i udpræget grad, betyder det ikke, at de 
forstår mekanismerne og intentionerne bag 
digitale tjenester og sociale netværk. Hvis vi 
skal beskytte alle børn i Danmark og samtidig 
danne dem til at deltage i et demokratisk 
samfund, så er folkeskolen et afgørende om-
drejningspunkt.

Betyder teknologiens indtog i den verden, 
der omgiver os, så ikke, at formålet med folke-
skolen bør ændres? Nej, faktisk ikke. Det ligger 
dybt som en del af folkeskolens formål, at 
»skolens virke skal være præget af åndsfrihed, 

Det haster med at klæde lærerne fagligt på til at undervise i teknologiforståelse, både de 
nuværende og de kommende, mener tre kronikører fra professionshøjskolerne. De gør gerne 

deres del, men opfordrer også politikerne til at tage udfordringen alvorligt. 

ligeværd og demokrati«. Denne del af folke-
skolens formål gør teknologiens rolle i den 
undervisning, børn og unge møder i skolen, 
mere aktuel end nogensinde før, fordi både 
åndsfrihed og demokrati udvides, men også – 
ofte maskeret – udfordres af teknologien. 

Folkeskolens formål er således stadig 
yderst relevant. Men når verden omkring os 
og vores børn – i stigende grad og på godt og 
ondt – præges af teknologi, må skolens ind-
hold ændre sig. Derfor skal lærerne også ru-
stes til at løfte skolens stadig yderst relevante 
formål i en verden præget af teknologi.

I Danmark er vi allerede i gang med at 
udvikle teknologiforståelse som ny faglighed 
til folkeskolen, og der er flere spændende og 
gode projekter i gang både ude i kommunerne 
og på uddannelserne. Børne- og Undervis-
ningsministeriet satte i 2018 et forsøg i gang, 
der skal afdække, hvordan teknologiforståelse 
bedst indarbejdes i folkeskolen. I øjeblikket 
tester 46 skoler, hvordan teknologiforståelse 
som selvstændigt fag eller som en del af de 
»klassiske fag« (for eksempel matematik og 
dansk) kan klæde eleverne på til at forstå tek-
nologiens rolle i det danske samfund. De fleste 
har erkendt, at man ikke rykker alverden ved 
elevernes forståelse for teknologi ved at købe 
det nyeste og dyreste grej til undervisningen – 
men derimod ved at sørge for, at lærerne har 
de rette kompetencer. Det er en meget klog 
prioritering, som bør lægges til grund for im-
plementeringen af den nye faglighed.

På landets læreruddannelser er vi meget 
optagede af teknologiforståelse, men vi er 

Teknologiforståelse  
skal udvikles som selvstændig  
faglighed i læreruddannelsen

KRONIK

JAKOB HARDER, 
DEKAN FOR DET LÆRERFAGLIGE 
FAKULTET PÅ KØBENHAVNS  
PROFESSIONSHØJSKOLE

SAMI STEPHAN BOUTAIBA, 
DIREKTØR FOR  
PÆDAGOGIK OG LEDELSE PÅ 
PROFESSIONSHØJSKOLEN ABSALON 

BJARNE GRØN, 
DIGITALISERINGSDIREKTØR 
HOS VIA 
 
 

også bevidste om, hvad det er for en stor og 
vanskelig opgave og forpligtelse, vi står over 
for. Vi ved, hvad det kræver at udvikle og 
drive et solidt fagmiljø omkring folkeskolens 
fag. Der er for det første behov for forskere 
og undervisere på professionshøjskolerne, 
som i tæt samspil med praksis forsker i, 

Derfor bør politikerne 
sikre, at teknologi-
forståelse bliver  
udviklet som en sub-
stantiel, selvstændig 
faglighed på lærer-
uddannelsen.  
Det bør ske allerede 
nu, før det indføres 
obligatorisk i folke-
skolen i den ene  
eller anden form. 
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KRONIKKEN
Kronikken i fagbladet Folkeskolen er som regel skrevet på redak-
tionens opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik, beder vi dig 
sende en synopsis på cirka ti linjer med kronikkens hovedpointe 
og hovedargumentation, som redaktionen kan tage stilling til.  
Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk og angiv kronik i emnefeltet.
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Illustration: Peter Berke

vores politikere står over for at træffe – og det 
haster, fordi den teknologiske udvikling er 
ved at ændre måden, vi lever og bliver dan-
net på som mennesker. Men det haster endnu 
mere at klæde lærerne fagligt på til at under-
vise i faget. For sporene skræmmer, hvis vi 
ser tilbage i tiden. 

Vi kan kigge på det seneste fag, der blev 
indført i folkeskolen, nemlig natur/teknologi. 
Det blev indført i skolen i 1994 og hed den-
gang natur/teknik. Men først to år senere kun-
ne lærerstuderende vælge faget som en del 
af deres uddannelse. I 2003 blev 393 natur/
teknik-lærere spurgt, om de var blevet ud-
dannet i faget. Kun ti lærere kunne svare ja. I 
dag er det et kvart århundrede siden, at faget 
blev indført – men natur/teknologi er stadig 
et af de fag, hvor færrest lærere har en for-
mel undervisningskompetence. Det er dybt 
problematisk, når nu faget gerne skal skabe 
et solidt fundament for elevernes interesse og 
forståelse for de naturvidenskabelige fag.

Derfor bør politikerne sikre, at teknologi-
forståelse bliver udviklet som en substantiel, 
selvstændig faglighed på læreruddannelsen. 
Det bør ske allerede nu, før det indføres 
obligatorisk i folkeskolen i den ene eller an-
den form. Der skal også udarbejdes en ud-
dannelsesplan for de nuværende lærere, så 
man sikrer, at de tilbydes efteruddannelse i 

teknologiforståelse, så de får undervisnings-
kompetencer på rette niveau. 

På professionshøjskolerne vil vi gerne 
tage vores del af ansvaret, men vi ved også, 
at det ikke er en opgave, vi hverken kan eller 
skal løfte alene. Derfor har vi sammen med 
universiteterne beskrevet en samlet ambition 
for teknologiforståelse i det danske uddannel-
sessystem. Det er store ord for, at vi samler 
Danmarks førende forskere og undervisere 
inden for området, men vi mener, at det er 
en nødvendighed for at nå en ambitiøs mål-
sætning om at give vores børn og unge grund-
læggende teknologiforståelse og teknologisk 
handleevne. 

Der er brug for en samlet national plan for 
teknologiforståelse i skolen. Vi ønsker sam-
men at skabe et grundlag for, at vi myndiggør 
de kommende generationer, så de forstår og 
former teknologi med udgangspunkt i vores 
værdier om demokrati, udvikling, bæredyg-
tighed og kompetencer, der gennem mere 
end 200 år har formet den danske folkeskole. 
Denne gang vil vi være klar, så vores børn og 
unge ikke skal vente 25 år. Der er brug for, at 
skoler, erhvervsliv og politikere tager hand-
sken op. 

hvordan eleverne tilegner sig et stof, og ved, 
hvordan den teoretiske viden omsættes til un-
dervisning og undervisningsmaterialer. Og for 
det andet er der behov for lærere, som gen-
nem egne erfaringer med den nye faglighed 
deler viden om, hvordan den nye fagdidaktik 
virker i praksis.

Det er en lang og grundig proces, der in-
kluderer mange erfarne mennesker. Og det 
skal også være en lang proces, hvis opbygning 
af en tilstrækkelig kompetence i relation til 
teknologiforståelse skal gøres godt. For det 
tager tid at opbygge viden, og det tager tid at 
omsætte teoretisk viden til en konkret under-
visningspraksis i skolen. 

Derfor er vi også bekymrede, når det 
handler om teknologiforståelse i den danske 
folkeskole. For der bliver undervist mere og 
mere i ny teknologi og digitale medier, men 
området er slet, slet ikke etableret som faglig-
hed, og slet ikke hvis man sammenligner med 
klassiske fag som matematik, historie, musik 
og dansk. Undervisernes forudsætninger er 
meget forskellige, og det er deres tilgang til 
selve undervisningen også. Med god grund. 
For lærerne er jo aldrig selv blevet undervist i 
faget, da de i sin tid gik på læreruddannelsen.

Om teknologiforståelse ender med at blive 
et decideret skolefag eller flettes ind i øvrige 
fag, vides endnu ikke. Det er et valg, som 
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Sæt klasselæreren  
i centrum

Vi ved det fra vores hverdag i skolen, og det 
er dokumenteret i en række aktuelle under-
søgelser: Alt for mange børn og unge mistri-
ves. Det er der mange forklaringer på, men 
uanset hvad årsagerne er, har vi i folkeskolen 
et stort ansvar for at sikre, at alle elever 
trives og er en del af klassens fællesskab. Her 
spiller klasselæreren en meget central rolle. 
Eller som vi skriver i folkeskoleidealet, som 
blev vedtaget på DLF’s kongres i 2019:

»Folkeskolen favner børn og unges hele 
liv. Her møder børn og unge tillid, aner-
kendelse, krav og udfordringer. De knytter 
indbyrdes venskaber, deltager i klassens 
fællesskab og har værdifulde relationer til 
klasselæreren og de øvrige lærere. Dermed 
anerkender skolen, at barndom og ungdom 
har en værdi i sig selv«.

Klasselæreren, klassens tid og klassens 
fællesskab er unikt i dansk skoletradition. I 
dag er disse begreber udvandet og mange 
steder næsten bortprioriteret. Klasselærer-
funktionen er stadig en del af folkeskolelo-
ven, men den er meget løst beskrevet. Det 
er klassens fællesskab, der skal sikre, at alle 
hører til. At alle børn lærer om venskaber og 
menneskelivets glæder og udfordringer. Det 
er også vigtig dannelse i forhold til hele sko-
lens virke og faglighed. I en tid, hvor mange 
af vores børn og unge er sårbare, er klasselæ-
reren vigtigere end nogensinde.

I den gode skole og den gode undervis-
ning har læreren en helt central rolle. Læ-
rerens faglighed, ledelse af klassen og relati-
onskompetence er afgørende for elevernes 
udbytte af undervisningen. Klasselæreren har 
stor betydning for at sikre et velfungerende 

klassefællesskab, hvor der tages hånd om 
sociale udfordringer og følges op i forhold 
til forældre og klassens øvrige lærere. Det 
gælder ikke mindst i forhold til at inkludere 
elever med særlige behov. Funktionen må 
og skal varetages af en lærer, som har mange 
timer med eleverne, og som har de vigtige 
relationer til det enkelte barn. 

