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Ved bestilling,
venligst oplys koden: 
FOLKESKOLEN

Rundrejser med dansk rejseleder

albatros-travel.dk  •  36 98 98 98

Pura Ulun 
Danu Batur 
og Batur
vulkanen

BALI

Sanur

Munduk

Ubud
Tanah Lot

Templet
Namhae I.

Kyoto
Nagoya

Hiroshima

TOKYO
JAPAN

N O R T H

K O R E A

Osaka Shimoda

Fuji-
bjerget

Essensen af Bali
Kombineret rundrejse og badeferie til eksotiske Bali –  
til uhørt god pris. Med dansk rejseleder, 17 dage

Her får du det allerbedste af den paradisiske ø Bali. Ubud er øens  
hjerte, og her bor vi på et skønt resort lidt uden for byen blandt lyse
grønne risterrasser. Der bliver tid til at vandre, udforske den hyggelige 
by og aflure balineserne et par tricks på et madlavningskursus. 
Turen fortsætter op i bjergene til landsbyen Munduk og et charme
rende bjergresort, hvorfra vi tager på vandreture i regnskoven og til 
små landsbyer. Strandlivet venter herefter på Sanur Beach, og vi  
indkvarterer os på et godt hotel, som ligger direkte på stranden.  
Dansk rejseleder på rundrejsen og udflugter er inkluderet i prisen.

Afrejse fra København fx 13/6, 20/6, 1/7, 26/9 og 3/10 2018

– se flere datoer på hjemmesiden fra kr. 12.498,-

Sommer i Japan
Oplev den smukke Izuhalvø og alle Japans højdepunkter – 
fra Tokyo og videre til Kyoto og Hiroshima. 
Med dansk rejseleder, 11 dage

Kan du holde på en hemmelighed? På Izuhalvøen har Albatros fundet 
en charmerende lille badeby ved navn Shimoda – hjemsted for nogle 
af Japans bedste strande. Det subtropiske klima, den uberørte natur 
og den afslappede stemning gør området oplagt som badeferiede
stination. Dertil kan du lægge et fremragende japansk køkken og en 
imødekommende lokalbefolkning. Men sig det ikke højt til nogen! Ikke 
mange har opdaget denne perle. Du oplever også verdens største 
fiskemarked i Tokyo, Guldpavillonen i Kyoto og historiske Hiroshima. 
Udflugterne er del af en pakke, som kan købes særskilt.

Afrejse 14/5, 4/6, 6/7, 22/7 og 5/8 2018 fra kr. 17.998,- 

Uhørt god pris

Komplet Vietnamrejse med Ho Chi 
Minh City, Mekongdeltaet, Hanoi, 

Halongbugten og 5 dages badeferie i  
Hoi An. Med dansk rejseleder, 16 dage

Masser af oplevelser og god tid til afslapning følges ad på 
denne kombinerede rundrejse og badeferie. Fra den moderne 

storby Ho Chi Minh City og det frodige Mekongdelta i syd 
går turen nordpå til hovedstaden Hanoi med dens levende 

handelsgader, templer og Ho Chi Minhs mausoleum. 
Naturligvis sejler vi også ud i den UNESCOfredede 

Halongbugt, hvis landskab med over 3.000 kalkstensklipper 
drysset ud over det klare, blågrønne hav er helt enestående. 

Vi besøger den historiske kejserby Hué og fortsætter til 
charmerende Hoi An, som både er kendt for sin hyggelige 

stemning og lækre strande, og vejret er på denne tid af året 
perfekt til badeferie.

Dagsprogram
1-2 Fly Kbh. – Ho Chi Minh City. 3 Ho Chi Minh City. Cu Chi

tunnelerne og byrundtur. 4 Ho Chi Minh City – Mekongdeltaet. 
5 Mekongdeltaet. Flydende marked. Fly til Hanoi, tur med 
cykeltaxi. 6 Hanoi. Byrundtur og vanddukketeater. 7 Hanoi 
– Halongbugten. Minikrydstogt. 8 Halongbugten – Hanoi. 
Nattog til kejserbyen Hué. 9 Hué. Byrundtur inkl. sejltur på 

Duftenes Flod. 10 Hué – Hoi An. Hai Vanpasset. Byvandring 
i Hoi An. 11-14 Hoi An. Tid på egen hånd. Mulighed for ekstra 

udflugter (tilkøb) 15-16 Hjemrejse. Fly Danang – Kbh.

Prisen inkluderer 
Dansk rejseleder • Fly Kbh. – Ho Chi Minh City og Danang –  
Kbh. • 1 indenrigsflyvning • Nattog mellem Hanoi og Hué i  
4personers sovekupé • Udflugter og entréer jf. program  

• Indkvartering på hotel i delt dobbeltværelse • Morgenmad 
dagligt • 7 frokoster på dag 3, 4 og 610 • 5 middage på dag 2, 5,  

7, 10 og 14 • Skatter og afgifter

Udflugstpakke kr. 3.998,-

Sommer i Vietnam
Afrejse 30/6, 14/7 og 28/7 2018 fra kr. 16.998,-

Familie- 
venlig

Familie- 
venlig

Gæsternes vurdering: 4,9 ud af 5

Gæsternes vurdering: 4,4 ud af 5

KINA

THAILAND

CAMBODJA

VIETNAM

LAOS

HANOI Halong-
bugten

Ho Chi Minh Ci�
Can Tho

Hué

Hoi An
Danang

(Mekongdeltaet)
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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK
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!Åh nej,  
ikke igen!

OK18
 
»Vished for, at vi ikke lader 
os tromle uden modstand, 
er i mine øjne ubetaleligt, 
og set i dét lys er cirka 
107 kroner om måneden 
ikke det, der afskrækker 
mig fra at stille op igen – 
eller det, der vil koste mig 
nattesøvnen«.
 Charlotte Studtmund, lærer

  
»Er vores krav om tid til 
at gøre vores arbejde or-
dentligt så urimeligt, at 
Moderniseringsstyrelsen 
er villi til at satse hele 
folkeskolen på det grund-
lag? Konsekvensen bliver 
jo flere syge, lærerflugt, 
elevflugt, mistillid og tabt 
arbejdsglæde. Hvem vin-
der på det?«
 Lars Christiansen, lærer

 
 »Al forskning og al erfa-
ring fortæller entydigt, at 
tilfredse medarbejdere 
præsterer væsentligt bed-
re end frustrerede, demo-
tiverede af slagsen. Få nu 
den arbejdstidsaftale og 
løn på plads, kære politi-
kere, så vil I opdage, at det 
er en gevinst«
Nils-Jørn Hyltoft,  
pensioneret lærer

Vi var nok mange, som havde forestillet os, at arbejdsgiverne denne gang ville 
besinde sig og indgå en aftale. En almindelig overenskomst, intet prangende, intet, no-
gen kunne opfatte som privilegier – bare helt normalt som for alle andre. Der er trods 
alt i al fredsommelighed indgået lokale aftaler i 72 af de 98 kommuner. Det må jo være, 
fordi kommunerne kan se en fordel i det.

Men nej, man tror, det er løgn – vi står der tilsyneladende igen. 
Meget få danskere kan gennemskue det indviklede forhandlingssystem. Medierne 

taler mest om frygten for lukkede skoler og daginstitutioner – og næsten ikke om, hvad 
der egentlig er på spil. For det er også meget få journalister, som forstår, hvad der fore-
går, og de er meget bange for at blive opfattet som partiske. Så de går ikke i detaljer 
med krav og modkrav. På den måde opretholder de en illusion om, at der er tale om 
ligeværdige parter, som bare skal se at komme overens. 

Men de offentlige arbejdsgivere tjener penge på en konflikt. Og de har – som alle 
lærere ved – et 179 personer stort tæskehold siddende på sidelinjen, hvis de skulle 
komme i bekneb.

Stat og kommuner håber åbenbart, at de kan gentage kunststykket fra 2013 og bosse 
sig til lavere udgifter i det offentlige ved at lægge kompromisets kunst på hylden til for-
del for smart framing fra Moderniseringsstyrelsen. Ord som »lønfest« og »alle skal give 
og tage« er med til at gøde jorden i offentligheden for en opfattelse af, at medarbejder-
nes krav er urimelige og vil ramme de hårdt plagede skatteydere.

Men scorer arbejdsgiverne igen hele puljen via vennerne i Folketinget, bliver det 
en Pyrrhussejr. Det var som bekendt sådan, kong Pyrrhus vandt over romerne i år 279 
før Kristus. Sejren kostede ham størsteparten af sin hær, så han var ikke meget værd 
bagefter.

I dette tilfælde vil sejren være med til at tage livet af den 
fælles folkeskole. For hvis man ikke når et kompromis, som 
arbejdstagerne kan leve med, rammer det knaldhårdt. Man 
kan presse meget igennem via lovgivning, men man kan 
ikke forhindre folk i at stemme med fødderne bagefter. 

Tallene taler deres tydelige sprog: Forleden kritiserede Rigsrevisionen, at hver 
tiende ansatte i folkeskolen kun har en gymnasial uddannelse. Desuden er antallet af 
timelønnede vikarer steget med 47 procent siden 2014. Samtidig slår antallet af elever, 
der går i privatskole, nye rekorder hvert år, og det er nu flere end hver femte elev.

Kommunerne tror, at rekrutteringsproblemerne er løst i 2022. Men det er 
jo et halvt skoleliv! Og det regnestykke forudsætter så også, at lærerne 
ikke i endnu højere grad søger job uden for folke-
skolen. 

Så politikerne mister ganske vist ikke 
penge på en konflikt, men deres poli-
tiske kapital fosser til gengæld ud af 
kassen. Lad nu aftalesystemet virke 
– lærerne mener faktisk deres 
fremstrakte hånd. Det er ikke for 
sent endnu. 
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Essensen af Bali
Kombineret rundrejse og badeferie til eksotiske Bali –  
til uhørt god pris. Med dansk rejseleder, 17 dage

Her får du det allerbedste af den paradisiske ø Bali. Ubud er øens  
hjerte, og her bor vi på et skønt resort lidt uden for byen blandt lyse
grønne risterrasser. Der bliver tid til at vandre, udforske den hyggelige 
by og aflure balineserne et par tricks på et madlavningskursus. 
Turen fortsætter op i bjergene til landsbyen Munduk og et charme
rende bjergresort, hvorfra vi tager på vandreture i regnskoven og til 
små landsbyer. Strandlivet venter herefter på Sanur Beach, og vi  
indkvarterer os på et godt hotel, som ligger direkte på stranden.  
Dansk rejseleder på rundrejsen og udflugter er inkluderet i prisen.

Afrejse fra København fx 13/6, 20/6, 1/7, 26/9 og 3/10 2018

– se flere datoer på hjemmesiden fra kr. 12.498,-

Sommer i Japan
Oplev den smukke Izuhalvø og alle Japans højdepunkter – 
fra Tokyo og videre til Kyoto og Hiroshima. 
Med dansk rejseleder, 11 dage

Kan du holde på en hemmelighed? På Izuhalvøen har Albatros fundet 
en charmerende lille badeby ved navn Shimoda – hjemsted for nogle 
af Japans bedste strande. Det subtropiske klima, den uberørte natur 
og den afslappede stemning gør området oplagt som badeferiede
stination. Dertil kan du lægge et fremragende japansk køkken og en 
imødekommende lokalbefolkning. Men sig det ikke højt til nogen! Ikke 
mange har opdaget denne perle. Du oplever også verdens største 
fiskemarked i Tokyo, Guldpavillonen i Kyoto og historiske Hiroshima. 
Udflugterne er del af en pakke, som kan købes særskilt.

Afrejse 14/5, 4/6, 6/7, 22/7 og 5/8 2018 fra kr. 17.998,- 

Uhørt god pris

Komplet Vietnamrejse med Ho Chi 
Minh City, Mekongdeltaet, Hanoi, 

Halongbugten og 5 dages badeferie i  
Hoi An. Med dansk rejseleder, 16 dage

Masser af oplevelser og god tid til afslapning følges ad på 
denne kombinerede rundrejse og badeferie. Fra den moderne 

storby Ho Chi Minh City og det frodige Mekongdelta i syd 
går turen nordpå til hovedstaden Hanoi med dens levende 

handelsgader, templer og Ho Chi Minhs mausoleum. 
Naturligvis sejler vi også ud i den UNESCOfredede 

Halongbugt, hvis landskab med over 3.000 kalkstensklipper 
drysset ud over det klare, blågrønne hav er helt enestående. 

Vi besøger den historiske kejserby Hué og fortsætter til 
charmerende Hoi An, som både er kendt for sin hyggelige 

stemning og lækre strande, og vejret er på denne tid af året 
perfekt til badeferie.

Dagsprogram
1-2 Fly Kbh. – Ho Chi Minh City. 3 Ho Chi Minh City. Cu Chi

tunnelerne og byrundtur. 4 Ho Chi Minh City – Mekongdeltaet. 
5 Mekongdeltaet. Flydende marked. Fly til Hanoi, tur med 
cykeltaxi. 6 Hanoi. Byrundtur og vanddukketeater. 7 Hanoi 
– Halongbugten. Minikrydstogt. 8 Halongbugten – Hanoi. 
Nattog til kejserbyen Hué. 9 Hué. Byrundtur inkl. sejltur på 

Duftenes Flod. 10 Hué – Hoi An. Hai Vanpasset. Byvandring 
i Hoi An. 11-14 Hoi An. Tid på egen hånd. Mulighed for ekstra 

udflugter (tilkøb) 15-16 Hjemrejse. Fly Danang – Kbh.