Det nytter ikke at erstatte klasselæreren 
med flyvske begreber som »koordinator« 
eller at sprede opgaven ud på en større 
gruppe. Den erkendelse er man heldigvis 
ved at nå frem til i mange kommuner. Men vi 
må have hele folkeskolen med. Der er behov 
for, at klasselærerfunktionen igen kommer i 
centrum. 

I en tid, hvor 
mange af vores 
børn og unge  
er sårbare, er 
klasselæreren 
vigtigere end  
nogensinde.

DLF MENER
AF REGITZE FLANNOV  
FORMAND FOR  
UNDERVISNINGSUDVALGET  
I DLF

Læs hele blogindlægget på folke-
skolen.dk/166489

›  Julie Hjære Rasmussen 
lærer

»(…) Lærerne skal simpelthen have 
noget mere tid. Mere tid betyder ikke 
en længere arbejdsuge for lærerne, 
men en kortere skoledag for ele-
verne. Vi lærere skal have mulighed 
for at være nærværende og til stede i 
vores undervisning. Giv os råderum 
til at bruge vores forberedelsestid, 
som vi finder det bedst. Vi ved, hvad 
der er vigtigt for os selv og for vores 
elever. Værdien, samfundet vil få til-
bage, er enorm. Børn og unge men-
nesker vil trives bedre, de vil være 
gladere og have mindre stress. Det 
vil gavne samfundet på alle områder.

Pernille Rosenkrantz-Theil, du bli-
ver simpelthen nødt til åbne ørerne 
og lytte til lærerne, til eleverne og 
til andre eksperter fra folkeskolen. 
Hvorfor er du blevet børne- og un-
dervisningsminister, hvis lærernes og 
elevernes stemmer ikke er værd at 
lytte til?« 

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

Stift krav om bevægelse  
i skolen skal løsnes

›  Thomas Medom 
rådmand for Børn og Unge, Aarhus Kommune (Socialistisk Folkeparti)

Med folkeskolereformen kom et krav om, 
at folkeskoleelever i løbet af skoledagen 
skal bevæge sig 45 minutter dagligt. 
Intentionen er god. Rigtig god endda. Be-
vægelse er sundt, godt for indlæringen, 
og det skaber afveksling i skoledagen. 
Men det er resultaterne ikke. Langtfra 
alle skoler er i mål. Jeg mener, at vi frem 
for at dunke skolerne i hovedet med et 
stift og formalistisk krav bør se på, hvor-
dan vi i langt højere grad støtter skoler-
nes arbejde med at sætte fut i eleverne. 
Vi har jo heller ikke lovgivet om, at der 
skal sættes 23 minutter af til gruppear-
bejde, 11 minutter til tabelterperi eller 17 
minutter til fri fantasi.

En undersøgelse fra Dansk Skole-
idræt viser, at 58 procent af alle fol-
keskoler i Danmark lever op til kravet 
om bevægelse. Gad vide, hvordan det 
tal ville have set ud, hvis vi havde vist 
folkeskolelærerne og pædagogerne tillid 
til, at de kan løse opgaven? For mig at 
se er bevægelseskravet landet som en 
misforstået overstyring. At skemalægge 

bevægelse helt rigidt udviser mistillid og 
en risiko for tab af mening – og mistillid 
og meningsløshed kommer der sjældent 
gode resultater ud af. Det kommer der 
derimod af at føle ansvar og tillid. 

Jeg har stor tiltro til lærere og pæda-
goger på skolerne. Jeg ved, at de, bedre 
end nogen andre, har fornemmelse for 
elevernes behov. Derfor er det kun lo-
gisk, at det er dem, der sørger for bevæ-
gelse i hverdagen, hvor det giver mening. 
Frem for at stirre os blinde på kravet 
skal vi fortsat udvikle tilbud og undervis-
ningsmateriale, dele gode erfaringer og 
skabe relationer til samarbejdspartnere 
både i og uden for skolen, som alt sam-
men kan understøtte mere bevægelse i 
folkeskolen til gavn for elevernes læring.

Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk 

Skræddersyede,
billige studieture

Tog, bus eller fly
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765
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LUKKE?

T E K S T :  M A G N U S  J E N S I N G  H U N E  

F O T O :   H U N G  T I E N  V U

          SKAL  
             VORES  
        SKOLE

S KO L E L U K N I N G

Lærere, elever og forældre fra H.C. Andersen  
Skolen i Odense-bydelen Vollsmose er oprørte.  
Byens rådmand vil lægge to skoler sammen, 
men lærere og forældre kæmper imod.
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Amran Dahir er med-
lem af skolebestyrel-
sen på H.C. Andersen 
Skolen. Til demonstra-
tionen foran rådhuset 
i Odense sørgede hun 
for, at der blev sunget 
højt: »Bevar HCA!«
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Bevar HCA! 
agiterer 

kvinden i centrum af menneskemængden. 
Den åbne dynejakke og hijabben er begge sor-
te, hånden knyttet og megafonen overflødig. 
»Bevar HCA! Bevar HCA!«

En gruppe på omtrent 70 mennesker 
ænser ligesom forælder Amran Dahir ikke 
de hårde vindstød og temperaturen nær nul-
punktet. I to rækker danner de en port foran 
byens rådhus. 

Det er sjette gang siden oktober sidste år, 
at børn og voksne fra Vollsmose er samlet 
foran rådhuset i Odense. Efter demonstratio-
nen er der byrådsmøde. Ved dagsordenens 
første punkt skal kommunalpolitikerne træffe 
en beslutning, der kan betyde, at H.C. Ander-
sen Skolen inden længe vil være fortid. Bør-
ne- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen 
(Radikale Venstre) vil lægge skolen sammen 
med naboskolen Abildgårdskolen i skoleåret 
2021/2022. Første skridt vil være at samle 
børnehaveklasserne allerede til sommer. 

SAGEN KORT 
Et flertal i Odense 
byråd besluttede 
19. februar at sam-
menlægge børneha-
veklasserne på de to 
Vollsmose-skoler H.C. 
Andersen Skolen og 
Abildgårdskolen på 
sidstnævntes matrikel 
til sommer. Skolen vil 
være helt sammenlagt 
i skoleåret 2021/22.

Beslutningen  
begrunder kommu-
nens børne- og un-
gerådmand Susanne 
Crawley Larsen dels 
med et faldende elev-
tal, dels med »at sko-
lerne skal have en ny 
start«.

1.000 boliger skal 
rives ned i Vollsmose 
inden 2030 som 
konsekvens af den så-
kaldte ghettopakke.

Kritikerne af skole-
lukningen argumen-
terer med, at børnene i 
bydelen kan se frem til 
flere skoleskift. Der-
udover er finansierin-
gen af sammenlæg-
ningen ikke på plads 
endnu.

Tillidsrepræsentant på H.C. Andersen Skolen Jonas Callesen har været med til alle seks demonstrationer.

BEVAR HCA!

Selvom det kun er få hundrede meter, der 
adskiller matriklerne i Vollsmose, giver flere 
udtryk for, at kulturerne på de to skoler er 
dybt forskellige, og at rådmanden har glemt 
mellemregningerne i sit forslag.

Nedrivninger og faldende børnetal
Udspillet blev fremlagt i august sidste år og er 
en del af en større plan for bydelen Vollsmo-
se. Området har de seneste fire år været på 
den såkaldte ghettoliste – det vil sige en liste 
over de 15 hårdeste boligområder målt på 
borgernes uddannelses- og indkomstniveau, 
arbejdsmarkedstilknytning, kriminalitetsrate 
og etnicitet. 
     Disse områder er omfattet af den tidligere 
regerings udspil til bekæmpelse af parallel-
samfund kaldet »Ét Danmark uden parallel-
samfund – ingen ghettoer i 2030«. 
     For Vollsmose betyder det blandt andet, 
at 1.000 almene boliger skal rives ned og be-
boerne flytte til andre områder i kommunen, 
ligesom andre beboere i en periode vil skulle 
genhuses i forbindelse med renovering af 
deres lejligheder i bydelen. En del elever fra 
skolen vil dermed stå over for to skoleskift.
     H.C. Andersen Skolen har i dag godt 300 
elever, mens antallet på Abildgårdskolen er 
omkring 450. Beregninger fra Odense Kom-
mune anslår, at elevtallene for skolerne vil 
falde med henholdsvis 165 og 91 elever frem 
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mod 2025. Det faldende børnetal er en afgø-
rende faktor for, at rådmand Susanne Crawley 
Larsen vil lægge de to skoler sammen.

»Det er ikke den eneste årsag, men jeg 
frygter, at den udfordring i sig selv betyder, at 
vi vil se en flugt eller afskedigelse af lærere, 
og dermed at det faglige niveau vil forringes«, 
siger hun til fagbladet Folkeskolen.

»Aben på skulderen« 
På H.C. Andersen Skolen mærker elever og 
medarbejdere allerede konsekvenserne af po-
litikernes planer. Anita Sørensen har en søn 
på skolen, og en af hans lærere er søgt væk 
på grund af den mulige sammenlægning.

»Min søn kræver en speciel hånd. Han er 
ret mistroisk over for de voksne. Det nuvæ-
rende team kender ham rigtig godt, så i de-

cember var det et stort brud, da klassen fik at 
vide, at deres klasselærer stoppede på grund 
af usikkerheden omkring skolesammenlæg-
ningen«, siger hun.

Børnehaveklasseleder Sonja Allsø Jensen 
har været igennem en skolelukning før. Hun 
kom i 2010 til H.C. Andersen Skolen fra en 
anden Vollsmose-skole, Humlehaveskolen, 
der blev lukket. Nu danner hun team med 
Birthe Milwertz, og de to børnehaveklas-
seledere er de første, der bliver berørt, hvis 
byrådet senere på dagen beslutter sig for at 
sammenlægge børnehaveklasserne på de to 
Vollsmose-skoler.

»Jeg har været her siden 2003«, siger 
Birthe Milwertz. »Nu er skolen blevet en del 
af mig, ligesom jeg er vigtig for børnene. Ud-
sigten til sammenlægning gør mig usikker og 

utryg, og det fylder meget i min hverdag. Det 
er stadig dejligt at komme på arbejde, men 
jeg kan godt mærke, at der er en abe, der sid-
der på skulderen af mig«.

De to børnehaveklasseledere mærker også, 
at usikkerheden om skolens fremtid fylder 
blandt børnene. 

»I 2. klasse render de rundt og siger: ’Skal 
vores skole lukke? Skal vores skole lukke?’ 
Så bliver vi nødt til at forklare, hvordan det 
hænger sammen. Det er svært at forklare 
alle aspekterne, og det skal vi jo heller ikke. 
Det handler om at berolige børnene, så godt 
vi kan, så vi kan arbejde videre med det, vi 
skal«, siger Sonja Allsø Jensen.

Børnehaveklasselederne fortæller, at nogle 
af deres elever allerede er søgt væk. Havde 
det været muligt, havde flere forældre for-

Kommende elever i børnehaveklassen skal fremover lege i skolegården på Abildgårdskolen i stedet for H.C. Andersen Skolen. 
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mentlig allerede flyttet deres børn for at sikre 
sig plads andre steder end Abildgårdskolen.

»Det er svært for forældrene at rykke de-
res børn, fordi mange af skolerne i nærheden 
er proppet til randen. Nu hører vi, at nogle 
af forældrene overvejer at rykke børnene til 
arabiske friskoler. Det vil vi for alt i verden 
undgå«, siger Birthe Milwertz.

Kan skolerne forenes?
Når spørgsmålet lyder, om der er noget 
positivt ved rådmandens planer, kigger de to 
børnehaveklasseledere på hinanden. Tidligere 
har det ikke været et problem, hvem der 
skulle tage ordet. Nu opstår stilheden, inden 
den bliver erstattet af et stille grin. Sonja Allsø 
Jensen tager bladet fra munden:

»Nej, ikke rigtigt. Vi er vidt forskellige sko-
ler. Nogle af de ældre elever på skolen, der 
oplever udfordringer, er af og til hjælpelærere 
i de helt små klasser. De får en funktion. Det 
er et af de initiativer, vi har her på H.C. An-
dersen Skolen, og som jeg ikke tror, de kan 
få på Abildgårdskolen. Vi er rigtig gode til at 
rumme elever med vanskeligheder«.

Jonas Callesen er tillidsrepræsentant på 
skolen, og han mener også, at skolerne er vidt 
forskellige. Men på lang sigt kan det lykkes. 
»Skolerne kan godt forenes«, siger han, men 
understreger derefter: 

»De er forskellige, især pædagogisk. I min 
optik er H.C. Andersen Skolen den folke-
skole, Anders Bondo drømmer om. En, hvor 
medarbejderne har reel indflydelse på den 
pædagogiske praksis. Der er også forskelle, 
men der er stadig mange ligheder. Vi har jo 
samme ramme i form af folkeskoleloven, der 
er dygtige folk på begge skoler, og folkene har 

Vollsmose i blodet. Men det er ikke et oplagt 
bud. Det er et meget dyrt bud, og det vil tage 
lang tid. Den tid har børnene ikke«.

»Ramaskrig i Hunderup«
Flere af lærerne på skolen giver udtryk for, at 
processen ikke havde været på samme måde, 
hvis det havde handlet om skolesammenlæg-
ning i andre af byens kvarterer. Børnehave-
klasseleder Birthe Milwertz er en af dem:

»Hvis dette skete i Hunderup-kvarteret, 
ville der blive et ramaskrig. Det er noget an-
det, når det er i Vollsmose«.

 Sådan føler Nirmin Hamad også. Hun er 
lærer på skolen, født og opvokset i Vollsmose 
og kredsstyrelsesmedlem af den lokale lærer-
forening. 

»Der havde været langt større modstand, 
hvis det havde været i andre postnumre i 
Odense«, siger hun. 

Den negative omtale af bydelen og dens 
udfordringer ville have fået nogle til at søge 
væk, men sådan ligger landet ikke for Nirmin 
Hamad.

»Det får mig ikke til at give op. Tværtimod. 

»ÅH SUSANNE,  
VIL DU IKKE GODT 
LADE VÆR’  
MED AT LUKKE  
VORES SKOLE,  
FOR DET SYNES VI 
ER SVÆRT«.
Slagsang ved demonstrationen
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Det motiverer mig at kæmpe for en sag i 
Vollsmose, for de børn, der ikke har en stem-
me. Jeg oplever ikke, at de reelt har en stærk 
nok stemme til at give den modstand, der er 
behov for«, siger hun.

Julekalenderen med Platon og børnetal
Ved demonstrationen foran rådhuset lyder 
slagsangen »Åh Susanne, vil du ikke godt lade 
vær’ med at lukke vores skole, for det synes 
vi er svært« for sidste gang, og størstedelen af 
de fremmødte drager hjemad for aftenen. 
     En mindre gruppe søger op på rådhu-
sets anden sal, hvorfra de inden længe kan 
overvære byrådsmødet fra balkonen. Et fåtal 
vender de sidste detaljer om sagen. En af dem 
er tillidsrepræsentanten på H.C. Andersen 
Skolen Jonas Callesen.

Jonas Callesen er en af dem, der fra begyn-
delsen har gået rådmand Susanne Crawley 
Larsen på klingen. Han har været til alle seks 
demonstrationer foran rådhuset. Og så har 
han lavet en julekalender på Facebook. Ikke 
sådan en med nisser og magi. Langtfra.

»Det var faktisk min hustrus ide med ju-
lekalenderen. Over aftensmad en dag i start-

november snakkede vi om, hvordan man kan 
holde moralen oppe. Hun foreslog, at jeg la-
vede en julekalender – kun otte linjer, så alle 
kunne følge med. Det sidste havde jeg svært 
ved at begrænse mig til, fordi der er så mange 
detaljer i sagen«, siger han og tilføjer:

»Hun havde nok regnet med, at jeg star-
tede i december. Allerede dagen efter var den 
i gang«.

Den atypiske julekalender kørte i 27 dage. 
Rig på filosofiske referencer fra blandt andre 
H.C. Andersen, Tove Ditlevsen og Platon mod-
argumenterer den rådmandens påstande om, 
at børnetallet falder særligt på Vollsmose-
skolerne. Den peger på, at skolen klarer sig 
godt ifølge Cepos’ liste over skolers løfteevne. 
Og så sætter den et stort spørgsmålstegn ved 
finansieringen af sammenlægningen, som 
endnu ikke er på plads.

Formålet var ifølge Jonas Callesen at 
servere viden til både modstandere og støt-
ter af planen om skolesammenlægning. Det 
vigtigste er, at beslutningen bliver taget på det 
bedste grundlag, mener han:

»Vi, der arbejder på skolen, er dybt inde i 
sagen, men politikerne i byrådet skal jo tage 

stilling til 12-13 milliarder kroner. Om der er 
et væltet hegn. Alt, hvad der er genstand for 
byrådspolitik i Odense«.

Sammenlægning trods protester
Tilbage på rådhuset i Odense bymidte har 
byrådet truffet sin beslutning. 
     Trods modstanden måtte de få tilbage-
blevne demonstranter sande, at 25 ud af 
29 medlemmer i byrådssalen stemte for, 
at 0.-klasserne fra næste skoleår starter på 
Abildgårdskolen. Det betyder, at kommende 
skoleelever allerede 1. marts er startet i skole-
fritidsordningstilbud på naboskolen. 

Om H.C. Andersen Skolen og Abildgård-
skolen samles helt i skoleåret 2021/22, er 
stadig uvist. Ifølge folkeskoleloven skal dette 
meddeles senest 1. marts pågældende år. 
Børne- og ungerådmand Susanne Crawley 
Larsen satser på en endelig afklaring af H.C. 
Andersen Skolens fremtid inden for de næste 
to måneder. 
mjh@folkeskolen.dk

Tillidsrepræsentant 
Jonas Callesen, der 

underviser i udskolin-
gen, er en af de an-

satte på H.C. Andersen 
Skolen, der er gået 

forrest i kampen for at 
bevare skolen.

Opvokset i Vollsmose. 
Lærer Nirmin Hamad 
har en tæt tilknytning 
til områdets børn og 
fortsætter med at 
kæmpe for skolens 
overlevelse.
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  GHETTOLOV  
KAN LUKKE  
     SKOLER

Skoler i Aarhus,  
Horsens og Odense  
står for fald  
De 15 hårdeste boligområder T re skoler beliggende i regeringens 

»hårdeste ghettoområder« ser ud til 
at blive de første, som rammes af den 
såkaldte ghettopakke. I alle tilfælde 

er årsagen, at der skal ændres på sammen-
sætningen af boliger i områderne.

I Odense Kommune har byrådet besluttet 
at tage første skridt i sammenlægningen af 
H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen i 
bydelen Vollsmose. Til sommer lukker 0.-klas-
serne på H.C. Andersen Skolen. 
     I Horsens Kommune arbejder forvaltnin-
gen på at omplacere Langmarkskolen, der lig-

ger tæt op ad ghettoområdet Sundparken. 
Planen er at sælge den nuværende 

skole og i stedet opføre private 
boliger. 

     Sundparken i Horsens er et 
af de 15 boligområder, der skal 
nedbringe andelen af almene 
familieboliger. En del af udvik-
lingsplanen er at sælge Lang-
markskolen, der har et stort 
optag fra Sundparken, selv 
om den geografisk ikke ligger i 
ghettoområdet.

»Flytningen af Langmarksko-
len er en del af den strategiske 

udviklingsplan for hele området i 
og omkring Sundparken som følge 

af ghettoloven«, siger Tanja Nyborg, 
direktør for uddannelse og arbejdsmar-

ked i Horsens Kommune.
Planen er at flytte skolens elever til byg-

ninger ved ungdomsinstitutionen Learnmark, 
men en endelig aftale er endnu ikke indgået.

»Vi har endnu ingen milepæl for, hvornår 
vi flytter skolen. Det kan jo godt ske, at vi 
ikke kan blive enige, og at vi så skal finde en 
anden grund, vi kan købe. Langmarkskolen 
skal flyttes, det er helt sikkert«, siger Tanja 
Nyborg.

T E K S T :  M A G N U S  J E N S I N G  H U N E 

Boliger skal sælges  
eller rives ned i de mest 
udsatte boligområder 
frem mod 2030. Det kan 
ramme skoler – de første 
står allerede for skud.