Prisen inkluderer 
Dansk rejseleder • Fly Kbh. – Ho Chi Minh City og Danang –  
Kbh. • 1 indenrigsflyvning • Nattog mellem Hanoi og Hué i  
4personers sovekupé • Udflugter og entréer jf. program  

• Indkvartering på hotel i delt dobbeltværelse • Morgenmad 
dagligt • 7 frokoster på dag 3, 4 og 610 • 5 middage på dag 2, 5,  

7, 10 og 14 • Skatter og afgifter

Udflugstpakke kr. 3.998,-

Sommer i Vietnam
Afrejse 30/6, 14/7 og 28/7 2018 fra kr. 16.998,-

Familie- 
venlig

Familie- 
venlig

Gæsternes vurdering: 4,9 ud af 5

Gæsternes vurdering: 4,4 ud af 5
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I N D H O L DI N D H O L D

16

19 formænd og 
en forkvinde

På kvindernes interna-
tionale kampdag går 

fagbladet Folkeskolen 
tæt på ligestilling i  

lærernes verden

6 8

Så kom  
strejkevarslet
Danmarks Lærer- 
forening er klar til  

at sende cirka 5.500  
lærere i konflikt. Nu  
skal forligsmanden  

mægle.

Bliver OK18  
et farvel til den  
danske model?

Flere foreslår ændringer i 
det aftalesystem, der nu 
for tredje gang i træk er 
endt med et sammen-
brud i overenskomst- 

forhandlingerne.

Bestil din gratis billet på skolemessen.dk

8
4

3
5

 -
 jy

st
 

INSPIRATION 
INDSIGT 
RELEVANS
Mød hele skoleverdenen på to 
faglige messedage med nye lære- 
midler, foredrag, forfattermøder, 
kurser og digital læringsteknologi 
i praksis.

Se det forrygende program på 
skolemessen.dk

- og det hele er

GRATIS
 Aarhus 

18.-19. april
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à   OVERSIGT36

Brug kroppen til 
at lede klassen

Forsker ser på sam-
menhængen mellem 
læreres lederskab og 

deres kropssprog. 
Som lærer er din krop 
konstant i spil over for 

eleverne.

19

TEMA:  
KUN DE HELDIGE  
FÅR EFTERUDDANNELSE
Den fagfaglige efteruddannelse har udviklet sig til et tørkeom-
råde. Mange lærere må vente i årevis på efteruddannelse i deres 
fag. Imens vokser kritikken af det store fokus på kompetenceløft, 
som dræner kassen med efteruddannelsesmidler.

OK18
Lærerne forbereder strejke ......................./  6
Den danske model 
er ude af balance ......................................../  8

Spot .........................................................../  14

Ligestilling
Fra kvindefag til mandefag  ....................../  16 

Tema: Efteruddannelse
Det er svært at få efteruddannelse ........./  19
Undersøgelse: 
Ingen efteruddannelse i over fem år ......./  20 
Faglige foreninger: 
Færre lærere kommer på fagligt kursus ../  22
Ingen penge til at blive klogere  
på dit fag ...................................................../  25 
»Jeg er den eneste, der får betalt 
efteruddannelse« ......................................./  26 
Endagskursus kan give  
kompetenceløft ........................................../  28 

Du kan miste dit kompetenceløft ............/  30

Folkeskolen.dk .................................../  32

Klasseledelse 
Kroppen taler i klassen ............................../  36
Debat
DLF mener .................................................../  42 

Blogs ............................................................/  42

Læserbreve ................................................../  43

Portræt
Jan Trojaborg: »Kontrol er godt, 
men tillid er billigere« ................................/  44

Ledige stillinger ................................/  46

Job & karriere....................................../  47 

Bazar ........................................................./  48

Uskolet ..................................................../  50
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Lærerne  
forbereder strejke

Overenskomstforhandlingerne for 750.000 lønmodtagere er  
brudt sammen, og Danmarks Lærerforening er klar til at sende lærerne  

i strejke, hvis parterne ikke når til enighed i Forligsinstitutionen. 

T E K S T :  M A R T I N  V I T V E D  S C H Ä F E R  O G  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  ·  I L L U S T R A T I O N :  R A S M U S  J U U L

O mkring 5.500 medlemmer har 
fået en besked fra Danmarks 
Lærerforening (DLF) om, at de er 
udtaget til at strejke, hvis de kom-

munale arbejdsgivere og lærernes forhand-
lere ikke når til enighed om en overenskomst-
aftale. Strejken er varslet til 4. april, så det vil 
først blive efter påske, at de offentligt ansattes 
protester vil tømme lærerværelser rundtom 
i landet.

Forhandlingerne om overenskomster i det 
offentlige brød sammen som dominobrikker 
de sidste dage af februar. Om fredagen brød 
forhandlingerne om et overenskomstforlig 
på staten sammen, mandag var det de kom-
munale forhandlere, der med dystre miner 
måtte melde sammenbrud. Og tirsdag fulgte 
regionerne efter.

De tre store knaster, som nu har sendt 
parterne i armene på forligsmand Mette Chri-

stensen i Forligsinstitutionen, er: uenighed 
om den økonomiske ramme for forhandlin-
gerne, lærernes arbejdstid og kravet om en 
overenskomstsikring af den betalte spisepau-
se på statens område.

Den økonomiske ramme
Parterne er uenige om lønudviklingen på det 
private og offentlige arbejdsmarked. Top-
forhandleren for de statslige arbejdsgivere, 
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  Strejke: I tilfælde af en strejke blandt en mindre 
gruppe medlemmer (højst 15 procent af medlem-
merne) ydes konfliktstøtte. Støttebeløbet per kon-
fliktdag udgør cirka 1.860 kroner. 

  Lockout: I tilfælde af lockout bliver den økonomiske 
støtte ydet i form af tilbud om et lån. Lånebeløbet 
fastsættes til 846 kroner per konfliktdag.

Beslutning i DLF’s hovedstyrelse i december 2017.

Din økonomi ved  
strejke og lockout

innovationsminister Sophie Løhde (Venstre), 
mener, at de offentligt ansatte har været 
lønførende siden 2008, og derfor skal »løn-
gabet« i forhold til det private arbejdsmarked 
nu gøres mindre. De faglige organisationer 
kalder det talmanipulation og kræver en klar 
reallønsforbedring.

Uenigheden om den økonomiske ramme, 
som bestemmer, hvor mange penge der er 
til lønstigninger og andre forbedringer, er 
stor. Lærernes og de kommunalt ansattes 
topforhandler, Anders Bondo Christensen, 
kræver reallønsforbedringer. Samtidig ønsker 
lønmodtagerne, at der bliver sat penge af til 
de enkelte organisationers forhandlinger, som 
kun gælder de enkelte faggruppers vilkår.

»Den økonomiske krise er nu ovre. Og det 
skal selvfølgelig også komme de offentligt an-
satte til gode. Vi kræver ingen lønfest, men vi 
mener, tiden er inde til at sikre et fremskridt 
i reallønnen for alle danske lønmodtagere«, 
sagde Anders Bondo, da forhandlingerne 
brød sammen. Han ville ikke fortælle, hvor 
mange procenter i lønstigning de kommunale 
forhandlere havde bedt om. 

KL’s topforhandler, Michael Ziegler, ser 
anderledes på de kommunalt ansattes krav. 
På sammenbrudsdagen kaldte han kravene 
for »samfundsøkonomisk uholdbare«: »Vi er 
parate til at give lønstigninger med udgangs-
punkt i det private forlig fra sidste år. Men de 
faglige organisationer har fremlagt krav om 
lønstigninger på 9,15 procent over tre år – væ-
sentligt højere end i den private sektor – og 
det kan vi ikke honorere«.

Lærernes arbejdstid
Lærernes arbejdstid har også været central i 
forhandlingerne, især fordi de øvrige faglige 
organisationer i to omgange har sat deres 
egne forhandlinger på standby for at støtte 
lærerne. Lærernes krav er at få erstattet 
arbejdstidsloven, lov 409, med en arbejds-
tidsaftale.

»Samme vilkår som andre kommunalt 
ansatte, det synes jeg ærligt talt er et yderst 

beskedent krav«, lyder det fra Anders Bondo, 
som undervejs i forhandlingerne lagde over-
enskomster for blandt andre skolesekretærer 
på bordet som eksempel på overenskomster, 
hvor arbejdstiden opgøres over kortere pe-
rioder, og hvor vagtplaner og kompensation 
for overskridelse af arbejdstiden er en del af 
overenskomsten. 

Men Michael Ziegler er ikke klar til at tage 
udgangspunkt i andre regler end dem, som 
gælder: »Vi har sagt, at vi er parate til at dis-
kutere ændringer. Vi har også sagt, at vi ikke 
synes, at man skal lave et helt nyt system, som 
vi ikke kan gennemskue rækkevidden af«. 

Strejke eller lockout?
Da forhandlingerne brød sammen, indkaldte 
forligsmand Mette Christensen både arbejds-
giver- og lønmodtagersiden til møder. Forligs-
institutionens vigtigste opgave er at mægle 
mellem parterne med det mål at undgå en 
konflikt. Forligsmanden kan tvinge parterne 
til at mødes og bestemmer, hvornår og hvor 
længe forhandlingerne varer. Hun kan også 
fremsætte en mæglingsskitse, som forhand-
lerne kan sende til afstemning i organisatio-
nerne. 

Men på dagen for det første møde med 
forligsmanden var lærernes forhandlere ikke 
optimistiske: »Lige nu står parterne meget 
langt fra hinanden. Og det er svært at se, at 
en forligsmand kan trylle noget frem«, lød det 
fra formand for overenskomstudvalget i DLF 
Gordon Ørskov Madsen. 

Bliver parterne ikke enige i Forligsinstitu-
tionen, kan lærerne tidligst gå i strejke, fire 
uger efter at konfliktvarslet er sendt. Det vil 
sige onsdag den 5. april. Men Forligsinstitutio-
nen har mulighed for at udsætte en konflikt 
to gange 14 dage. Hvis det stadig ikke er mu-
ligt at blive enige, kan en konflikt begynde på 
femtedagen fra udløbet af udsættelsesperio-
den eller fra det tidspunkt, hvor forligsman-
den opgiver at mægle.

 Hos lærerne forbereder man sig på en 
mulig konflikt. Først og fremmest har DLF 

udvalgt, hvem der skal i strejke, og instrueret 
de lokale lærerkredse, som har medlemmer, 
der er udtaget til at strejke. Samtidig er DLF 
hele tiden i tæt kontakt med de andre orga-
nisationer.

»Vi vil i fællesskab med de andre organi-
sationer planlægge aktiviteter. Det kan være 
stormøder eller fælles møder for tillidsrepræ-
sentanter. Det vil vi varme op til her i marts 
måned«, siger Gordon Ørskov Madsen. 

Lige nu er forventningen, at omkring 5.500 
DLF-medlemmer kan ende i strejke – men det 
tal kan vokse, hvis de kommunale arbejds-
givere griber til lockout. KL’s næstformand i 
løn- og personaleudvalget, Steen Christiansen 
(Socialdemokratiet), forhandler overenskom-
ster sammen med Michael Ziegler. Han mener, 
at en lockout kan blive en realitet: 

»Vores generelle politik er, at vi som kom-
muner er solidariske med hinanden, og en-
kelte kommuner skal ikke tages som gidsler 
i en konflikt. Med andre ord vil vi formentlig 
svare med en mere omfattende lockout, hvis 
de faglige organisationer varsler strejke mod 
et mindre antal kommuner«.

Artiklens indhold er status på overenskomst-
situationen ved redaktionens deadline fredag 
den 2. marts klokken 12. 
mvs@folkeskolen.dk og  

mbt@folkeskolen.dk
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Den danske model  
er ude af balance
Konflikter på det offentlige arbejdsmarked gavner ofte 
arbejdsgiverne, fordi de sparer lønkroner, og som lovgivere 
kan de bestemme rammerne for løn og arbejdsvilkår. Det 
sætter logikken ved aftalesystemet ud af kraft.

O K 1 8

A N A LYS E :  

M A R T I N  V I T V E D  S C H Ä F E R  O G                           M A R I A  B E C H E R  T R I E R
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 D er var ikke noget at tage fejl af. 
Ansigterne var klædt i stramme 
folder, da de kommunalt ansat-
tes topforhandler, Anders Bondo, 

og kommunernes topforhandler, Michael 
Ziegler, med tunge skridt ned ad trappen 
nærmede sig den ventende presse i forhal-
len hos KL. Simultant foran hver deres 
rullende kamera erklærede de begge, at 
forhandlingerne om en ny overenskomst for 
de kommunalt ansatte var brudt sammen. 
Det var mandag den 26. februar, klokken 
havde lige passeret halv otte om aftenen, og 
forhandlerne havde kun brugt en halv time 
sammen.

Blot tre dage tidligere havde de statsansat-
tes topforhandler, Flemming Vinther, også 
erklæret sammenbrud i de statslige overens-
komstforhandlinger. Sikring af den betalte 
frokostpause, reallønsfremgang og lærernes 
arbejdstid viste sig at være tre så hårde knu-
der, at ingen af parterne på det offentlige 
arbejdsmarked kunne løse dem.

Sammenbruddet i forhandlingerne er 
et skridt nærmere et gadebillede præget af 
strejkende lærere, sygeplejersker og djøf’ere, 
og selv om det langtfra er første gang, Dan-
mark står over for en storkonflikt, er der 
noget særligt over 2018-udgaven. Det vil højst 
usædvanligt være tredje gang på bare ti år, 
at offentligt ansatte trækker i de skriggule 
demonstrationsveste og nedlægger arbejdet 
eller lockoutes.

en ubalance i den danske model, fordi man 
ikke rammer arbejdsgiveren økonomisk, når 
man strejker. Derfor er der en magtmæssig 
ubalance«, siger arbejdsmarkedsforsker Nana 
Wesley Hansen, lektor på Forskningscenter 
for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier 
(Faos) på Sociologisk Institut, Københavns 
Universitet.

Aftalemodellens logik sættes over styr
Men står den danske model så ved en skil-
levej?

Spørger man Gordon Ørskov Madsen, for-
mand for overenskomstudvalget i Danmarks 
Lærerforening (DLF), er der ingen tvivl: »Vi 
står ved en skillevej, hvor vi som samfund 
skal vælge mellem, om vi skal fortsætte med 
at have et forpligtende og gensidigt respekt-
fuldt samarbejde i partssystemet, eller om vi 
skal gå nye veje«, siger han. »Jeg hører politi-
kerne og de politiske partier rose den danske 
model i skåltalerne, men lige nu er det reelt 
kun fagbevægelsen, der kæmper for den«.

De mange kasketter, den statslige arbejds-
giver har, får nu flere til at foreslå ændringer 
i den danske aftalemodel. Blandt dem er 
arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra 
Center for Arbejdsmarkedsforskning (Carma) 
ved Aalborg Universitet. Han foreslår blandt 
andet, at der oprettes en mere uafhængig 
arbejdsgiverorganisering i staten, at forligs-
mandens mæglingsskitse skal bruges ved 
lovindgreb, og at opsparede lønkroner skal 
geninvesteres på det konfliktramte område.

»Den danske model er også en magtmodel, 
hvor parterne har stærke interessemodsæt-
ninger, men hvis den ene part magtmæssigt 
kan køre modparten over, så sættes model-
lens funktionalitet ud af spil«, skriver Laust 
Høgedahl i en forskningsrapport. »Hvis po-
litikerne spekulerer i den tredobbelte rolle, 
som de besidder som arbejdsgiver, lovgiver 
og budgetmyndighed, så sættes aftale- og for-
handlingsmodellens logik over styr«.

•  I 2008 endte overenskomstforhandlingerne 
med en maratonkonflikt, hvor 75.000 syge-
plejersker, social- og sundhedsassistenter 
og pædagoger strejkede i 70 dage, mens de 
ventede på et regeringsindgreb, der aldrig 
kom. Til sidst forhandlede parterne en af-
tale på plads.

•  I 2013 var det 67.000 lærere, der i 25 dage 
blev forment adgang til deres arbejdsplads – 
landets folkeskoler – før politikerne greb ind 
og gjorde en ende på kommunernes lockout 
med vedtagelsen af lov 409, der regulerede 
lærernes arbejdstid. 

På det private arbejdsmarked skal vi 20 år 
tilbage for at finde den seneste konflikt, den 
såkaldte gærkrise, hvor 450.000 privatansatte 
nedlagde arbejdet. Der er bred enighed om, 
at stabiliteten på det danske arbejdsmarked 
hænger sammen med, at ingen af parterne 
som udgangspunkt har interesse i at gå i 
konflikt: Under en konflikt mister arbejdsgi-
verne produktion, mens lønmodtagerne ikke 
får deres løn. Dermed er der intet økonomisk 
incitament for at ende i konflikt.

Men sådan er det ikke nødvendigvis på det 
offentlige område.

Flere forskere og aktører har efter KL’s 
historiske lærerlockout sat spørgsmålstegn 
ved, om den danske model er sat ud af kraft 
på det offentlige område, fordi staten har 
en dobbeltrolle i forhandlingerne: For den 
statslige arbejdsgiver er både forhandlings-
part og har som politikere også retten til på 
et hvilket som helst tidspunkt at gribe ind i 
en konflikt. Præcis som det skete i 2013, da 
Thorning-regeringen gennemførte lærernes 
arbejdstidslov.

Dermed er der ikke tale om to ligeværdige 
forhandlingsparter, som ellers er det altover-
skyggende udgangspunkt for den danske 
model.

»På det offentlige område vil der altid være 

TILMELD DIG NYHEDER OM  
FORHANDLINGERNE PÅ
FOLKESKOLEN.DK/OK18
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Samme service for færre penge
I det centrale København ligger Moderni-
seringsstyrelsen, som siden 2011 har haft 
til formål at »gøre løn og arbejdstid i det 
offentlige til en væsentlig og integreret del af 
udgiftspolitikken«. Det var Thorning-regerin-
gen, der oprettede Moderniseringsstyrelsen, 
og dermed blev offentlige overenskomstfor-
handlinger, der traditionelt har været adskilt 
fra den økonomiske politik på Christians-
borg, en central del af regeringens udgifts-
politik.

»Overenskomsterne spiller en meget stor 
rolle, i forhold til hvordan man kan moder-
nisere den offentlige sektor. Man har koblet 
overenskomsterne sammen med den økono-
miske politik i en periode, hvor man er gået 
fra, at modernisering betød, at vi skulle have 
bedre service for den samme pose penge, 
til at vi nu bare skal vedligeholde servicen 
for færre penge. Der er altså kommet en ny 
økonomisk dagsorden ind i moderniseringen 
af den offentlige sektor, hvor man forandrer 
forhandlingsrummet og måden, man for-
handler på«, siger Nana Wesley Hansen fra 
Faos.

Når der er konflikt på arbejdsmarkedet, 
træder Forligsinstitutionen ind på scenen 
for at mægle mellem parterne og forsøge at 
finde et kompromis. Det er kutyme ved lov-

indgreb, at politikerne ophæver forligsman-
dens mæglingsforslag til lov. Dermed sikrer 
man en balance, der tilgodeser begge parters 
krav. Det var ikke tilfældet i 2013, hvor for-
ligsmanden opgav at finde et kompromis, 
og det efterfølgende lovindgreb er blevet 
kritiseret for at være for ensidigt til arbejds-
givernes fordel. 

Moderniseringsstyrelsen er den part, løn-
modtagerne forhandler med ved det statslige 
bord, og samtidig har styrelsen ansvaret for 
at sikre effektiviseringer af den offentlige 
sektor.

»I 2013 blev det nogle af de samme em-
bedsmænd, som forhandlede, der også skrev 
loven. Og da turen gennem Forligsinstitu-
tionen gik papirløst, kunne regeringen lave 
loven, ligesom den havde lyst«, konkluderer 
Laust Høgedahl fra Carma.

De kommunale pengetanke sparede 71 mil-
lioner kroner om dagen på lærerlockouten i 
2013, fordi de ikke skulle udbetale løn til læ-
rerne. De penge mener Laust Høgedahl frem-
over bør øremærkes til senere brug på det 
konfliktramte område, så arbejdsgiverne ikke 
kan spekulere i at spare penge i den offentlige 
sektor ved at lockoute medarbejderne:

»En regering kan have egne interesser i et 
regeringsindgreb. Det er Overenskomst 13 et 
lysende eksempel på. Der var reformplaner, 

»På det offentlige 
område vil der altid 
være en ubalance i 
den danske model, 
fordi man ikke  
rammer arbejds- 
giveren økonomisk, 
når man strejker«.
Nana Wesley Hansen
Arbejdsmarkedsforsker

• Afprøvet og tilpasset elever fra 0. – 3. klasse

• Omfatter tre niveauer; det første helt uden skrift

• Arbejder med sproglig viden og bevidsthed på mundtlig grund

• Rummer mange legeprægede aktiviteter og bevægelse

• Klæder læreren/pædagogen på med grundige instruktioner 

Læs mere og prøv en opgave på sprogsprutten.dk

SprogSprutten er en portal med ny sprogpædagogik

Udviklet af Dukadansk

Bogstav og lyd

Sætninger

Samtaler

Ord og betydning

Før og nu

Sprog i verden

Savner I inspiration til at arbejde 
med området KOMMUNIKATION i dansk?
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som skulle finansieres via en ændring af læ-
rernes arbejdstid«.

Lokal løndannelse
Innovationsminister Sophie Løhde (Venstre) 
er politisk chef for Moderniseringsstyrelsen. 
Hun har ved flere lejligheder sagt, at lønnen 
på det offentlige område i højere grad end i 
dag skal aftales decentralt. Op mod halvde-
len af løndannelsen skal foregå mellem den 
enkelte leder og medarbejder frem for som i 
dag, hvor næsten hele lønnen aftales centralt 
mellem parterne, mener ministeren.

»Man har ikke tradition for stor lokal løn-
dannelse på det offentlige område, men det 
er, fordi lønmodtagerne ikke er vilde med 
det. De offentlige arbejdsgivere vil gerne gå 
meget længere på det her område«, siger 
Nana Wesley Hansen.

Det er også oplevelsen i DLF. »Vi oplever fra 
arbejdsgivernes side, at man helst vil undgå at 
indgå aftaler i aftalesystemet og i stedet finde 
ud af det med den enkelte medarbejder, fordi 
aftalesystemet i deres optik er skyld i, at med-
arbejderne udgør for stor en omkostning i kon-
kurrencestaten«, siger Gordon Ørskov Madsen.

Direktøren for den liberale tænketank 
Cepos, Martin Ågerup, mener modsat, at det 
vil være gavnligt for den offentlige sektor, hvis 
overenskomstsystemet reformeres, så det 

belønner medarbejdernes individuelle præsta-
tioner. 

»Der er stærk dokumentation for, at for ek-
sempel præstations- og resultatløn har positive 
effekter såsom lavere sygefravær, højere med-
arbejdertilfredshed og højere produktivitet«, 
skriver han i en kronik i Politiken.

Lønmodtagerorganisationerne vil gerne 
holde fast i den danske model, men er klar til 
at se på ændringer. Formand for hovedorgani-
sationen FTF Bente Sorgenfrey har meldt ud, 
at hun er åben over for at ændre i den danske 
model – men først efter de igangværende over-
enskomstforhandlinger.

»Der er åbenlyst behov for, at parterne sæt-
ter sig sammen og drøfter mulige justeringer 
af den danske model i forhold til det offentlige 
område«, lyder det fra Bente Sorgenfrey, der 
repræsenterer 450.000 primært offentligt 
ansatte såsom lærere, sygeplejersker og pæ-
dagoger.

Spørgsmålet er, om parterne vil kunne blive 
enige om at ændre i den danske model. En ting 
står helt klart: Overenskomstfornyelsen 2018 vil 
være en milesten i dansk arbejdsmarkedshisto-
rie. Som Gordon Ørskov formulerer det:

»Det er hele aftalesystemet, hele partssy-
stemet, der er på spil«. 
mvs@folkeskolen.dk og  

mbt@folkeskolen.dk

»Der er åbenlyst be-
hov for, at parterne 
sætter sig sammen 
og drøfter mulige 
justeringer af den 
danske model i  
forhold til det  
offentlige område«.
Bente Sorgenfrey
FTF-formand

25.  – 30. JUNI 2018Jens Erik Kristensen
Lene Tanggaard
Joakim Garff
Steen Nepper Larsen
Thomas Aastrup Rømer
Henrik Wigh-Poulsen
Katrine Wiedemann
Carsten Ortmann
Kristina Stoltz
Lilian Munk Rösing

SEMINAR OM 
DANNELSE

25. – 30. 
JUNI 18

DANNELSENS FREMTID
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EN VERDEN AF NATURFAG
Gyldendals Fagportaler
Med fagportalerne til naturfag får du og dine elever adgang til didaktiserede undervisnings-

forløb, en bred vifte af aktiviteter, tekster, billede- og videomateriale og meget mere.

Få et gratis prøvelogin på fagportaler.gyldendal.dk

Webprøver 
Målret prøvetræningen til biologi, geografi og 

fysik/kemi med detaljeret respons på alle besvarelser.

Se mere på webprøver.dk

Naturfagsprøven
Bliv klar til den fællesfaglige prøve!

Se mere på naturfagsprøven.gyldendal.dk

7.-9. KLASSE

Biologiportalen Geografiportalen Fysik-kemiportalen

Nu kan I arbejde fællesfagligt i alle naturfag 
med ét nyskabende system
Med Verdens naturfag bliver det lettere for eleverne at se sammenhængen 

mellem de tre naturfag og gå til den fællesfaglige prøve. Bøgerne findes i en 

analog og en digital udgave – du bestemmer arbejdsformen.