Aarhus 
Gellerup/Toveshøj

Bispehaven

Høje-Taastrup
Gadehavegård
Taastrupgaard

Kolding  
Munkebo

Skovvejen/ 
Skovparken

Slagelse  
Motalavej

Ringparken

København  
Mjølnerparken

Tingbjerg

Vejle
Finlandsparken

Horsens
Sundparken

Odense
Vollsmose

Esbjerg 
Stengårdsvej

Holbæk  
Agervang

Kilde: Transport- og Boligministeriets liste  
over ghettoområder per 1. december 2019
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Kreds 181 (Landskredsen)
Morten Skøtte, Middelfart, er valgt ved fredsvalg, idet der ikke 
er indkommet yderligere gyldige kandidatforslag.

Fraktion 2 (børnehaveklasseledere)
Da der ikke er indkommet flere gyldige kandidatforslag end de 10, 
der skulle vælges, er følgende 10 kandidater valgt ved fredsvalg:

Heidi Stammerjohann Madelung – kreds 60
Helle Verdier – kreds 21
Jane Krøyer – kreds 11
Jørgen Erik Ebsen – kreds 80
Lilian Hvas – kreds 159
Lisbeth Berth – kreds 80

Lone Nyholm Adler Sørensen – kreds 133
Marianne Giannini – kreds 11

Marlene Engelbrechtsen – kreds 61
Pia Tine Jessen – kreds 103

Fraktion 4 (pensionister m.fl.)
Følgende 10 kandidater er valgt på fraktion 4’s årsmøde:

Steen Bak Henriksen – kreds 80
Grethe Funch Pedersen – kreds 51 
Kaja Rikki Eggers Rasmussen – kreds 21
Kjeld Dichmann Carlsen – kreds 71
Kim Overbye – kreds 132 
Palle Dons-Heltoft – kreds 91 
Preben Huus – kreds 122 
Anna Winifred Pedersen – kreds 41 
Lars Storgaard – kreds 100  
Doris Stengaard Villumsen – kreds 153

Valg af kongresdelegerede fra Landskredsen (kreds 181) 
og fra fraktion 2 og 4

Følgende kandidater er valgt som kongresdelegerede fra Landskredsen (kreds 181) og fra fraktion 2 og 4 for  
perioden fra den 1. april 2020 til den 31. marts 2022:
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Tal fra uddannelsesstatistik.dk viser, at 
afgangseleverne fra Langmarkskolen i sko-
leåret 2018/19 havde et karaktergennemsnit 
på 7,4, og ifølge Tanja Nyborg har skolen da 
også klaret sig fint, ligesom man har rykket en 
eliteidrætslinje ud på skolen. Problemet har 
været at tiltrække familier fra området. 

»Der er en tendens til, at familierne, der 
hører til skoledistriktet, men som bor i villa-
kvarteret, fravælger skolen. Det vil vi forsøge 
at ændre ved at rykke og ændre identitet om-
kring skolen«, siger hun.

I Aarhus Kommune blev det i maj 2019 
besluttet, at to skoler skal lægges sammen. 
Tovshøjskolen med stort optag fra Gellerup-
parken/Toveshøj rykker til Ellekærskolen ved 
boligområdet Bispehaven. Sammenlægningen 
sker også som følge af faldende elevtal. Des-
uden skal der nedlægges og omdannes næ-
sten 1.000 boliger i de to områder, der begge 
er at finde på listen over de 15 boligområder. 
I skoleåret 2025/26 skal en ny skole stå klar i 
Gellerup-bydelen. Samtidig bliver Ellekærsko-
len nedlagt. En af ambitionerne for den nye  

skole er at tiltrække flere familier fra eget 
skoledistrikt.

Ikke planen at lukke skoler
Transport- og Boligministeriet skriver i et svar 
til fagbladet Folkeskolen, at man ikke har haft 
for øje at lukke skoler med ghettoloven:

»Det er ikke en målsætning i parallelsam-
fundsaftalen at lukke skoler i eller omkring 
de 15 mest udsatte boligområder. Det er en 
målsætning at bryde de mest udsatte bo-
ligområders isolation og fremme en mere 
varieret beboersammensætning, blandt andet 
med henblik på at give de børn, der bor i om-
råderne, bedre muligheder«.

»Det følger ikke af boliglovgivningen ved-
rørende parallelsamfund og udsatte boligom-
råder, at skoler skal lukke eller ændres«, lyder 
det fra ministeriet.

I alt skal godt 3.000 almene familieboliger 
rives ned som følge af ghettopakken.  
mjh@folkeskolen.dk

DE HÅRDESTE 
GHETTOER 
 
Der er 15 boligområder på 
Transport- og Boligministe-
riets liste over »de hårdeste 
ghettoområder i landet«. Det 
betyder, at de i fire år har stå-
et på ghettolisten. For at være 
på ghettolisten skal et område 
opfylde to af fire kriterier, der 
vedrører uddannelse, arbejds-
markedstilknytning, krimina-
litet og etnicitet. Derudover 
skal der bo minimum 1.000 
personer i boligområdet.

Som følge af den tidligere 
regerings udspil »Ét Danmark 
uden parallelsamfund – in-
gen ghettoer i 2030« skal de 
hårdeste ghettoer nedbringe 
andelen af almene familiebo-
liger til maksimalt 40 procent 
inden 2030. Det sker ved, at 
boligorganisationer og kom-
muner i fællesskab udarbejder 
udviklingsplaner for byom-
rådet.
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S KO L E P SY KO L O G :

»Vi kan skabe  
’Skolen for alle’« 

Alle elever ville have glæde af, at skolen blev indrettet efter de 15-20 procent, som har det 
svært, mener skolepsykologernes afgående formand, Bjarne Nielsen. Med co-teaching og 

PPR-medarbejdere ude på skolerne kunne vi få »Skolen for alle«.
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T E K S T :  H E L L E  L A U R I T S E N  •  I L L U S T R A T I O N :  L A R S  V E G A S  N I E L S E N

Hvorfor har 15-20 procent af eleverne stadig svært ved at 
klare skolens krav? Ved vi ikke nok om, hvad der virker? 
To spørgsmål, som formand for Pædagogiske Psykologers 
Forening Bjarne Nielsen stiller – og selv svarer på:  

     »Vi har al den forskning, der skal til. Vi mangler aldeles ikke viden. 
Problemet er, at vi ikke lærer af vores erfaringer. Hvis vi nu indret-
tede skolen efter de 15-20 procents behov, så ville alle skolens elever 
profitere af det«.

Det kræver samarbejde, gode ledere og PPR (Pædagogisk Psyko-
logisk Rådgivning) ude på skolen, ude i hverdagen, påpeger han. De 
mange konferencer og konsulentmøder hjælper ikke, det er ude i klas-
seværelserne, at forandringen skal ske. Til glæde for eleverne.

Bjarne Nielsen er på vej på pension. Den 10. marts stoppede han 
som formand for Pædagogiske Psykologers Forening. Men han er be-
skæmmet over, at der efter 40 års arbejde stadig er det samme antal 
elever, 15-20 procent på landsplan, der ikke trives i folkeskolen. 

»Hvorfor får vi ikke det optimale udbytte af vores resurser? Et enigt 
Folketing satte i 1969 som mål at udvikle skolen til ’Skolen for alle’. 
Hvorfor er det så ikke sket?« spørger han.

Det er ikke, fordi der mangler psykologer eller konsulenter. Det er 
heller ikke, fordi vi mangler viden om, hvad der virker, hævder han. 
Men det er, fordi vi mangler vedholdenhed, fordi vi gør store grupper 
af børn til specielle børn i stedet for at hjælpe dem i skolen – i klassen. 

Fordi der mangler gode ledere – både på skolerne og i PPR. Og så fordi 
de ansatte på PPR ikke kommer ud i skolens dagligdag.

Børn skal hjælpes i klassen
Bjarne Nielsen vil gerne slå nogle ting fast: PPR er sat i verden for 
primært at hjælpe på almenområdet. Der er ganske rigtigt børn, der 
skal have hjælp i specialområdet, fordi de har nogle diagnoser, der 
kræver noget særligt. Nogle kræver meget ekstra, andre har behov for 
lidt ekstra. 

»Men vi prøver i dag at løse alt med specielle tiltag. Det kan der 
godt være noget rigtigt i nogle gange, men det betyder også, at intet 
bliver forankret i klassen. Vi skal ikke først og fremmest tænke i spe-
cielle tiltag, når det for eksempel handler om angst eller skolevægring. 
Det er almindelige børn, der har skolefravær og angst. Det skal løses i 
klassen og eventuelt sammen med forældrene. Det skal ske i et samar-
bejde mellem lærere, skoleleder, skolens resursecenter, PPR, elever og 
forældre«.

»Vi gør børnene specielle i dag og opetter særlige grupper for dem. 
Vi skal tænke, at de først og fremmest er børn, der skal hjælpes i deres 
miljø. Problemerne skal løses i konteksten. Det er det bedste for bør-
nene. Og PPR skal også se barnet i konteksten. Det er nødvendigt. Men 
der er for mange psykologer, der befinder sig bedst på rådhuset 
og alene med barnet«, siger Bjarne Nielsen.

P P R
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Han går stærkt ind for co-teaching. At der er to lærere 
i klassen i et vist antal timer, og at den ene lærer desuden 
har en uddannelse inden for specialpædagogikken. Det 
virker, og forskningen viser, at det virker, understreger 
han. 

»Der er en fælles ansvarlighed, og man gør det sam-
men. Tænk på, hvor mange tolærertimer der tidligere er 
blevet spildt og holddeling også. I co-teaching er der nogle 
af de samme elementer, men der er fælles ansvar og en, 
der har en specialpædagogisk viden oven i læreruddannel-
sen. Det er en kultur, som skolelederen bør fremelske«.

»Det er i klassen i co-teaching, man kan se helheden, 
relationerne, og hvad der sker. Vi har alle blinde pletter, 
derfor er det vigtigt, at der er flere, der kigger med. Som 
psykolog kan man se meget i en klasse på kort tid«.

PPR skal ud på skolen
Bjarne Nielsen fortæller, at han tidligere har været sko-
lepsykolog i en kommune med seks skoler. Det betød, at 

han hver dag var ude på en skole. For det er vigtigt, at 
psykologen og alle PPR’s medarbejdere kender skolens 
hverdag og skolens ansatte. Flere fagligheder skal i spil 
ude på skolen – inde i klassen.