Læs mere og få et gratis prøvelogin på verdensnaturfag.gyldendal.dk

*udkommer til 8. og 9. klasse i 2018 og 2019

NYHED
til 7.-9. 
klasse* 

VERDENS NATURFAG 

BIOLOGI – 7. KLASSE

VERDENS NATURFAG 

GEOGRAFI – 7. KLASSE

VERDENS NATURFAG

FYSIK/KEMI – 7. KLASSE
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Foto:Foto: Sara Hartmann Sivertsen

Hvis du har lyst til at få professionelle 
kunstnere med ind i din undervisning, 
så er det nu, du skal slå til. 6. marts er 
deadline for at søge Statens Kunst-
fonds Huskunstnerordning, der støtter 
kunstformidling for børn og unge. Her 
kan skoleklasser få støtte til kunstner-
honoraret til eksempelvis et arbejden-
de værksted, workshops eller lignende. 
Det gælder enten forløb med en enkelt 
kunstart, eller hvis du gerne vil afvikle 

et tværkunstnerisk forløb i samarbejde 
med en arkitekt, kunsthåndværker el-
ler musiker. Der skal være tale om et 
sammenhængende forløb, og du kan 
derfor ikke søge om støtte til foredrag, 
koncerter eller andre enkeltstående be-
givenheder.
 

Plakater fortæller  
LGBT-historien
Dansk Plakatmuseum i Aarhus markerer de første 70 års 
kamp for seksuel mangfoldighed med en særudstilling, der 
løber frem til 3. juni. Med 126 plakater og en række andre 
udstillede objekter fra de sidste 70 års kamp for seksuel 
ligestilling fortæller udstillingen, der har fået navnet »Under 
regnbuen«, historien om den danske LGBT-forening for 
lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner, der så da-
gens lys tilbage i 1948. Her kan du og dine elever få indblik 
i bevægelsens arbejde for lige rettigheder og ligeværd.

Hjælp til børn af misbrugere
Foto: xxxxxx 

I gennemsnit sidder der to til tre elever i hver 
eneste folkeskoleklasse, der er børn af mis-
brugere. Initiativet De små Skuldre, der drives 
af Behandlingscenter Tjele, har siden 2016 

haft samtalegrupper, hvor børnene kan tale 
om situationen, og hvor familiens voksne 
også har mulighed for at få rådgivning. På 
Tjele oplever de, at det ofte er en lærer, der 

hjælper barnet og familien ind i behandlings-
forløbet. 

Du kan som lærer være opmærksom på, 
om børnene lider af koncentrationsbesvær, er 
usikre i sociale relationer eller har lavt selv-
værd. Det er alt sammen symptomer på, at der 
kan være udfordringer i hjemmet. 

Foto: kunst.dk

Foto: Dansk Plakatm
useum

Ved Martin Vitved Schäfer/mvs@folkeskolen.dk

Se mere på desmaaskuldre.dk.

Se mere på danskplakatmuseum.dk.Se mere på kunst.dk.

SØG OM 
STØTTE TIL 
KUNSTNER-
FORLØB

 

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

VENSKABSLØBET
MELD JER TIL 

OPLAGT TIL 

SKOLERNES

MOTIONSDAG
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Famagusta Den antikke by 
Salamis

Bellapais
klosteret

4- og 5-stjernede
hoteller

Inkluderet Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Nicosia Golden Beach

Inkluderet Inkluderet

   Flyrejse tur/retur til Ercan/Cypern med 1500,– DKK 2

velanset fl yselskab, 
inkl. transport lufthavn – hotel – lufthavn

  7 overnatninger på udvalgte  3290,– DKK 2

4- og 5-stjernede hoteller (national standard), 
7x stor morgenbuffet

   Rundrejse i moderne busser med klimaanlæg, 1000,– DKK 2

veluddannede dansk- eller engelsktalende rejseledere

   Spændende studierejse gammel højkultur, verdensberømte 
korsriddere og betagende landskaber! 1500,– DKK 2

Glæd dig til super spændende udfl ugter inkl. entré 
(ved programsatte seværdigheder).

   Lægevagt døgnet rundt

 Samlet pris pr. person 7290,– DKK 2

 Rabat pr. person – 6000,– DKK 2

 Fordelspris pr. person fra kun 1290,– DKK1

1500,– DKK

3290,– DKK

1000,– DKK

1500,– DKK

7290,– DKK 

Tilkøbsydelser til særpris:3

Nydelsespakke: Pakken indeholder halvpension med stor 
aftenbuffet med internationale specialiteter hver dag:
kun 1000,– DKK pr. person i stedet for 1300,– DKK2

Vi anbefaler, at du sikrer dig en nydelsespakke efter ankomsten til 
Nordcypern, idet nogle af hotellerne på rundrejsen ligger i smukke 
naturomgivelser, hvor der kan være langt til den næste større by.

Tillæg for enkeltværelse: 1900,– DKK pr. person 
(alt efter disponibiliteten)

aftenbuffet med internationale specialiteter hver dag:
1300,– DKK

Rabat pr. person

- 6000,– DKK2

 

En af de mest populære studierejser blandt danskerne ! – Inkl. spændende udfl ugter + entré !

Inkluderet i prisen:

8 dages 5-stjernet studierejse Cypern
Gammel højkultur, hellige apostle og verdensberømte korsriddere

Inkl. super spændende udfl ugter:
•  Nicosia – den sidste delte hovedstad i Europa – med pragtfuldt 

osmannisk karavanserei (entré inkluderet) og betagende 
Selimiye-moské (entré inkluderet)

•  Skt. Andreas klosteret (entré inkluderet) – en af Cyperns 
vigtigste valfartssteder

•  Golden Beach – Cyperns skønneste strand
•  Agios Afksentios kirken (entré inkluderet) – kirken er blevet sat 

stand i forbindelse med et EU-kulturprojekt
•  Det antikke Salamis (entré inkluderet) – tidligere romersk by. 

Udgravningssted med bl.a. ruinerne af gymnasium og thermerne
•  Skt. Barnabas-klosteret (entré inkluderet) – opkaldt efter den 

cypriotiske apostel, martyr og helgen Barnabas
•  Kunsthåndværk på traditionelt tæppeværksted
•  Famagusta – malerisk havneby
•  Skt. Nikolaus-katedralen (entré inkluderet), også kendt 

som Lala Mustafa Pascha-moskéen. Anses for at være et af de 
ypperligste eksempler på gotisk arkitektur på Cypern

•  Bellapais-klosteret (entré inkluderet) – et gotisk mesterværk. 
Fantastisk beliggenhed i Pentadaktylos-bjergene med fl ot udsigt 
over Kyrenia

•  Miniaturepark (entré inkluderet) – de 15 vigtigste attraktioner 
på Cypern i miniformat

•  Håndværkstraditioner 
i hhv. en smykke- og 
læderfabrik

•  Kyrenia – idyllisk 
havneby med gammel 
havn, imponerende 
fæstningsanlæg (entré 
inkluderet) og historisk skibsvrag, 
der rummer et museum (entré inkluderet)
inkluderet) og historisk skibsvrag, 

Palma
M a l l o r c a

Lluchmayor

0
50 km

Nordcypern 

Famagusta

SalamisBellapais

Karpaz

Kyrenia

Nicosia
Ercan

G o l d e n  
B e a c h

Lufthavne Billund København
Lufthavnstillæg pr. pers. 0,– DKK 250,– DKK
Afrejsedage sø ti, to

Rejsetidspunkter April '18
(01. – 29.04.)

Oktober '18
(11. – 28.10.)5

November '18
(01. – 15.11.)

November '18
(18. – 29.11.)

December '18
(02. – 16.12.)

Januar '19
(10. – 13.01.)

Januar '19
(17. – 31.01.)5

Sæsontillæg pr. pers. + 1.500,– DKK + 1.500,– DKK + 1.000,– DKK + 600,– DKK 0,– DKK 0,– DKK + 400,– DKK

Visumfri indrejse til Nordcypern for danske statsborgere, hvis opholdet varer maks. 90 dage. Ved indrejsen kræves 
fremvisning af pas, der på tidspunktet for indrejsen skal være gyldigt i mindst 6 måneder. Det anbefales, at borgere fra andre 
lande indhenter oplysninger om de gældende indrejsebestemmelser på den tyrkiske ambassade i København. Yderligere 
informationer på: http://mfa.gov.ct.tr/consular-info/visa-regulations/.
1  Prisen gælder fra den 02.12.– 16.12.2018 og den 13.01.2019 fra Billund. I forbindelse med andre afrejsedatoer påregnes 

sæsontillæg som angivet i tabellen. Pris ved indkvartering i dobbeltværelse. Ved modtagelse af den skriftlige booking-
bekræftelse forfalder 20 % af rejseprisen til betaling. Det resterende beløb betales senest 35 dage før afrejsen. Rejsen er 
udelukkende beregnet for individuelt rejsende og gælder kun for tilbuddets modtagere og ledsagende personer, der har nået 
myndighedsalderen. For rejsen gælder TSS‘ rejsevilkår, der kan rekvireres hos vores rejsehotline. Se også på www.tss-travel.
dk. Billederne i brochuren er medtaget som eksempler. Bemærk venligst, at såfremt antallet af tilmeldte til pakkerejsen 28 
dage før påbegyndelsen af pakkerejsen er mindre end 15, vil pakkerejsen blive afl yst.

2  TSS tilbyder særprisen i forhold til den normale pris på 7290,– DKK på www.tss-travel.dk. Prisen for nydelsespakken relaterer 
sig til vores tyrkiske samarbejdspartners normale pris (www.nbktouristic.com).

3 Ikke indeholdt i pakkeprisen.
4  TSS Travel Service Scandinavia AS og RSD Reise Service Deutschland er del af en europæisk rejsekoncern, der tilrettelægger 

rejser for kunder fra fl ere europæiske lande. Undersøgelsen blev gennemført med personer, der rejste med TSS/RSD i 2016. 
Kommentarerne stammer fra kunder, der har rejst med vores virksomhedsgruppe.

5 Ferietillæg p.p.: 360,– DKK.
TSS er medlem af Rejsegarantifonden i Danmark. Medlemsnummer: 2505.

Ring gratis nu for at sikre dig din ønskedato:

Mandag til fredag kl. 9.00 – 18.00, Lørdag kl. 9.00 – 15.00
Rejsearrangør: TSS Danmark, fi lial af TSS Travel Service Scandinavia AS, 
Norge Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K, CVR-nr. 32298656, 
Brønnøysundregistrene 999331939

FOLK95903Din fordelskode!

80 70 57 79

1290,–DKK 1 pr. person
i stedet for  7290,–7290,–DKK 2

Læs og rejs: 
Fordelspris for FOLKESKOLEN læsere fra kun 

Ring gratis nu for at sikre dig din ønskedato:

Mandag til fredag kl. 9.00 – 18.00, Lørdag kl. 9.00 – 15.00
Rejsearrangør: TSS Danmark, fi lial af TSS Travel Service Scandinavia AS, 

80 70 57 79
Det mener kunderne

Testresultat: 12

Pålidelighed / Venlighed / Kompetence

Interview med 72.426 personer 
gennemført af TSS/RSD4 i 06/2016

« »

Specielt til dig som trofast læser af FOLKESKOLEN !

En af de mest populære studierejser blandt danskerne ! – Inkl. spændende udfl ugter + entré !

kun 1290,–fra
pr. pers.

DKK 1

Samlet pris  7290,–
Du sparer 6000,–

DKK 27290,
DKK 2

1290,

Pris for FOLKESKOLENS 
læsere

Med venlig støtte fra 
Turistministeriet på Cypern

95903_Folkeskolen_Zypern_192x261_ANZ.indd   1 21.02.18   10:38
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JAVEL, FRU 
MINISTER
Undervisnings- 
ministrenes  
embedsperiode  
fordelt på køn  og 
antal måneder

FRA KVINDEFAG  
TIL MANDEFAG

 
 

Kvindernes internationale kampdag. Fagbladet Folkeskolen tager temperaturen 
på ligestillingen mellem kvinder og mænd. Er der ligestilling i lærernes verden? 