»Som PPR-medarbejder skal man være i klassen. Man 
skal se eleven i konteksten, man skal være en del af hver-
dagen. Man skal sikre sig gode kontakter på skolen, drikke 
kaffe og tale med personalet, sådan at de kender en og gi-
der lytte til en, i forhold til såvel det pædagogiske arbejde 
som når der opstår problemer. Man kommer ikke sovende 
til det, men PPR er en del af skolens resurser«.

Han nævner, at man aldrig må sende et barn, der er 
havnet i en svær situation i klassen, i specialtilbud, fordi 
det vil hjælpe andre i klassen. Et specialtilbud skal hjælpe 
det konkrete barn, ikke skabe fred i en klasse.

»Hvis det er ro i klassen, det handler om, så må skole-
lederen komme i arbejdstøjet og tage affære«.

Han taler om manglen på faglighed i systemet. At der 
ikke længere findes en specialpædagogisk uddannelse på 
læreruddannelsen. At skoledirektøren, psykologen og må-
ske endda skolelederen ikke er læreruddannet og derfor 
ikke kender hverdagen i folkeskolen. 

»Der var engang, hvor undervisningsdirektøren i Un-
dervisningsministeriet havde pondus og lærerfaglighed og 
turde slå i bordet over for en minister eller i administra-
tionen ude i kommunerne. Det bliver dyrt, når man ikke 
længere har den faglighed. Den mangler også i PPR. De 
fleste ansatte i PPR burde alle have en folkeskolebaggrund 
og vide det, som en lærer ved«.

Men som han også nævner: Der er kommuner, hvor 
PPR kun består af psykologer og dermed er uden tværfag-
lighed. Og nogle steder er PPR ikke en selvstændig enhed. 
Der er stor forskel på kommunerne.

Alle profiterer af struktur
Bjarne Nielsen mener, at der skal være en mere synlig 
struktur og organisering i skolen og i klasserne. Fordi 15-
20 procent af eleverne har brug for strukturen. Men også 
de 80 procent ville profitere af det.

»Hidtil har det i høj grad været de 80 procent resurse-
stærke elever, der har sat dagsordenen. De kan honorere 
det, som de 15-20 procent ikke kan – nemlig løst struktu-
rerede undervisningsformer med skiftende holddannelser. 
Men en undervisning med struktur og forudsigelighed, 
med få skift og afbrydelser og med tætte og trygge rela-
tioner ville være noget, som alle elever ville profitere af«, 
siger han.

»Vi ser, at skoler slås sammen, der er matrikelskoler 
uden en selvstændig skoleleder, og skolen i dag er faseop-
delt i indskoling, mellemtrin og udskoling. Men det er ikke 
godt for eleverne med alle de skift. Hvis en elev har et lavt 
selvværd, så er det svært at skulle skifte lærerteam. Vi ser 
også, at man slår skoledistrikter sammen, fordi det gør 
det lettere at danne klasser – som i Glostrup, hvor der kun 
er én skole, men på flere matrikler. Men det betyder altså 
noget at have en selvstændig skoleleder«.

Bjarne Nielsen fortæller, at oven i de mange skift, som 

Hvis det er ro  
i klassen,  
det handler om,  
så må skolelederen 
komme i 
arbejdstøjet  
og tage affære.
Bjarne Nielsen, 
formand for Pædagogiske Psykologers Forening

P P R
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eleverne oplever, så kommer der også karakterpres og 
test, der gør det endnu værre for de 15-20 procent.

»Så vil nogle sige, at de fagligt dygtige børn jo ikke skal 
holdes tilbage. Nej, men det bliver de heller ikke. De kan 
også godt lide struktur, viser forskningen. Lidt firkantet 
sagt så vil de 80 procent af eleverne for eksempel lære at 
læse, ligegyldigt hvor tåbeligt læreren underviser«.

Drømmeskolen
Hvordan ser Bjarne Nielsens drømmeskole ud? 

»Den har en central skoleleder, der kan skabe et godt 
udviklingsmiljø og et godt arbejdsmiljø. Hvor man ind-
kalder relevante kræfter udefra og afprøver nyt, men 
i den kollektive praksis. Sådan at mange af eleverne i 
15-20-procentsgruppen kan blive i almenklassen med den 
støtte, der er påkrævet, og med brug af co-teaching. AKT 
(adfærd, kontakt, trivsel) er ikke ambulancetjeneste, men 
bruges forebyggende, og man inddrager flere fagligheder 
i samarbejdet, sådan at man arbejder systematisk og kan 
forebygge problemer, før de opstår«.

Desuden er skolens resursecenter et centralt organ, og 
PPR er ude på skolen. Ikke bare én person fra PPR, men 
hele organisationen, pointerer Bjarne Nielsen.

Han mener, at det er mere komplekst end det forslag, 
som Socialistisk Folkeparti er kommet med for nylig, hvor 

de taler om særlige tilbud med akut hjælp fra PPR, når 
elever har angst eller skolevægring. PPR skal allerede være 
på skolen, i klassen, og arbejde med problemer som angst 
og skolevægring, så de ikke vokser sig store.

»Der skal være en løbende dialog og sparring på sko-
len, og PPR skal være en del af den dialog«, siger Bjarne 
Nielsen. 
mbt@folkeskolen.dk

BJARNE NIELSEN  
STOPPER SOM  
FORMAND 

Bjarne Nielsen var – indtil generalforsamlingen 10. marts – formand for Pædagogiske Psy-
kologers Forening. Det har han været siden 2001. Han blev uddannet lærer i 1968, cand.
pæd.psych. i 1976 og specialist i pædagogisk psykologi i 1996. I 2001 tog han diplom i of-
fentlig forvaltning på Forvaltningshøjskolen.

Han har været ledende skolepsykolog i Jægerspris og Skibby fra 1977 til 2007, børne- og 
ungechef i Jægerspris fra 1992 til 2007 og fagchef i Frederikssund fra 2007 til 2010.

Han superviserer psykologer og har siddet i hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening fra 
1984 til 1996.

Tag klassen med på det  fedeste 
lejrskoleophold i København - 
og få chancen for at styre vores 
Instagram imens! 

Vi ligger midt i centrum af København 
og tilbyder de perfekte rammer for jeres 
ophold. Har I brug for forplejning og hjælp 
til sigthseeing eller buskørsel, sørger vi 
også for det.

I år har I mulighed for at overtage vores 
Instagram under jeres ophold.

Se her hvordan
cphhostel.dk/instagram-takeover

H.C. Andersens Boulevard 50  |  1553 København V
Tlf. +45 3311 8338  |  Mail: gb@cphhostel.dk

Styrer I ikke lige 
vores                    ?
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Stille elever i klassen overses ofte, men de kan blive synlige ved hjælp af tænkepauser (stilhed), 
langsommelighed og et blik på den nærmeste udviklingszone. Og det er lærerens ansvar.

○ ANMELDT AF: HEIDI FRIBORG CHRISTOPHERSEN

Hvis vi ikke ved meget af alt dette i forvejen fra 
en egen praksis eller fra vore uddannelser, kan 
det skyldes, at vi har for travlt i vores hverdag 
til at være opmærksomme på de elever, der 
ikke selv giver lyd fra sig. Alligevel er der nogle 
helt centrale og bevidste pædagogiske meto-
der, som det er værd at have sig for øje, hvis 
vi ønsker en god lærer-elev-relation, og at alle 
elever trives i en klasse.

Anne-Lise Sæteren er ph.d. i specialpæda-
gogik og har skrevet en disputats om »stille ad-
færd«. Det er et ekstrakt af denne handling, der 
er blevet til denne lille håndterbare bog. I Lotte 
Hedegaard-Sørensens danske forord slås det 
fast, at stille elever er svære at få øje på, og at 
man ofte opfatter dem som mindre begavede 
end gennemsnittet. Men bag det stille ydre 
gemmer der sig ofte en afgrund af desperation, 

angst og en masse tanker, som vi bør – i læ-
ringens hellige navn – få frem og få beroliget. 
Hvad vi ikke ved om vores elever, har de nemlig 
ondt af. Vi skal derfor være bedre til at se ele-
verne og til at kunne spørge ind til dem.

En lærers hovedopgave er at undervise og 
vejlede eleverne, og samtidig skal vi også vare-
tage et skole-hjem-samarbejde og et fagligt, 
professionelt samarbejde med kolleger. Men 
først og fremmest handler vores hverdag om de 
elever, vi er sammen med i så mange timer hver 
eneste dag, uger og år.

Stille adfærd er et paraplybegreb – slås det 
fast i bogen. Det har mange forskellige årsager 
og konsekvenser. Men det er lærerens ansvar at 
få et nært og positivt forhold til sine elever.

Vi møder i bogen en fantastisk lærer, der 
hedder Alice, og som har 30 års undervisnings-
erfaring, og vi møder en stille elev, Sara, og vi 
ser på, hvordan Alice med forskellige greb når 

Foto: iStock

Stille elever i skolen

•  Anne-Lise Sæteren
•  280 kroner
•  118 sider
•  Dansk Psykologisk Forlag

T R I V S E L

Det stille 
vand  

– den dybe 
grund
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○ ANMELDT AF: CHRISTINA HOSTRUP

Faglig ledelse er ledelse af læring. Det 
kræver, at man som faglig leder er tæt på 
praksis, ajour med den nyeste forskning, 
kan hæve sig op i et helikopterperspektiv og 
samtidig være sig sine egne blinde pletter 
og antagelser bevidst.

Bogen bygger på Viviane Robinsons 
forskning og forsøger at oversætte hen-
des anbefalinger om elevcentreret skole-
ledelse til en dansk skolekontekst og en 
helt konkret ledelsespraksis. Den kommer 
omkring praksisteorier om undervisningen 
og elevernes læreprocesser samt ledernes 
praksisteorier om faglig ledelse i skolen. 
Den præsenterer læseren for læringsåbne 
samtaler som en ramme for en fagligt 
ledet samtale og beskriver herefter faci-
litering af læringsforløb med inddragelse 
af praksis teorier. Bogen afsluttes med en 

Lidt af en opgave,  
men et dejligt ambitiøst 

ideal at have
Bogen slår et mægtigt slag for værdien og vigtigheden af 

faglig ledelse i skolen. Faglig ledelse skal helt tæt på og ind  
i praksis, så det bliver et fælles anliggende mellem den  

faglige leder, skolens vejledere og lærerne på skolen.

Faglig ledelse

•  Malene Ringvad
•  225 kroner
•  112 sider
•  Serie: Faglig ledelse i skolen
•  Dafolo

T R I V S E L

alle sine elever. Og det er godt alt sammen, 
men i beskrivelsen i bogen ser det ud til, at man 
i Norge har flere rum at bevæge sig i, hvor for-
skellig adfærd foregår i forskellige rum. Og des-
uden har Alice 14 elever og ikke 28, som man 
ofte har i danske skoleklasser.

Grebet om den gode undervisning hedder 
»den interaktionssensitive lærer«, og der gø-
res brug af begreber som »caring« (omsorg), 
»morgenrutinen«, opmærksomhed (empati og 
gensidighed), handling ud fra elevens situa-
tion og respons. Og så er der en ganske særlig 
ingrediens, der viser sig at være det helt afgø-
rende tiltag, nemlig langsomhed, tænkepauser 
og stilhed. Stille elever skal mødes med stilhed 
– surprise!

Nærhed-distance-dilemmaet spiller ind i alt 
lærerarbejde og måske særligt i forhold til stille 
elever, da denne gruppe meget nemt kan få et 
afhængighedsforhold til den lærer, der forsø-
ger at hjælpe, og så er hjælpen lige pludselig 
ikke nogen særlig god hjælp alligevel, når nu vi 
gerne vil have selvstændige og livsduelige unge 
mennesker ud af skolen.

Det handler for læreren om at være inter-
aktionssensitiv, og det er noget, man ikke kun 
lærer ved at læse bøger. Det er også noget, 
man lærer af at se andre gøre det. Så måske 
handler det om, at vi skal gøre meget mere ud 
af praktikdelen på læreruddannelsen, lavere 
klassekvotienter og tolærerordninger, hvor vi i 
samarbejde kan gøre hinanden så meget bedre 
til det, vi er gode til.

Som det ses af anmeldelsen, er dette en 
bog, der sætter mange tanker i gang, og det har 
derfor været lidt svært at sortere ud i, hvad der 
skulle med her. Men denne bog er en virkelig 
nødvendig bog, og netop fordi den er så lille, bør 
den være pligtlæsning for alle.  

kort skitsering af de fem byggesten i faglig 
ledelse.

De læringsåbne samtaler kan bruges, 
når der er udfordringer i undervisningen el-
ler teamsamarbejdet og til arbejdet med 
skolens pædagogiske indsatser. Samtalerne 
har en direkte og gennemsigtig rammesæt-
ning, så det er tydeligt og konkret, hvad der 
er anledningen til samtalen. Samtalen skal 
ses som en invitation til at undersøge prak-
sisteori i fællesskab i tre faser. Hvorfor bliver 
det gjort eller ikke gjort? Hvad blev der gjort 
eller ikke gjort? Hvad skete der efterfølgen-
de? Det er vigtigt, at samtalerne baserer sig 
på oprigtig interesse og nysgerrighed.

Læringsåbne samtaler bruges til: »... 
at undersøge den praksis, der allerede er i 
brug på skolen, for at forstå, hvad der be-
grunder den, og for at undervisere og ledere 
i fællesskab kan blive klogere og udvikle 
undervisningspraksis sammen«.

Bogen byder på gode og konkrete ek-
sempler på, hvordan forskellige typer af 
læringsforløb kan udmønte sig med ud-
gangspunkt i den læringsåbne samtale i en 
vekselvirkning med afprøvning og observa-
tion i undervisningen.

Jeg er vild med bogens lettilgængelige 
sprog og meget konkrete praksiseksempler. 
Den er simpelthen nem både at forstå og 
at gå til. Bogen henvender sig til ledelses-
team og vejledere i skolen, og jeg kan varmt 
anbefale bogen. Det er bare med at komme 
i gang, hvis man har brug for inspiration 
til, hvordan man helt konkret kan bedrive 
faglig ledelse, hvordan man kan italesætte 
skolens eksisterende praksis og på den 
baggrund skabe et fælles afsæt for pæda-
gogikken, så elevernes læring og udvikling 
kommer i centrum. 

Læs også artiklen »Læreren kan give den stille 
elev en stemme i klassen« på side 16.

Det handler for læreren om at 
være interaktionssensitiv, og det 
er noget, man ikke kun lærer ved 

at læse bøger.
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Folkeskolens faglige netværk har fået hvert sit nyhedsbrev.
Her får du de nyeste indlæg med faglig inspiration og holdninger fra  
fagkolleger sammen med faglige artikler, anmeldelser og arrangementer.
Tilmeld dig nyhedsbrevene på

 
FÅ NYHEDSBREVE  
OM DINE FAG

folkeskolen.dk/nyhedsbrev

folkeskolen.dk/fag
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Medlemmer må ikke søge job hos Sputnik.

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

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

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

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

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

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

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

• Sputnik STU Søndre Jernbanevej 13, Hillerød.

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

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

at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af  
Skolen Sputnik og Sputnik STUDEADLINES FOR

STILLINGSANNONCER 2020
Nummer 6: Mandag den 16. marts 2020 kl. 12
Nummer 7: Mandag den 30. marts 2020 kl. 12
Nummer 8: Tirsdag den 21. april 2020 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

 LÆRERSTILLINGER

VIL DU VÆRE EN DEL AF VORES SKOLE?
Til det nye skoleår har vi to faste lærerstillinger ledige på Kornmod Realskole

Vi søger uddannede lærere. Vi skal vi have dækket nogle af følgende fag: 
• dansk på mellemtrinnet 
• natur & teknologi
• musik (alm. uv., kor, frivillig sammenspil
• idræt
• sprogfag (primært tysk, men også fransk og evt. engelsk)   
• billedkunst og håndværk & design i udskolingen

Vi er tidligt i fagfordelingen, så der vil være plads til nogle af dine ønsker. Der vil 
dog ikke være mulighed for matematik.
Kornmod Realskole er Silkeborgs største privatskole med en stor søgning. Skolen 
er bygget på vores grundlæggende værdier om ordentlighed i fællesskabet, plads 
til mangfoldighed og ambitioner om fortsat udvikling. Vi har et læringsmiljø præget 
af faglighed, trivsel og et stærkt fællesskab. Hos os går traditioner og nye tiltag 
hånd i hånd. Vi prioriterer et tæt samarbejde med forældrene med høje gensidige 
forventninger.   
Vi tilbyder en skole præget af et stærkt fagligt miljø. Her er gode arbejdsvilkår med 
fokus på tid til planlægningen, relationsarbejdet og skolehjem samarbejdet. Du 
vil blive en del af vores velfungerende fællesskab, hvor frihed, gensidig tillid og et 
forpligtende fællesskab styrker arbejdsglæden. 
Tirsdag eftermiddag er afsat til det socialpædagogiske samarbejde og onsdag 
eftermiddag til møder, hvor det bl.a. drejer sig om faggruppemøder, så vi holder 
os på forkant med nyeste viden.
Her på Kornmod Realskole har alle elever og lærere en Chromebook. Vi udvikler 
løbende vores pædagogiske it-strategi. Herudover arbejder vi i fællesskab med et 
pædagogisk projekt om læringslyst. 

Vi forventer, at du:
• er uddannet lærer
• brænder for dine fag og lærergerningen
• er ambitiøs på alle elevers vegne
• mener, at udvikling af hele mennesker kræver udvikling både af elevernes  
 faglige, personlige og sociale kompetencer
• har et undersøgende og anerkendende udgangspunkt, hvor tydelig klasse-
 ledelse og gode relationer skaber et trivsels- og læringsorienteret klassemiljø   
• mener at mangfoldighed er en styrke, som bedst udfoldes gennem et tæt  
 samarbejde mellem alle parter 

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes 
Centralorganisation. Lokalt har vi besluttet, at vi tilstræber, at lærerlønnen er på 
niveau med lærerlønnen i Silkeborg Kommune.
Inden ansættelse indhentes børneattest hos Det Centrale Kriminalregister.

Vil du vide mere, så tjek www.kornmodrealskole.dk og
www.facebook.com/kornmodrealskole.
Har du spørgsmål, så kontakt skoleleder Christian Weile på cw@kornmodrealskole.dk 
eller telefon 24448994. 
Ansøgninger med CV og relevante bilag stiles til Kornmod Realskole og sendes 
elektronisk til mailadressen: job@kornmodrealskole.dk

Der er ansøgningsfrist fredag den 20. marts 2020 klokken 12.
Vi gennemfører ansættelsessamtaler den 26. og 27. marts 2020.

VESTEGNENS PRIVATSKOLE SØGER 
BØRNEHAVEKLASSELEDER

20 dejlige børn, deres forældre og ansatte på VP søger pr. 1. august 
2020 eller så hurtigt som muligt en ny børnehaveklasseleder. Vi 
tilbyder en fuldtidsstilling, hvor den rette i fast samarbejde med en 
daglig medhjælper og i løbende dialog med ansatte i skolens SFO 
og andre vil sikre en tryg og skoleforberedende hverdag i forskole-
klassen, som vi kalder den. Alle elever til og med 3. klasse går i 
SFO.    

Vi er 25 ansatte og 300 elever, der fylder ét spor til og med 6. klasse 
og to spor fra 7.-9. klasse. Skolekulturen er præget af en tids-
svarende faglighed, og vi sikrer i fællesskab den sociale dimension 
med trygge regler og rammer for såvel undervisning som fritid. Du 
vil få rigtig gode kolleger, der sikrer det gode liv på skolen. 

Vi tilbyder løn- og ansættelsesvilkår, baseret på Fællesoverens-
komst mellem LC og Finansministeriet samt lokale løntillæg.

Yderligere oplysninger på www.vestegnens-privatskole.dk  
Ring evt. til skoleleder Thomas Frandsen 4332 4400 eller 
SFO-leder Flemming Gravesen 5059 9341.

Ansøgning sendes til da@vestegnens-privatskole.dk og 
modtages senest tirsdag den 24. marts 2020.
Se hele opslaget på www.lærerjob.dk

Vestegnens Privatskole, Kirkevej 4, 2630 Taastrup

 LEDERSTILLINGER

Folkeskolens faglige netværk har fået hvert sit nyhedsbrev.
Her får du de nyeste indlæg med faglig inspiration og holdninger fra  
fagkolleger sammen med faglige artikler, anmeldelser og arrangementer.
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Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. 
Så kommer du direkte til annoncen.  
De farvede blokke henviser til tre kategorier:

Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

We are looking to fill a part-time (71%), temporary vacancy for a Danish Mother 
Tongue Teacher in the Primary School starting as soon as possible.  The end date 
for this position is the 30th of June 2020.