KVINDERNE HALER IND  
I DLF-TOPPEN
Kønsfordelingen i DLF’s hovedstyrelse,  
2018*

KVINDERNE FYLDER  
I FAGENE
Kønsfordelingen blandt formænd i de  
faglige foreninger, 2018

L I G E S T I L L I N G

EN FORMAND ER EN MAND
Valgte DLF-formænd 1874-2018

*Inklusive formand og næstformand

1848-1999 2000-2018

1.757
måneder

54
måneder

86
måneder

152
måneder
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FLEST KVINDER  
PÅ LÆRERVÆRELSET 
Andel kvindelige medlemmer 
af DLF*

BØRNEHAVEKLASSEN 
ER KUN FOR KVINDER
Andel kvindelige børnehave-
klasseledere*

BEGGE KØN ER 
SKOLELEDERE
 
Andel kvindelige skoleledere*

KVINDERNE HAR OVERHALET MÆNDENE
Udviklingen i andelen af kvindelige dimittender fra læreruddannelsen, 
1921-2014

67,1 %

32,9 %

47,5 %

52,5 %

95,5 %

4,5 %
KVINDER HAR HØJEST  
ANCIENNITET
Anciennitet blandt lærere i folkeskolen*

KVINDERNE FYLDER  
I FAGENE
Kønsfordelingen blandt formænd i de  
faglige foreninger, 2018

LIGELØN I KLASSEVÆRELSET
Læreres gennemsnitlige nettomånedsløn*

35.498KRONER

50.412KRONER

35.377KRONER

48.534KRONER

… MEN IKKE I LEDERSTOLEN
Skolelederes gennemsnitlige nettomånedsløn*

12,6 år   

EN FORMAND ER EN MAND
Valgte DLF-formænd 1874-2018

,

1920

80
%

60

40

20

0
1940 1960 1980 2000

11,6 år 
*Per november 2017

Kvinder

Mænd

*Per november 2017

*Per november 2017
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Aarhus: 12. marts kl. 17-19 

København: 14. marts kl. 17-19

Se mere og tilmeld dig på 

dmjx.dk/fagjournalist

KOM TIL
INFOMØDE 

Vil du være skarp til 
at arbejde journalistisk?
BLIV FAGJOURNALIST PÅ TO ÅR
Fagjournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er en 
deltidsuddannelse på to år for dig, der har en faglighed og gerne vil blive bedre 
til at formidle. Du lærer de journalistiske værktøjer. Du bliver bedre 
til at idéudvikle, researche, interviewe, vinkle og skrive. 

Du kan bruge uddannelsen som et springbræt til et job som journalist eller
kommunikationsmedarbejder. Den kan også give dig nye kompetencer
som en bedre formidler på din ”gamle” arbejdsplads.

Læs mere på dmjx.dk/fagjournalist

74125_DMJX_Fagjournalist_ann_210x285mm.indd   1 21/02/2018   09.35152172 p18-31_FS0518_Tema.indd   18 02/03/18   13.16
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DET ER SVÆRT  
AT FÅ EFTER- 
UDDANNELSE

Undersøgelse:  
Ingen efteruddan-
nelse i over fem år

SIDE

20

Faglige foreninger:
Færre lærere kommer 

på fagligt kursus

SIDE

22

Ingen penge  
til at blive klogere  

på dit fag

SIDE

25

»Jeg er den eneste, 
der får betalt  

efteruddannelse«

SIDE

26

Endagskursus  
kan give  

kompetenceløft

SIDE

28

Du kan  
miste dit  

kompetenceløft

SIDE

30

Fem år uden efteruddannelse. Lærere har svært ved  
at komme på efteruddannelse i deres fag. Kommunerne  
bruger de fleste efteruddannelsesmidler på at give  
undervisere uden linjefag et kompetenceløft. 

T E M A :  E F T E R U D D A N N E L S E

Aarhus: 12. marts kl. 17-19 

København: 14. marts kl. 17-19

Se mere og tilmeld dig på 

dmjx.dk/fagjournalist

KOM TIL
INFOMØDE 

Vil du være skarp til 
at arbejde journalistisk?
BLIV FAGJOURNALIST PÅ TO ÅR
Fagjournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er en 
deltidsuddannelse på to år for dig, der har en faglighed og gerne vil blive bedre 
til at formidle. Du lærer de journalistiske værktøjer. Du bliver bedre 
til at idéudvikle, researche, interviewe, vinkle og skrive. 

Du kan bruge uddannelsen som et springbræt til et job som journalist eller
kommunikationsmedarbejder. Den kan også give dig nye kompetencer
som en bedre formidler på din ”gamle” arbejdsplads.

Læs mere på dmjx.dk/fagjournalist
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U N D E R S Ø G E LS E :  

INGEN EFTERUDDANNELSE  
I OVER FEM ÅR
Billedkunstlærere går rundt i årevis uden at få efteruddannelse i faget. Det svarer 
langt størstedelen af de lærere, som har deltaget i Folkeskolens undersøgelse. 

Det står sløjt til med efteruddannelse i fagene. Fem 
år eller mere uden ny inspiration i form af efter-
uddannelse er hverdagen for hovedparten af de 
billedkunstlærere, som har besvaret folkeskolen.
dk/billedkunsts spørgeskemaundersøgelse, der er 
udarbejdet i samarbejde med foreningen Danmarks 
Billedkunstlærere.

81 procent af de 149 billedkunstlærere, som har delta-
get i undersøgelsen, svarer, at de har gået rundt i mindst 
fem år uden at få efteruddannelse i deres fag. Og det 
overrasker på ingen måde landsformand for Danmarks 
Billedkunstlærere Lykke Andersen. 

»Det er alt for få, der får efteruddannelse i faget. Og 
hvis man spørger dem, som rent faktisk har sagt, at de 

har fået noget efteruddannelse inden for de fem år, er der 
typisk kun tale om endagskurser«, siger hun.

Ifølge formanden består mange af de helt korte kurser af 
et præsenteret oplæg med en efterfølgende debat. Mere kan 
der ikke nås på en enkelt dag. »Det er altså ikke efteruddan-
nelse. Det er et inspirationskursus«, siger Lykke Andersen.

Af de 28, som angiver at have været på efteruddannelse 
i løbet af de seneste fem år, lyder det fra 18, at deres efter-
uddannelse har bestået af et eller flere kortere kurser. 

Formand: Faget stagnerer 
Den manglende efteruddannelse i faget går ifølge forman-
den ud over kvaliteten af den undervisning, lærerne kan 
tilbyde. 

T E K S T :  S E B A S T I A N  B J E R R I L  ·  F O T O :  T H O M A S  A R N B O

Billedkunstlærer 
Annette Bruun har 
en gang de seneste 
fem år været på 
faglig efteruddan-
nelse i form af et 
endagskursus. 

T E M A :  E F T E R U D D A N N E L S E
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folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I  
FÆLLESSKABET  
OM BILLEDKUNST
På billedkunstnetværket bliver der 
delt alt fra faglig viden, tips og er-
faringer til holdninger om faget. Her 
kan du sparre med de allerede 4.588 
tilmeldte lærere fra hele landet og få 
nyt om dit fag direkte i indbakken.

folkeskolen.dk/billedkunst

»Uden efteruddannelse er der ikke ny inspiration, og man 
får ikke udviklet faget. Man kan sige, at faget stagnerer«, siger 
hun og fortsætter: »Mange lærere risikerer simpelthen at ud-
øve faget på en måde, som det ikke har set ud i flere år, fordi 
de ikke ser, hvordan faget har udviklet sig«.

På Ellebækskolens afdeling Kalbyris i Næstved er det ikke 
blevet til meget efteruddannelse i billedkunst for billedkunst-
lærer Annette Bruun, selv om det er 15 år siden, at hun læste 
det som linjefag. I løbet af de seneste fem år har hun én gang 
været af sted på et enkelt endagskursus. 

»Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det efteruddannelse, når 
det kun var én dag. Jeg lærte om collografi, som er en tryktek-
nik, man bruger til at lave collager af forskellige materialer«, 
fortæller hun. 

Ved siden af det enkelte billedkunstkursus har hun i løbet 
af de seneste år i stedet været på kursus i maskinkørekort til 
håndværk og design, og hun har også været på flere AKT-kurser 
(adfærd, kontakt, trivsel).   bje@folkeskolen.dk

           

  Undersøgelsen er udført i november 2017 og bygger på svar fra 149 under-
visere i billedkunst.

   Spørgeskemaet er udsendt i samarbejde med den faglige forening Danmarks 
Billedkunstlærere, som blandt andet på foreningens hjemmeside og i forenin-
gens nyhedsbrev har opfordret landets billedkunstlærere til at deltage. Det har 
samtidig været muligt at tilgå undersøgelsen på folkeskolen.dk/billedkunst. 

  Undersøgelsens repræsentativitet er ikke mulig at bestemme, hvorfor svar-
fordelinger ikke nødvendigvis er udtryk for det samlede billede af  
billedkunstlærere.

Om undersøgelsen
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FAG L I G E  F O R E N I N G E R :

FÆRRE LÆRERE KOMMER 
PÅ FAGLIGT KURSUS
Lærerne har svært ved at komme på efteruddannelse i deres fag, 
lyder det i en rundspørge til de faglige foreninger. International  
undersøgelse viser nedgang i dansklæreres efteruddannelse.

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

Det er blevet betydeligt sværere for lærerne at få lov til 
at komme på efteruddannelse i deres fag. Sådan svarer 
de faglige foreninger for skolens fag, som Folkeskolen har 
været i kontakt med. 

Ved siden af professionshøjskolernes ofte længere-
varende efteruddannelsesforløb og -kurser udbyder de 
fagfaglige foreninger hver især kurser af kortere varighed. 
Ingen af de ni foreninger, som Folkeskolen har været i 
kontakt med, sidder inde med tal over udviklingen, men 
de har alle en klar opfattelse af, at der er sket en nedgang i 
tilmeldingerne til deres efteruddannelseskurser. 

Og udfordringerne er mange. Skolereformens flere un-
dervisningstimer gør det svært for lærerne at finde tiden, 
og kommer man af sted i arbejdstiden, skal skolen betale 
for vikardækning. Det medfører, at lærerne ofte er nødt 
til at give afkald på deres forberedelsestid, hvis de vil af 
sted. Og for de små fag er det næsten helt umuligt, da de 

større fag typisk står foran i køen, lyder forklaringerne fra 
fagenes foreninger.

Pirls: Stort efteruddannelsesfald i dansk 
Den igangværende opkvalificering, som skal give flere 
lærere med undervisningskompetence i fag, de underviser 
i ude på deres skole, er blevet fulgt tæt, efter at KL i forbin-
delse med kommuneaftalen i 2014 forpligtede sig til at sikre 
95 procents kompetencedækning senest i 2020. Men når 
det kommer til, hvor mange lærere der kommer på efter-
uddannelse i deres linjefag, findes der omvendt ingen tal. 

En klar indikation af nedgangen i efteruddannelse kan 
dog ses i den seneste Pirls-undersøgelse. Her er dansklæ-
rerne for de 4.-klasseelever, der deltog i den internatio-
nale læseundersøgelse i 2016, blev spurgt til, hvor meget 
efteruddannelse de får. 43 procent svarede, at de ikke 
havde brugt tid på »efteruddannelse og professionel ud-
vikling relateret til læseundervisning inden for de seneste 
to år«. Da dansklærerne blev spurgt om det samme ved 
Pirls 2011, svarede kun 26 procent det samme. 

Forskeren, der har stået i spidsen for indsamlingen 
og analysen af de danske Pirls-resultater, lektor ved Dan-
marks Institut for Pædagogik og Uddannelse Jan Mejding, 
ser netop efteruddannelsesdykket som en mulig forklaring 
på, at de danske elever klarede sig dårligere i Pirls-under-
søgelsen i 2016 end i 2011.

Dansklærere: Kæmpe fagfagligt efterslæb
Formand for folkeskolesektionen i Dansklærerforeningen 
Marie Elmegaard mener, at Pirls-tallene viser et generelt 
billede for dansklærerne i folkeskolen.

»Det er vores fornemmelse, at det er blevet sværere 

T E M A :  E F T E R U D D A N N E L S E

           
Om rundspørgen

Fagbladet Folkeskolen har via mail kontaktet 15 foreninger for folkeskolens fag og stillet 
dem følgende spørgsmål:

  Udbyder I kurser ved siden af dem, der tilbydes på professionshøjskolerne i jeres fag?

  Oplever I, at der er sket en stigning eller fald i andelen af lærere, som tager efteruddan-
nelse i jeres fag?

  Hvad er de største udfordringer, i forhold til om lærerne kan deltage i efteruddannelses-
kurser i jeres fag?
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for lærerne at få tid og lov til at komme på kursus i faget. 
Derfor prøver lærerne typisk at bruge den del af dagen, der 
er sat af til forberedelse. Men den forberedelse får du bare 
ikke igen«, siger hun og tilføjer: »Det får helt klart nogen til 
at vælge efteruddannelsen fra«.

Og det er en meget uheldig udvikling, mener Marie 
Elmegaard: »Det er superærgerligt for vores fag. Alle dansk-
lærere ved, at når vi sidder flere dansklærere sammen i et 
rum, så udvikler vi hinandens praksis og faglighed«.

De små fag har det sværest
Tilbagemeldingerne i Folkeskolens rundspørge viser også, 
at det især er i folkeskolens mindste fag, at lærerne ikke 
får nogen form for efterud-
dannelse. Det oplever for 
eksempel Danmarks Bil-
ledkunstlærere, Foreningen 
for Madkundskab og den 
faglige forening Håndværk 
og Design. 

»Der er helt sikkert sket 
et fald i forhold til billed-
kunst. Lærernes tid er knap, 
og derfor prioriterer de at 
komme på kursus i de fag, 
som de har flest timer i. Og 
har man kun et eller to hold 
i billedkunst, er det ikke 
lige det fag, man vælger at 
komme af sted i«, siger bil-
ledkunstlærernes landsfor-
mand, Lykke Andersen.

I den faglige forening 
Håndværk og Design ser 
formand Hanni Eskildsen 
mange af de samme ud-
fordringer. Håndværk og 
design-lærere må derfor ofte bruge deres fritid på at finde 
tid til opkvalificering og ny inspiration.