The successful applicant should be a native Danish speaker, qualified teacher 
(folkeskolelærer) with a strong background in teaching Danish and at least two 
years full-time teaching experience.  

WE ARE LOOKING FOR A TEACHER WHO:
• bases their teaching philosophy and practice on recent research in education
• can design inspiring, effective and developmentally appropriate learning
 opportunities
• can demonstrate a track record of excellent classroom practice including
 differentiating instruction and ensuring access to the curriculum for EAL
 learners as well as a systematic, effective formative and summative
 assessment practice for learning
• has a strong work ethic and excellent communication and organizational skills
• has the willingness and commitment to contribute to the greater school
 community
• has the ability to build strong collegial relationships
• has the willingness and commitment  towards working collaboratively in
  a small team of four persons and ongoing collaboration with classroom
 and other subject teachers
• demonstrate professionalism in its broadest sense 
• has an excellent command of written and spoken English

Knowledge and experience of the IB Primary Years Programme (IB PYP) will be 
an asset.

Please send your updated c.v. to HR Manager Audrey Amos-Frederiksen aaf@cis.dk 
The closing date for applications is Friday the 20th of March 2020. 
In the event of an outstanding applicant, CIS reserves the right to make an  
appointment before the closing date.

Primary School Teacher   
- Danish Mother Tongue

Musikundervisningen foregår på hold af 12 elever ca. 10 timer om ugen. 
Derudover vil det være et krav, at du også har undervisningskompetence i 
matematik (1.-5. kl.). 

Vi forventer, at du:
• udover at være faglig og didaktisk dygtig, også er empatisk med en god  
 portion humor
• er en dedikeret lærer, der er god til at motivere dine elever
• vil indgå i et forpligtende teamsamarbejde (0.-5.kl.), hvor du med dit  
 engagement og din viden kan sparre med dine kollegaer om konkrete  
 undervisningsprojekter
• har en anerkendende og respektfuld tilgang til både børn og voksne
• kan spille for til fællessang og stå for musikken ved de årlige teaterprojekter

Vi tilbyder:
• en positiv og velfunderet skole (0.-9. kl.) med maks. 24 elever i hver klasse
• en særdeles aktiv og engageret lærergruppe 
• et positivt forældresamarbejde
• et moderne musiklokale med gode muligheder for at lave rytmisk sammenspil  
• kollektiv decentral løn og matrikelfrihed

Ansættelse sker pr. 1. august 2020 i henhold til overenskomst mellem Finans-
ministeriet og LC.

Ansøgningen sendes til skoleleder på LSH@HUNDIGE-LS.DK
Ansøgningsfristen er onsdag d. 15. april 2020, kl. 12.00.
Vi forventer at afholde samtaler i uge 18.
Oplysninger om skolen, herunder skolens værdigrundlag, kan læses på 
www.hundige-ls.dk
For spørgsmål ang. stillingen kan skoleleder Lars Støchkel-Hinnum kontaktes på 
tlf.: 43974305 eller viceskoleleder Zitta Østergaard Nielsen på tlf.: 43974306.

Hundige Lille Skole søger en kompetent 
musik- og matematiklærer
til at varetage undervisningen i musik (0.-5. klasse)

 LÆRERSTILLINGER

Ringkøbing-Skjern Kommune, 6950 Ringkøbing

Genopslag – helhedsleder til Fasters Børn

§ Ansøgningsfristen er den 17. mar. 2020

Kvik-nr. 79097037

Dafolo A/S, 9900 Frederikshavn

Visionær og fagligt stærk leder

§ Ansøgningsfristen er den 21. mar. 2020

Kvik-nr. 79425270

Fra 1. august søger vi to nye positive og engagerede lærere på 
fuld tid. Vi skal have dækket fagene: Musik, dansk, tysk, engelsk, 
samfundsfag, historie – og kan du byde ind med andre fag, så hold 
dig ikke tilbage.

Du vil skulle varetage en klasselærerfunktion og have tæt kontakt 
med både elever og forældre.

Vores kommende musiklærer skal kunne spille på klaver til morgen-
samlinger, og vi håber, at du også kan stå for et kor i de mindre 
klasser og samspil/band i de større klasser. Udover musik i friskolen 
bliver du også tilknyttet vores efterskole. Her skal du være med til at 
få musik ind i hverdagen – til morgensamlinger, fællestimer, arrange-
menter og ikke mindst stå for et band i den årlige dramauge.

Du bliver en del af et ungt og dynamisk lærerteam i vores friskole-
afdeling, og du bliver også en del af en skole med høj faglighed, 
mange søde elever, tæt forældresamarbejde og mange gode 
traditioner.

Løn og ansættelse efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Skolen er en del af den selvejende institution Vinde Helsinge 
Friskole, Vestsjællands Idrætsefterskole, som også omfatter den 
integreret daginstitution Friluftsgården.

Læs det fulde opslag på www.lærerjob.dk

Ansøgningsfristen er søndag den 29. marts. Vi forventer at holde 
ansættelsessamtaler onsdag den 1. april.

To friskolelærere søges til
musik, dansk, tysk, engelsk og samfundsfag
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Allerslev Skole, 4320 Lejre

Visionær afdelingsleder pr. 1. august 2020

§ Ansøgningsfristen er den 18. mar. 2020

Kvik-nr. 79505774

Hanssted Skole, Københavns Kommune

Afdelingsleder pr. 1. juni 2020

§ Ansøgningsfristen er den 19. marts 2020

Kvik-nr. 79630098

Vinde Helsinge Friskole, 4281 Gørlev

Forstander

§ Ansøgningsfristen er den 29. mar. 2020

Kvik-nr. 79593222

Køge Bugt Privatskole, 4600 Køge

Lærer søges til Køge Bugt Privatskole

§ Ansøgningsfristen er den 15. mar. 2020

Kvik-nr. 79315296

Endrupskolen, 3480 Fredensborg

Vi søger lærer til barselsvikariat i udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 19. mar. 2020

Kvik-nr. 79406841

Efterskolen Solbakken, 4230 Skælskør

Nye kolleger

§ Ansøgningsfristen er den 16. mar. 2020

Kvik-nr. 79442282

Odsherred Kommune, 4573 Højby

AKT-lærer til Fårevejle Skole

§ Ansøgningsfristen er den 20. mar. 2020

Kvik-nr. 79459931

Copenhagen International School, 2150 Copenhagen

Primary School Teacher – Danish Mother Tongue

§ Ansøgningsfristen er den 20. mar. 2020

Kvik-nr. 79459995

Kornmod Realskole, 8600 Silkeborg

Vil du være en del af vores skole?

§ Ansøgningsfristen er den 20. mar. 2020

Kvik-nr. 79537796

Hundige Lille Skole, 2670 Greve

Kompetent musik- og matematiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 15. apr. 2020

Kvik-nr. 79541622

Bernadotteskolen, 2900 Hellerup

Klasselærer til indskoling og mellemtrin

§ Ansøgningsfristen er den 29. mar. 2020

Kvik-nr. 79569936

N. Zahles Gymnasieskole, 1358 København K

Lærer med linjefagene tysk og dansk

§ Ansøgningsfristen er den 24. mar. 2020

Kvik-nr. 79567462

Vibeholmskolen, 2635 Ishøj

Lærer til Vibeholmskolen

§ Ansøgningsfristen er den 16. mar. 2020

Kvik-nr. 79567574

Stenløse Privatskole, 3660 Stenløse

Tysklærer til august 2020

§ Ansøgningsfristen er den 29. mar. 2020

Kvik-nr. 79567720

Højelse Skole, 4623 Lille Skensved

Engageret og dedikeret matematiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 18. mar. 2020

Kvik-nr. 79593072

Holmeagerskolen, 2670 Greve

Genopslag: Lærerjob

§ Ansøgningsfristen er den 22. mar. 2020

Kvik-nr. 79595922

Odense Kommune, 5000 Odense

Skoleleder til Højmeskolen

§ Ansøgningsfristen er den 29. mar. 2020

Kvik-nr. 79567577

Vinde Helsinge Friskole, 4281 Gørlev

To friskolelærere søges

§ Ansøgningsfristen er den 29. mar. 2020

Kvik-nr. 79596177
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RUBRIKANNONCER

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

3 vær. lejlighed i 
Estepona, Costa del Sol
Dejlig lejlighed i stueplan 
m. 2 terrasser udlejes. 
Aflåst have med pool. Tæt 
på Marbella/Puerto Ba-
nus. Se Bazar.
Telefon: 27107970 
www.lafuente.dk

90 m2  luksus udsigts 
feriebolig i Ørestaden
2 vær. og stort køkken/
alrum, altaner, til min. 6 
sovepld. Udlejes i ugerne 
28 og 29 til 6.500 kr. 
pr. uge.
Telefon: 23645884

Sommer i København
Patriciervilla i hjertet af 
Kbh. Ledigt fra 7/7-31/7. 
1 uge 7500. Tre uger 
20.000. Der bor to dejlige 
katte i hus...
Telefon: 25890652

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.
Bazarannoncerne ligger på nettet i 6 uger.

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

LEJRSKOLE 
FORÅR 2020
Dybbøl · Sønderborg Slot · Universe

Læs mere:

www.6401.dk

Du kan 
nå det

endnu!

Skolerejse til
Barcelona
5 dage/4 nætter med fly

Fra kr. 1.595,-

Tlf. 98 12 70 22 • www.eurotourist.dk • info@eurotourist.dk

Lejre Kommune, 4330 Hvalsø

Projektkoordinator til makerspaces

§ Ansøgningsfristen er den 18. mar. 2020

Kvik-nr. 79442211

Fagbladet Folkeskolen / Media-Partners, 1208 København K

Key Account Manager

§ Ansøgningsfristen er den 15. mar. 2020

Kvik-nr. 79442567

Norddjurs Provsti, 8500 Grenaa

Diakoni- og skole-kirke-medarbejder

§ Ansøgningsfristen er den 23. mar. 2020

Kvik-nr. 79592594

Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C

Ph.d.-stipendier

§ Ansøgningsfristen er den 26. maj 2020

Kvik-nr. 79250677
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
       www.laka.dk

166.000 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. 6  9. marts 16. marts 26. marts
Folkeskolen nr. 7  23. marts 30. marts 16. april
Folkeskolen nr. 8  14. april 21. april 30. april

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

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

137. årgang, ISSN 0015-5837 

Layout og grafisk produktion  
OTW A/S

Kontrolleret oplag 
2019: 75.459  
(Danske Mediers Oplagskontrol)
Læsertallet for 1. halvår 2019 er 
166.000. Index Danmark/Gallup.

ABONNEMENT  
Se oplysninger om abonnement 
på: folkeskolen.dk/abonnement 

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

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

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

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

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

Faglige netværk 
Cathrine Bangild, community 
manager, folkeskolen.dk/fag 
debat@folkeskolen.dk

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

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

Forsidefoto: Ricky John Molloy
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Vandkunsten 3 3. sal, 1467 København K.
Telefon 3393 9424, ll@llnet.dk • www.llnet.dk

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 30:

N R .  5   |   1 2 .  M A R T S   |   2 0 2 0

GHETTOPAKKEN KAN LUKKE FLERE SKOLER

NYE ANSIGTER  
PÅ LÆRERVÆRELSET

Flere unge med ikkevestlig baggrund vælger læreruddannelsen. 
Mohamed Shahab vil være en rollemodel for eleverne.

L Æ S  S I D E  8

165  
SIKKERHEDS- 
BRUD I AULA

L Æ S  S I D E  2 4

PPR-FORMAND:  

SÅDAN SKABER  
VI »SKOLEN  
FOR ALLE«

L Æ S  S I D E  3 8
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Tegning: Craig Stephens

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

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

USKOLET

SÅ KAN DE LÆRER DET / 168

Skole printer internettet ud  
i kampen mod skærmstøj Stille lærer 

opfordret til at 
sige noget 

mere
Ved en medarbejderudviklingssamtale for-

leden blev en lærer tilskyndet til at være mere 
aktiv i timerne. »Jeg kunne godt tænke mig, at du 
kom lidt mere på banen«, lød opfordringen – en 
opfordring, som læreren har hørt flere gange op 
igennem sin egen skoletid. 

 Men ifølge en ny disputats bør lederen være 
mere interaktionssensitiv, når det gælder lærere, 
der udviser denne type »stille adfærd«. Stille 
lærere opfattes ofte som mindre begavede, viser 
afhandlingen, men bag det stille ydre gemmer 
sig en masse tanker, som lederen skal være 
bedre til at spørge ind til. Med særlig omsorg og 
opmærksomhed er det nemlig muligt at nå alle 
lærere, viser disputatsen, som også peger på, 
at stille lærere bedst mødes med langsomhed, 
tænkepauser og stilhed – akkurat 
ligesom stille elever. Det samme 
gælder i øvrigt stille skolele-
dere, men dem er der ikke så 
mange af. 

I forsøget på at dæmme op for irrelevant og forstyr-
rende færden på de skærme, som samtlige elever 
sidder klinet til hver dag i undervisningstiden, har en 
skole nu taget utraditionelle metoder i brug. »Vi har 
bestemt os for at printe hele internettet ud«, forkla-
rer skolelederen.

     Beslutningen er truffet, efter at lærerne 
på skolen længe har ærgret sig over de mange 
konflikter, der var forbundet med at få ele-
verne til at holde fokus. »Jeg er simpelt-
hen så træt af at agere spion og bus-
semand«, som en lærer udtrykker 
det. »Børnene skal naturligvis lære at begå 
sig i en digital virkelighed«, uddyber skolelederen, 
»men vi har altså vurderet, at deres adgang til infor-
mation langt nemmere lader sig styre, når vi har de 
forskellige sider printet ud, og de kan forholde sig til 
dem fysisk med en blyant i hånden. Så har vi tjek på, 
hvad de skal koncentrere sig om«. 

Skolelederen erkender, at det nok vil tage nogle 
uger for skolens tre printere at komme igennem den 
relativt omfattende mængde materiale.

De fleste af os vil gerne være med til at løse 
klimakrisen. Som forbruger kan du vælge en 
bil, der reducerer CO2-udslippet. Derfor gør 
vi det mere attraktivt at låne til en Plug-in 
hybrid/elbil. Vælg et grønt billån, der er  
markant billigere end et traditionelt billån.

Lån & Spar er ejet af bl.a. DLF. Er du  
medlem, ejer du os. Derfor får du billigere  
finansiering, bedre vilkår og en ejerkreds, 
der forlanger, at vi er med til at tage  
ansvar for klimaet. 

Giver det mening? Ring 3378 1930 og  
fortæl, hvad du har brug for. 

PS. Du kan selvfølgelig stadig få billån  
på fornuftige betingelser til traditionel 
brændstofdrevet bil. 

Billån med medlemsfordele kræver almindelig kredit- 
godkendelse. Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter  
til forsikring er ikke medregnet. Renten gælder  
ved oprettelse af nye billån samt ved overførsel  
af billån fra andre banker/finansieringsselskaber.

Låneeksempel. 400.000 kr. til køb af Plug-in hybrid/elbil
Grønt billån med medlemsfordele · 4.025 kr./md. før skat
Løbetid 96 mdr. /udbetaling 40.000 kr. (10%)
Bilens pris 400.000 kr. Lånebeløb 360.000 kr.
Rente 0,95% pa. (var.) Debitorrente 0,95% pa. (var.)
Samlede låneomkostninger · 371.910 kr. ÅOP 1,90%
Samlet tilbagebetaling ekskl. udbetaling · 386.357 kr.

Læs mere på: lsb.dk/groen-bil 

Skift til en  
klimavenlig bil 
– spar på lånet

GRØN BIL  
GRØN FINANSIERING

Ring 3378 1930  
– eller se mere på  
lsb.dk/groen-bil

RENTE 0,95%
til medlemmer af DLF

NYHED:

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

CMYK S/H

Lån &
 Spar Bank A

/S, H
øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.
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De fleste af os vil gerne være med til at løse 
klimakrisen. Som forbruger kan du vælge en 
bil, der reducerer CO2-udslippet. Derfor gør 
vi det mere attraktivt at låne til en Plug-in 
hybrid/elbil. Vælg et grønt billån, der er  
markant billigere end et traditionelt billån.

Lån & Spar er ejet af bl.a. DLF. Er du  
medlem, ejer du os. Derfor får du billigere  
finansiering, bedre vilkår og en ejerkreds, 
der forlanger, at vi er med til at tage  
ansvar for klimaet. 

Giver det mening? Ring 3378 1930 og  
fortæl, hvad du har brug for. 

PS. Du kan selvfølgelig stadig få billån  
på fornuftige betingelser til traditionel 
brændstofdrevet bil. 

Billån med medlemsfordele kræver almindelig kredit- 
godkendelse. Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter  
til forsikring er ikke medregnet. Renten gælder  
ved oprettelse af nye billån samt ved overførsel  
af billån fra andre banker/finansieringsselskaber.

Låneeksempel. 400.000 kr. til køb af Plug-in hybrid/elbil
Grønt billån med medlemsfordele · 4.025 kr./md. før skat
Løbetid 96 mdr. /udbetaling 40.000 kr. (10%)
Bilens pris 400.000 kr. Lånebeløb 360.000 kr.
Rente 0,95% pa. (var.) Debitorrente 0,95% pa. (var.)
Samlede låneomkostninger · 371.910 kr. ÅOP 1,90%
Samlet tilbagebetaling ekskl. udbetaling · 386.357 kr.

Læs mere på: lsb.dk/groen-bil 

Skift til en  
klimavenlig bil 
– spar på lånet

GRØN BIL  
GRØN FINANSIERING

Ring 3378 1930  
– eller se mere på  
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RENTE 0,95%
til medlemmer af DLF

NYHED:
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Rød: 20/100/80/40
Blå: 100/70/40/10

CMYK S/H

Lån &
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/S, H
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Lejrskole med læringsoplevelser

Læring, oplevelser, kultur 
og historie i Helsingør
Helsingør Ferieby i Nordsjælland er 
den perfekte base for en lejrskole 
med læring, oplevelser og fælles-
skab. Spændende seværdigheder, 
kultur, natur og historie venter lige 
udenfor døren. Og med gode trans-
portmuligheder til og fra feriebyen er 
det nemt at komme rundt.
I samarbejde med Skoletjenesten har 
vi nøje udvalgt spændende lærings- 
oplevelser for eleverne. Tag f.eks. 
på udflugt til de nærtliggende 
seværdigheder som Kulturværftet,  
Kronborg Slot, Louisiana Museum  
og M/S Museet for Søfart.

Overnatning i hyggelige  
og funktionelle feriehuse
Feriebyen ligger i et smukt skov- 
område med udsigt over Øresund 
og blot 15 min. gang fra Helsingør  
centrum. Feriebyen har 40 funk-
tionelle feriehuse på hver 42 m2. 
Husene har et soverum med fire  
køjer, badeværelse og moderne 
køkkenalrum med sovesofa. Fuldt  
udstyret køkken i alle huse, så  
eleverne selv kan tilberede deres 
måltider. Det er muligt at leje ferie-
byens fælleshuse, hvor I kan samle  
eleverne til spisning og lærerige  
aktiviteter. Begge lokaler har IT, 
AV-udstyr og whiteboard-tavler.

Inkl. moms, 6 sovepladser, el, vand,  
Wi-Fi, miljøafgift og slutrengøring

Hvorfor skal I vælge Helsingør Ferieby?

✓ 1,5 km til Helsingør centrum 
✓ Tog og bus lige til døren 
✓ 1 km til dagligvareindkøb
✓ Roligt og naturskønt område
✓ 40 feriehuse med hver 6 sovepladser
✓  2 fælleshuse til spisning og undervisning (tilkøb)
✓ Mulighed for sund forplejning (tilkøb)
✓ Veluddannet personale
✓ Vi samarbejder med Skoletjenesten  

Med et lejrskoleophold i Helsingør Ferieby  
er I med til at støtte FolkeFerieFonden, hvis  
formål er at sikre, at socialt udsatte børn og  
familier får et tiltrængt ferieophold.

Pris 975,-

Har du spørgsmål?
Ring på tlf. 29 37 10 22
Mogens Thage Hougaard
Sperlings Allé 43A, 3000 Helsingør
mth@folkeferiefonden.dk

pr. ferieh
us,  

pr. overn
atning

i naturskønne og historiske Helsingør

 D
er tages forbehold for trykfejl og prisæ

ndringer. 

Se mere på folkeferiefonden.dk/lejrskole og skoletjenesten.dk/helsingor-ferieby
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