»Vores erfaringer er, at det er lettere at oprette kurser 
uden for lærernes arbejdstid. Om lærerne så kompenseres 
for det tidsmæssigt, står hen i det uvisse. Men det vil typisk 
betyde, at lærerne bruger al ugens forberedelsestid eller 
deres fritid«, siger hun.

Ligesom de andre foreninger oplever Hanni Eskildsen, 
at økonomien er en afgørende stopklods.

»Vi får ofte at vide, at der ikke er økonomi til kurser af 
længere varighed. Og vi har endda hørt om, at pengene 
tages fra fagkontoen, som ellers er til indkøb af undervis-
ningsmidler, i stedet for kursuskontoen«, fortæller hun.

I Foreningen for Madkundskab oplever formand Lone 
Carlsson også, at færre lærere kommer på kursus. I et 
spørgeskema fra fagbladet Folkeskolen i januar svarede 89 
procent af de deltagende lærere, at de aldrig havde været 
på efteruddannelse.

Mindre efteruddannelse i Danmark 
– mere hos vores naboer  
Andel af lærere, der underviser i hovedsproget, som 
ikke har brugt tid på efteruddannelse/professionel ud-
vikling relateret til læseundervisning de seneste to år. 

»Vi får ofte at  
vide, at der ikke  
er økonomi til  
kurser af længere 
varighed«.
Hanni Eskildsen,  
formand for foreningen  
Håndværk og Design
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Kilde: Pirls, 2016.
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»Vores egne kurser oplever stagnation i søgningen. 
Vi forstår ikke hvorfor, for de er både vedkommende og 
med resursestærke oplægsholdere inden for vores metier. 

Men også andre udbydere oplever den 
manglende søgning«, har Lone Carlsson 
tidligere sagt til folkeskolen.dk.

Krav om bevægelse giver kurser
Kun foreningen Dansk Skoleidræt beret-
ter om et broget billede. Foreningen 
oplever ligesom de øvrige foreninger, 
at lærerne har svært ved at få lov til at 
forlade skolen for at komme på efterud-
dannelse. 

»Men vi har trods alt afholdt kurser 
og efteruddannet hver anden skole sid-
ste efterår. Så vi oplever en generelt stor 
interesse for bevægelse i løbet af hele 
skoledagen. Også ud over idrætsfaget«, 
lyder det fra generalsekretær i forenin-
gen Bjørn Friis Neerfeldt.

Folkeskolereformen har indført et 
langt større fokus på bevægelse. Med 

reformen blev der nemlig indført et krav til skolerne om, at 
eleverne i gennemsnit skal bevæge sig 45 minutter i løbet af 
skoledagen. 
bje@folkeskolen.dk

»Det er blevet  
sværere for lærerne 
at få tid og lov til at 
komme på kursus  
i faget«.
Marie Elmegaard,  
formand for folkeskolesektionen  
i Dansklærerforeningen

           

Hvem har  
besvaret  
rundspørgen

  Danmarks Billedkunstlærere 

  Foreningen for Håndværk og Design 

  Tysklærerforeningen 

  Danmarks Fysik- og Kemilærerforening

  Foreningen for Madkundskab 

  Religionslærerforeningen 

  Dansklærerforeningen 

  Dansk Skoleidræt

  Foreningen af lærere i Historie  
og Samfundsfag.

JAMES NOTTINGHAM KOMMER TIL DANMARK!

6. juni 2018 kl.10-16
i København

Inspirerende seminardag med en af verdens førende læringseksperter, James Nottingham.

I samarbejde med

WWW.LEARNX.DK 

I løbet af en hel dag sætter 
James Nottingham fokus på, hvordan vi skaber 

motiverende læringsmiljøer, som gør vores børn og unge nysgerrige, 
reflekterende og sultne på at lære.

LÆS MERE OM DAGENS INDHOLD 
OG TILMELD DIG PÅ: 

Brug rabatkoden FOLKESKOLEN
ved bestilling og få 10 %
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INGEN PENGE TIL AT BLIVE 
KLOGERE PÅ DIT FAG
Den fagfaglige efteruddannelse udsultes. Alle pengene går 
til at nå målet om 95 procents kompetencedækning. 

»Vores erfaring er, at der er et enormt behov for den 
fagfaglige efteruddannelse, som vi kalder det. Men det har 
udviklet sig til et tørkeområde«, siger formand for undervis-
ningsudvalget i Danmarks Lærerforening Jeanette Sjøberg.

Hun har ikke svært ved at pege på årsagerne til, at det er 
så svært at få efteruddannelse inden for sit linjefag. Folke-
skolereformen har gjort det svært at finde tid til at komme 
af sted på kurser, og lærernes mange undervisningstimer 
har gjort, at der er flere timer, der skal vikardækkes, når 
det endelig sker. Og så har ikke mindst 2020-målsætningen 
om, at 95 procent af timerne i skolen skal være dækket af 
lærere med undervisningskompetence, suget alle midlerne 
fra efteruddannelsesområdet, siger hun

»Kompetencedækningen har beslaglagt alle kursusmid-
ler. Det gælder både den milliard, der er blevet givet til 
at nå målsætningen, og de penge, som skolerne normalt 
afsætter til efteruddannelse. Det er virkelig en udfordring 
ude i kommunerne«, siger Jeanette Sjøberg.

Skoler får bøvl uanset hvad
I Skolelederforeningen bekræfter formand Claus Hjortdal, 
at efteruddannelsesmidlerne »i høj grad bliver brugt til 
kompetencedækningen«.

»Det er en balance mellem at sikre den fagfaglige dæk-
ning og så mere generelle kompetenceløft. Og her er løft 
på fagfagligheden for dem, der i forvejen har linjefaget, 
kommet lidt i anden række«, siger Claus Hjortdal, der i 
øvrigt er meget uenig i målet om de 95 procents kompe-
tencedækning af timerne, »fordi det er et teoretisk tal, 
som er næsten umuligt at nå«.

Skolerne er samtidig udfordret af, at det kan give util-
fredse forældre, hvis de sender for mange lærere af sted 
på efteruddannelse, fortæller skoleledernes formand.

»Vi bliver klandret, hver eneste gang vi sender en vikar 
ind. Hvis vi sender for mange lærere af sted, kommer vi 
på forsiden af avisen. Så vi skal balancere, hvor mange 
der kommer af sted«, siger Claus Hjortdal og peger på, at 
mange skoler i forbindelse med skolereformen også har 
haft lærere på kurser i eksempelvis læringsmålstyret un-
dervisning.  
bje@folkeskolen.dk

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

Der findes ingen opgørelser over, hvor mange lærere der kommer 
på efteruddannelse i deres linjefag. Undervisningsministeriet 
og Uddannelses- og Forskningsministeriet følger området for 
kompetencedækning. Her viser tallene, at flere og flere lærere får 
formel undervisningskompetence. 

Andelen af timer varetaget af en lærer med formel undervis-
ningskompetence til at undervise i faget er ifølge ministeriets 
seneste tal steget fra 80,4 til 85,1 procent fra 2013 til 2016.

Fuld skrue på  
kompetencedækning
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Flere får et fag

Udviklingen i antal lærere på formel efteruddannel-
se i et undervisningsfag på læreruddannelsen

2013/2014 2014/2015 2015/2016

1.024  

2.363  

4.970 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet.
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» JEG ER DEN ENESTE, 
DER FÅR BETALT  
EFTERUDDANNELSE«

Liza Wendelboe Bøcher er ikke i tvivl. Hun har nogle privilegier, som 
ikke er mange forundt. Fere gange om året er hun på efteruddan-
nelseskurser. »Her er jeg altid den eneste fra min kreds, der har fået 
efteruddannelsen betalt«, fortæller hun. 

Liza Wendelboe Bøcher er lærer på 10.-klassecenteret Hjørring 
Ny 10. Her er hun den eneste, som underviser i billedkunst. Derfor 
bliver det årlige håndlavede hæfte fra foreningen Danmarks Billed-
kunstlærere med det kommende års kurser i faget altid nøje studeret, 
når det lander i postkassen ved juletid.

Og typisk betyder det, at hun kommer af sted på op til tre efterud-
dannelseskurser i løbet af året. 

»Det hjælper virkelig til at holde den faglige damp oppe. Når det 
er mange år siden, at man blev uddannet i sit fag, er det vigtigt både 
at få genopfrisket nogle ting og at få lært en masse nyt«.

Liza Wendelboe Bøcher peger på, at der eksempelvis kan være 

teknikker, man har glemt i årenes løb. »Så det her brushup gør, at jeg 
kan lykkes med min undervisning«. 

Vi lærer meget af hinanden
Som skolens eneste underviser i billedkunst betyder det desuden 
ekstra meget at mødes med andre billedkunstlærere.

»Den faglige sparring med de andre lærere betyder helt vildt 
meget. Det er enormt inspirerende at høre, hvad de gør, og samtidig 
have mulighed for at snakke om ideer til ting, man har tænkt på at 
lave. Vi kan lære rigtig meget af hinandens erfaringer«, siger hun og 
tilføjer, at det også er meget inspirerende, at det ikke kun er lærere, 
som deltager i kurserne.

»Tit er der også kunstnere og andre professionelle. Og det gør, at 
jeg rykker en tand tættere på den tekniske del af faget. Så jeg udvik-
ler mig meget hver gang«. 

T E K S T :  S E B A S T I A N  B J E R R I L  ·  F O T O :  L A R S  H O R N

T E M A :  E F T E R U D D A N N E L S E

Lærer Liza Wendelboe Bøcher er en af de 
heldige. Det er nemlig langtfra ualmindeligt, 
at hun kommer af sted på efteruddannelse i 
sit fag tre gange om året. 
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Kursernes pris er afgørende
Selv om ledelsens opbakning ifølge Liza Wendelboe Bøcher er den vigtigste 
grund til, at skoleårene altid bliver krydret med faglig inspiration, fremhæ-
ver hun også, at kurserne ofte er tilpasset skolernes ofte stramme økonomi. 

»Foreningen Danmarks Billedkunstlærere gør et stort arbejde for, at kur-
serne kan gøres økonomisk overkommelige. Det gør det mere spiseligt for 
min skole, og hvis jeg gerne vil af sted på mere end et eller to om året, gør det 
ikke så ondt at gribe til egen lomme til resten«, siger hun. »Jeg har oplevet, at 
forholdene i andre sammenhænge godt kan være lidt ekstravagante med dyre 
hoteller og konferencesteder«. 

Foreningens kurser ligger desuden typisk i weekenden, så skolen ikke 
skal dække ind med vikar. »Det gør det lettere at få lov til at komme af sted, 
men det kræver jo selvfølgelig også, at man er frisk på at bruge sin fritid på 
det«, siger Liza Wendelboe Bøcher.   
bje@folkeskolen.dk

Ny inspiration er vigtig 
for at holde gejsten 
oppe hos både sig selv 
og eleverne, mener 
billedkunstlærer Liza 
Wendelboe Bøcher.

NYT KURSUS 
MED

ROSS GREENE

KØBENHAVN
Den 14. og 15. maj

AARHUS
Den 16. maj

√ Bliv undervist af 
Ross Greene selv

√ Lær at mestre 
metoden Fælles 
Proaktiv Problem-
løsning

√ Bliv bedre til at 
hjælpe udfordrede 
børn

TILMELD DIG HER:
www.rossgreeneidanmark.dk
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ENDAGSKURSUS KAN GIVE  
KOMPETENCELØFT
Lektorer er bekymrede for det faglige niveau på de kommunale kurser, 
som skal give lærere uden linjefag kompetenceløft. Det undergraver 
kvaliteten af den officielle læreruddannelse, mener de.

T E K S T :  M A R T I N  V I T V E D  S C H Ä F E R

Med en milliard kroner ekstra i den kommunale penge-
pung lagde politikerne i 2014 op til en storstilet efterud-
dannelsesindsats: I skoleåret 2020/21 skal 95 procent af 
undervisningen i folkeskolens fag varetages af en lærer 
med undervisningskompetence, det vil sige linjefag fra læ-
reruddannelsen eller såkaldt »tilsvarende kompetencer«. 

Men projektet får nu hård kritik for ikke at leve op til 
ambitionen om at give det faglige niveau for lærerne et 
reelt løft. 

»Når man har en målsætning om, at der skal være linje-
fagsdækning i folkeskolen, så er det dét, man skal forfølge. 
Som fagperson vil jeg mene, at når man har den ambition, 
skal man tage kompetenceløftet på læreruddannelsen. 
Alt det andet er hurtige og smarte løsninger. Det peger i 
retning af det useriøse«, siger lektor Per Holst-Hansen fra 
University College Syd. 

Hans kritik får opbakning fra lektor Hans Krab Koed, 
som heller ikke mener, at kompetenceløftet kan realiseres 
uden om læreruddannelsen:

»Det undergraver fuldstændig den officielle lærerud-
dannelse i Danmark med et fælles kvalitetsstempel. Når 
kommunerne kan sammenstykke deres egne læreruddan-
nelser, så forsvinder det kvalitetsstempel, fordi lærerne 
ikke kommer ind i det officielle eksamens- og censorsy-
stem«, lyder det fra Hans Krab Koed. 

Ud over at undervise på læreruddannelsen på Universi-
ty College Syd er Hans Krab Koed også formand for lærer-
uddannelsens censorkorps. Han fortæller, at censorerne 
er meget kritiske over for de kurser, kommunerne selv 
sammensætter for at nå målet om kompetencedækning.

»Blandt censorerne er der en bekymring over forhol-
dene på de her kurser, fordi de er så komprimerede, og 
man har ikke ordentlig tid til at gå i dybden med noget«, 
kritiserer Hans Krab Koed.

7.000 religionslærere mangler løft
Kommunerne er stadig et stykke vej fra at nå målet om de 
95 procents kompetencedækning. Allerværst står det til 
for religionslærerne. De nyeste tal fra Undervisningsmini-
steriet viser, at ikke færre end 7.257 lærere i den danske 
folkeskole underviser i kristendomskundskab uden at 
have undervisningskompetence fra enten læreruddannel-
sen, efteruddannelse eller et kommunalt kursustilbud. 

Men selv om over halvdelen af landets undervisere i 
religion, etik og moral mangler undervisningskompeten-
ce, viser tal fra læreruddannelsens censorkorps, at der de 
sidste fire år kun er blevet afholdt 128 kompetenceløftsek-
saminer på landets professionshøjskoler. Ifølge Hans Krab 
Koed er det meget lave antal kompetenceløftseksaminer 
udtryk for, at kommunerne vælger den nemmeste løsning.

»Kommunerne har åbenbart accepteret, at man selv 
strikker noget sammen og giver sit eget løft og så siger, at 
det gælder her i vores kommune. Det er et rigtig mørkt 
kapitel i kommunerne. De går stille med dørene i forhold 
til regeringens målsætning. Det lyder jo meget flot, at man 
vil give det her kompetenceløft, men hvis man bare tolker 
det, som man har lyst til, er det jo lige meget«, siger han.

Hans Krab Koed fortæller, at han senere på året selv 
er blevet hyret til at varetage kompetenceløftet af kristen-
domskundskabslærerne i Norddjurs Kommune. Her skal 
lærerne på et endagskursus. 

»Lærerne får bare dokumentation fra kommunen på, 
at de har deltaget i kurset, og det er også fint nok, men 
det har ikke noget med regeringens løfte om linjefagsni-
veau at gøre«, siger han.

           
Kritik af kompetencedækning

Rigsrevisionen kritiserede i februar folkeskolereformen for ikke at leve op til den oprindelige 
intention om at hæve undervisningskvaliteten. Ifølge Undervisningsministeriet er kompe-
tencedækning nu 85,1 procent – målet er 95 procent i skoleåret 2020/21.

Kritikken går på, at ministeriet overvurderer kompetencedækningen, fordi opgørelserne kun 
er baseret på den planlagte undervisning og ikke den gennemførte undervisning. Den forskel 
er væsentlig, da løstansatte vikarer – hvoraf fire ud af fem højst har uddannelse svarende til 
studentereksamen – dækker stadig flere lektioner i skolerne. Derfor mener Rigsrevisionen 
ikke, at de opfylder kvalifikationskravene om undervisningskompetence.
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Hogrefe Psykologisk Forlag A/S
Kongevejen 155
2830 Virum
Tlf. +45 35 38 16 55
info@hogrefe.dk

Kritik af den digitale fornuft i uddannelse handler om digi -
taliseringen af vores samfund og uddannelsessystem igen-
nem de seneste årtier. I bogen stiller lektor og ph.d.-sti-
pendiat Jesper Balslev de enkle, men ofte ubesvarede 
spørgsmål:
Lærer man bedre på en iPad end ved en tavle? Kan interak-
tive medier erstatte den gammeldags underviser? Udvikler 
man “digitale kompetencer” af at bruge mobiltelefoner og 

sociale medier meget? Er der nogen målbar læringseffekt 
af de massive investeringer i digitalisering, vi som samfund 
har foretaget?

Kritik af den digitale fornuft i uddannelse er et opgør med 
den digitaliseringsiver, der synes at være blevet en perma-
nent samfundstilstand. 
Pris: 180,- kr. inkl. moms – køb bogen på www.hogrefe.dk 

Kritik af den digitale fornuft 
– i uddannelse

NYHE
D!

Af Jesper Balslev
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Tidsplanen går ud over kvaliteten
I Danmarks Lærerforening kalder formand for undervis-
ningsudvalget Jeanette Sjøberg intentionen om kompeten-
celøftet for »god og visionær«, men peger på, at økono-
mien ikke hænger sammen, og det går ud over den faglige 
kvalitet og presser lærerne.

»Hovedproblemet er, at kommunerne ikke har de re-
surser, der skal til, for at løse den her opgave, for selvom 
en milliard lyder af mange penge, så går de kun til at dæk-
ke kursusudgiften og ikke til vikardækningen på skolerne«.

Mange af de lærere, der har fået kompetenceudvikling 
på en professionshøjskole, har uddannet sig på svære vil-
kår, da de ofte samtidig har haft et fuldtidsskema på deres 
skole, som de skulle følge, forklarer Jeanette Sjøberg. 

»Byrden er endt hos den enkelte lærer, og de har betalt 
en meget høj pris. Man har været så ambitiøs – og samti-
dig urealistisk – at man har presset lærerne, så arbejdsbe-
lastningen bliver dobbelt så stor i den periode, hvor de er 
på efteruddannelse«, siger hun. 

Den stramme tidsplan om at nå målet i 2020 er årsa-
gen til, at der er opstået et behov for lokale kommunale 
løsninger, mener Jeanette Sjøberg.

»Det er ikke en optimal løsning. Man skal huske, at 
kompetencekravet kommer, samtidig med at lærerne skal 
undervise flere timer, har mindre forberedelse, får flere 

opgaver, og at folkeskolereformen skal implementeres. 
Det er virkelig et farligt felt«.

I skoleledernes forening er man ikke bekymret for, 
at skolerne også bruger de kommunale tilbud frem for 
professionshøjskolerne: »Nogle lærere kommer jo ikke fra 
nul. Det er folk, der måske har undervist i faget i mange 
år, som kommer på et kursus for at opnå kompetencekra-
vet«, siger Skolederforeningens formand, Claus Hjortdal.

Han giver ikke meget for kritikken fra de to lektorer: 
»Når professionshøjskolerne brokker sig, så skal man jo 
huske, at de skal tjene penge på det her. Derfor er de inte-
resserede i, at så mange som muligt kommer ind hos dem. 
Vi har en anden interesse, nemlig i den enkelte lærer 
og deres kvalifikationer. Vi er interesserede i at gøre det 
bedst mulige for eleverne«, siger han og markerer, at han 
synes, det er »principielt forkert, at vi bruger mere end 
en milliard kroner på noget alene for at opnå et teoretisk 
mål«.

»Det er vigtigt, at lærerne er så veluddannede som 
overhovedet muligt. Men vi har meddelt undervisningsmi-
nisteren, at vi ikke støtter målsætningen, fordi det er en 
fuldstændig urealistisk, teoretisk politisk målsætning, de 
har lavet«, siger Claus Hjortdal. 
mvs@folkeskolen.dk
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Næsten 17 procent af alle planlagte undervisningstimer i folke-
skolen varetages af en lærer, der i stedet for linjefag fra lærerud-
dannelsen har såkaldte »tilsvarende kompetencer«. Det svarer 
til, at 22.651 lærere mangler kompetencer i mindst et af de fag, 
som de underviser i, viser tal fra Undervisningsministeriet. 

Men hvor linjefaget giver undervisningskompetence i hele 
landet, giver disse tilsvarende kompetencer kun undervisnings-
kompetence på den skole, der har tildelt kompetencen. Skifter 
man job og flytter skole, kan man dermed miste sin tildelte 
undervisningskompetence.

Tilsvarende kompetencer kan ifølge Undervisningsministe-
riet være enten efter- eller videreuddannelse, kompetencegi-
vende uddannelse eller et kursusforløb, og kompetenceløftet 
kan for eksempel opnås på en professionshøjskole, i en faglig 
forening eller et kommunalt tilbud. Den løse definition gør, at 
det til enhver tid er skolens leder, der vurderer, om en lærer 
har kompetencer, der svarer til linjefag. 

Muligheden for, at skolelederen selv kan vurdere, om en 
lærer har kompetence til at undervise i et givent fag, blev ind-
ført i forbindelse med målet om, at 95 procent af alle undervis-
ningstimer i skoleåret 2020/21 skal varetages af en lærer med 
undervisningskompetence.

Selv om mange lærere siden er blevet kompetenceløftet 
med formel efteruddannelse på en af landets professionshøj-
skoler, er også andelen af lærere med tilsvarende kompetencer 
steget, siden målet blev sat. Formanden for Danmarks Lærer-
forenings undervisningsudvalg, Jeanette Sjøberg, kalder ord-
ningen for »en rodebutik«:

»Problemet er de lærere, der bliver uddannet i kommuner-
ne eller bliver kompetencevurderet af skolelederen. Vurderin-
gen er jo sådan set bare et internt papir, som lærerne ikke kan 
tage med sig. Det er jo en rodebutik, da det underminerer de 
eksisterende regler for uddannelsesdokumentation«.

Skoleledere: Ingen grund til bekymring
Danmarks Lærerforening (DLF) var med i det partsudvalg, der 
i sin tid anbefalede at indføre ordningen. Og dengang var det 
med opbakning fra lærernes organisation.

»Vi kunne allerede dengang se, at hvis man skulle sende alle 
lærere ind på professionshøjskolerne til kompetenceafklaring, 
så ville det give gevaldige problemer og kaotiske tilstande i 
skolerne i mange år. Derfor medvirkede vi i DLF til en model, 
hvor lærere, der har undervist i engelsk i 15 år, ikke behøver at 
komme på efteruddannelse. De har nok de kompetencer, de 
har brug for«, siger Jeanette Sjøberg.

DU KAN MISTE DIT KOMPETENCELØFT
Hvis en lærer skifter skole, kan den tildelte undervisningskompetence forsvinde.  
»En rodebutik«, kritiserer Danmarks Lærerforening.

MANGE TIMER MED LÆRERE  
UDEN LINJEFAG
Fordeling af undervisningstimerne  
efter kompetenceniveau, 2016/2017 

Kilde: Undervisningsministeriet.

T E K S T :  M A R T I N  V I T V E D  S C H Ä F E R
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Hun er bekymret for den utryghed, ordningen kan give 
lærere, når de får et nyt job: 

»Dokumentationen for dine kompetencer ændrer sig, når 
du skifter arbejdssted. Det er en ny situation, og det giver 
usikkerhed, fordi du ikke længere har kompetencebeviserne 
med i mappen, når du skifter til en anden skole«.

Men den situation afviser skoleledernes forening:
»Jeg kan ikke forestille mig, at nogen skoleleder vil synes, 

at det er en god ide at fjerne undervisningskompetence, som 
er blevet tildelt en gang. Der er slet ikke noget positivt incita-
ment«, siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen. 

»Man kan altid tage kontakt til lærerens tidligere skolele-
der, der så kan fortælle, hvorfor han har godkendt læreren til 
undervisningskompetence. Så har man bevis nok for, at man 
også kan godkende det på den nye skole«, uddyber han.

Det er især i folkeskolens mindre fag, at mange timer bliver 
varetaget af en lærer med kompetencer, der svarer til linjefag. 
Eksempelvis varetages mere end hver fjerde undervisningsti-
me i natur/teknologi og næsten 23 procent af undervisningen i 
samfundsfag af lærere, der ifølge Undervisningsministeriet har 
»tilsvarende kompetencer«. 
mvs@folkeskolen.dk

M A S T E R  I
PÆ D A G O G I S K  L E D E L S E

Har I brug for en pædagogisk leder, der kan gå foran
med at implementere de aktuelle reformer?

 Hvis implementeringen af de aktuelle reformer inden for folkeskole, 
gymnasie- og erhvervsuddannelser skal lykkes, er det afgørende med
en styrket pædagogisk ledelse. Master i Pædagogisk Ledelse giver
et stærkt fundament til at sætte en retning for det pædagogiske 
arbejde - ved hjælp af tydelige mål, et fælles pædagogisk pro-
fessionelt sprog, klare rammer for teamarbejde i professionelle 
læringsfællesskaber, kompetenceløft og ved at skabe rum til læ-
rerne for refl eksion og konstruktiv feedback. 

DORTE ÅGÅRD – SENIORRÅDGIVER OG FAGLIG LEDER AF 
MASTER I PÆDAGOGISK LEDELSE

NYT!
Mulighed for enkeltfag  

- Pædagogisk Ledelse i Praksis. 
Studiestart for både master og enkeltfag 1/9 2018.

SEMINARER I  AALBORG /  KØBENHAVN
MPL .EVU.AAU.DK

E F T E R U D D A N N E L S E 
T L F :  9 9 4 0  9 4 2 0  ( K L . 1 2 - 1 5 )  ·  E V U @ A A U . D K
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MASTER I
INNOVATION OG KREA-
TIVT LÆRINGSDESIGN

Få et forskningsbaseret og fag-
ligt stærkt fundament til at arbej-
de med de nye kompetencemål de med de nye kompetencemål 
om kreativitet, innovation og en-
treprenørskab.

SEMINARER I  AALBORG 
KREA.EVU.AAU.DK

MASTER I 
LÆREPROCESSER

Styrk din ballast inden for lære-
processer, organisationsudvik-
ling, evaluering og procesledel-ling, evaluering og procesledel-
se. Fordyb dig i viden om læring 
og forandring. Gode muligheder 
for enkeltfag.

SEMINARER I  AALBORG 
MLP.EVU.AAU.DK

INFOMØDER:
12/3 KBH
5/4 AAL

145769 folkeskolen 210x285.indd   1 13/02/2018   08.10152172 p18-31_FS0518_Tema.indd   30 02/03/18   13.17



M A S T E R  I
PÆ D A G O G I S K  L E D E L S E

Har I brug for en pædagogisk leder, der kan gå foran
med at implementere de aktuelle reformer?

 Hvis implementeringen af de aktuelle reformer inden for folkeskole, 
gymnasie- og erhvervsuddannelser skal lykkes, er det afgørende med
en styrket pædagogisk ledelse. Master i Pædagogisk Ledelse giver
et stærkt fundament til at sætte en retning for det pædagogiske 
arbejde - ved hjælp af tydelige mål, et fælles pædagogisk pro-
fessionelt sprog, klare rammer for teamarbejde i professionelle 
læringsfællesskaber, kompetenceløft og ved at skabe rum til læ-
rerne for refl eksion og konstruktiv feedback. 

DORTE ÅGÅRD – SENIORRÅDGIVER OG FAGLIG LEDER AF 
MASTER I PÆDAGOGISK LEDELSE

NYT!
Mulighed for enkeltfag  

- Pædagogisk Ledelse i Praksis. 
Studiestart for både master og enkeltfag 1/9 2018.

SEMINARER I  AALBORG /  KØBENHAVN
MPL .EVU.AAU.DK

E F T E R U D D A N N E L S E 
T L F :  9 9 4 0  9 4 2 0  ( K L . 1 2 - 1 5 )  ·  E V U @ A A U . D K

W W W . E V U . A A U . D K

MASTER I
INNOVATION OG KREA-
TIVT LÆRINGSDESIGN

Få et forskningsbaseret og fag-
ligt stærkt fundament til at arbej-
de med de nye kompetencemål de med de nye kompetencemål 
om kreativitet, innovation og en-
treprenørskab.

SEMINARER I  AALBORG 
KREA.EVU.AAU.DK

MASTER I 
LÆREPROCESSER

Styrk din ballast inden for lære-
processer, organisationsudvik-
ling, evaluering og procesledel-ling, evaluering og procesledel-
se. Fordyb dig i viden om læring 
og forandring. Gode muligheder 
for enkeltfag.

SEMINARER I  AALBORG 
MLP.EVU.AAU.DK

INFOMØDER:
12/3 KBH
5/4 AAL

145769 folkeskolen 210x285.indd   1 13/02/2018   08.10152172 p18-31_FS0518_Tema.indd   31 02/03/18   13.17



K L I P  F R A  N E T T E T

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

»Tak for invitationen til dette samråd. Det er 
et meget vigtigt område, så I skal have tak 
for at tage emnet op her i dag. Jeg har for-
søgt at undersøge historikken, men kan sim-
pelthen ikke se, hvorfor vi er endt her, hvor vi 
står i dag. Jeg synes også, det har taget for 
lang tid at få en diskussion om anerkendelse 
af arbejdsskader. Jeg lægger mig helt fladt 
ned og siger, at vi skal gøre noget ved det«, 
sagde beskæftigelsesminister Troels Lund 
Poulsen (Venstre) i et åbent samråd på Chri-
stiansborg 21. februar.

Han vil invitere beskæftigelsesudvalget 
og fagforeningerne til et møde i marts, og 
han vil arbejde for at få en ny lovgivning igen-
nem inden sommerferien.

Det var Enhedslistens Christian Juhl og 
Karsten Hønge fra SF, der havde kaldt be-
skæftigelsesministeren i åbent samråd, og 
på tilhørerpladserne sad repræsentanter fra 
alle de fagforeninger, der har været med til at 
skrive til beskæftigelsesordførerne og fortælle 
om problemerne med de manglende anerken-
delser af arbejdsulykker, blandt andet DLF. 

Vigtig anerkendelse
I 2003 vedtog Folketinget en ændring af ar-
bejdsskadesikringsloven med det formål at 

få anerkendt et større antal arbejdsskader. 
Lovændringen førte til, at 79,4 procent af de 
anmeldte skader blev anerkendt i 2010. Men 
efter en Højesteretsdom i 2013 er anerkendel-
sesprocenten faldet til 49,4 procent i 2016.

I dagens samråd slog ministeren fast, at 
selv om sagen fra 2013 tilsyneladende ikke 
har ændret noget på området, er ændringen 
sket efter dommen. Og det er altså ikke lyk-

kedes beskæftigelsesministeren at finde ud 
af, hvad årsagen til denne ændring egentlig 
er.   
hl@folkeskolen.dk

16. februar 2018 | kl. 13.39

Ministeriet: Kommuner bestemmer selv 
brugen af læringsplatforme

21. februar 2018 | kl. 13.56

Kommunerne skal anskaffe en læringsplatform, men de beslutter selv, hvordan læringsplatfor-
mene skal bruges. Elevplaner skal være digitale, men der er ikke krav om, at de offentliggøres på 
læringsplatforme, lyder det i et svar fra Undervisningsministeriet til folkeskolen.dk. 

Aarhus Kommune har søgt dispensation, fordi kommunen ønsker frivillighed for lærerne. Kort 
efter meddelte undervisningsminister Merete Riisager (Liberal Alliance) på Facebook, at »dis-
pensation« hermed er givet, og skrev, at kommunerne reelt selv bestemmer, hvordan de bruger 
læringsplatformene.
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Arbejdsulykker Erhvervssygdomme

Udviklingen i andelen af anmeldte arbejdsskader, der 
anerkendes. Kilde: Arbejdsskadestatistik 2016.

Beskæftigelsesminister klar til  
anerkendelse af flere arbejdsskader
Lovgivningen skal ændres, flere arbejdsskader skal anerkendes, og beskæftigelsesminister Troels 
Lund Poulsen (Venstre) vil gerne se beskæftigelsesudvalget og fagforeningerne til et møde i marts for 
at ændre på problemerne.

Det er den enkelte kommune, der beslutter,  
hvordan skolerne skal anvende kommunens  
læringsplatform. 

Foto: shironosov/istock.com
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26. februar 2018 | kl. 12.22

Bornholm forhandler  
lokal arbejdstidsaftale

Kvalitetsrapporten for Born-
holms skoler viser problemer 
med lærernes arbejdsmiljø og 
elevernes trivsel. Også fagligt 
scorer eleverne under landsgen-
nemsnittet. Borgmester Winni 
Grosbøll tror, at en arbejdstids-
aftale kan hjælpe med at få sko-
levæsenet på fode igen.

»Jeg håber, at man finder 
en aftale, der giver noget ro på 
skoleområdet. Det forløb, der har 
været omkring lov 409, har sat 
folkeskolen tilbage. Jeg er en af 
dem, der mener, at folkeskole-
reformen indeholder nogle gode 
elementer, men det er svært at 
få dem implementeret. Det skin-
ner igennem i den kvalitetsrap-
port, vi lige har haft her på øen«.

19. februar 2018 | kl. 15.36

Kredsformand om  
fyringsmetode:  
Helt uden empati

»Helt uden empati«, siger formand 
for Aabenraa Lærerkreds Torben Ha-
gedorn om Kongehøjskolens fyrings-
model, hvor lærerne blev sendt på 
weekend med besked om, at de om 
mandagen skulle logge på og se, om 
de var afskediget. I alt blev syv vars-
let afskediget, heraf er fem lærere.

»Jeg synes, det er en meget 
dårlig måde at gøre det på. At man 
skal gå en hel weekend og speku-
lere. Så kan man gå og tænke: ’Er 
det mig, der skal fyres på man-
dag, og hvordan skal jeg forholde 
mig?’« siger Torben Hagedorn. 
Han er enig i, at der ikke rigtig fin-
des gode måder at afskedige på.

Men at ønske »god weekend, du 
er måske fyret på mandag« er der 
ikke megen empati i, mener han.

23. februar 2018 kl. 13.40

MinUddannelse-konsulent:  Debatten om læringsplatforme mangler perspektiv

15. februar 2018 | kl. 06.53

Lærerstuderende  
bekymrede for mega-
professionshøjskole

Professionshøjsko-
lerne Metropol og 
UCC fusionerer 
til Københavns 
Professionshøj-

skole. Fusionen vil 
betyde forandringer 

for de lærerstuderende i 
København og på Frederiksberg. 
Bekymringerne går på, om der er 
styr på tingene, når fusionen for 
alvor føres ud i livet, siger formand 
for de lærerstuderende Jenny Ma-
ria Jørgensen, som er optaget af, 
at både studerende og undervisere 
bliver hørt i hele processen med 
sammenlægningen af de to insti-
tutioner. Tidligere har etableringen 
af Campus Carlsberg givet massive 
skemaproblemer i mange måneder.

15. februar 2018 | kl. 12.47

Færre klager  
over mobning end 
forventet

Den Nationale Kla-
geinstans mod 
Mobning åbnede i 
august sidste år. 
Indtil videre har de 
modtaget 15 reelle 
mobbeklager fra elever 
og forældre, som de vil 
hjælpe de pågældende 
skoler til at løse lokalt.  
Direktøren for Dansk Cen-
ter for Undervisningsmiljø 
(DCUM), Jannie Moon 
Lindskov, havde  forventet 
mere end 15 reelle mob-
beklager på nuværende 
tidspunkt. Hun mener, at 
det lave antal kan skyldes 
et manglende kendskab til 
klageinstansen.

 
nyheder på:

  

28. februar 2018 | kl. 09.00

En ny kvalitativ læseundersøgelse stiller skarpt 
på, hvorfor børn læser færre bøger end tidligere, 
og giver anbefalinger til, hvordan børnene kan 
motiveres. Børnene nævner selv den lange sko-
ledag og for uvedkommende bøger som årsag.

Børn bruger mindre tid på læsning i fritiden 
i 2017, end de gjorde i 2010 – især pigerne 
læser mindre. Det viste en stor kvantitativ 
undersøgelse af børns læsevaner sidste år ud-
arbejdet af Tænketanken Fremtidens Bibliote-
ker, Københavns Biblioteker, læremiddel.dk og 
Nationalt Videnscenter for Læsning. Gruppen 
har i dag offentliggjort en kvalitativ opfølgning 
på rapporten, som går mere i dybden med bør-
nenes oplevelser af at læse. I rapporten giver 
børnene deres bud på, hvad der skal til, for at 

Mest læste:

•   Strejke eller lockout: Sådan 
bliver konfliktstøtten

•   Arbejdsmarkedsforsker: 
Overenskomstforhandlin-
gerne er på konfliktkurs

•   Lærerne får først besked om 
konflikt senere i denne uge

Mest kommenterede: 

•   MinUddannelse-konsulent: 
Debatten om læringsplatfor-
me mangler perspektiv

•   Blog: READ-projekt:  
Klistermærkerne driver  
motivationen

•   For mange fagbegreber,  
for lidt leg

Børn i ny læseundersøgelse:

Hvis bare jeg havde tid,  
og bøgerne var sjovere

FIK DU  
LÆST: 

Foto: FatCam
era/iStock.

Børn – og især piger – læser færre bøger end tidligere. 

de vil læse mere: Hvis jeg havde mere tid, hvis min 
skoledag ikke var så lang, og hvis det var emner, jeg 
interesserede mig for. 

Fo
to

: T
ho

m
as

 Arnbo
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Rigsrevisionen kritiserer Undervisningsministe-
riets implementering af folkeskolereformen for 
ikke at holde snor i, om eleverne får de timer, de 
har krav på, og for den store stigning i antallet af 
løse vikarer. Og statsrevisorerne tror ikke på mi-
nisteriets vurdering af kompetencedækningen.

Et af målene med folkeskolereformen var 
et kompetenceløft af lærere, pædagoger og 
ledere. Det følger Undervisningsministeriet op 
på ved at opgøre, hvilke kompetencer der er i 
klasseværelserne i de planlagte timer.

Men Rigsrevisionen kritiserer, at ministe-
riet ikke siden 2011 har undersøgt, hvor meget 
undervisning der er gennemført efter planen, 
og at brugen af timelønnede vikarer, ofte med 
utilstrækkeligt uddannelsesniveau, er steget 
med 47 procent siden 2014.

»Rigsrevisionens analyse indikerer samlet 
set, at ministeriet overvurderer kompeten-
cedækningen«, står der i en ny rapport, som 
Rigsrevisionen selv tog initiativ til at udar-
bejde i august.

Faglige mål nået i begrænset omfang
Et andet succeskriterium for folkeskolere-
formen er, at den skal medføre årlige for-

bedringer af det faglige niveau. Men ifølge 
Undervisningsministeriet er de faglige mål 
med folkeskolereformen efter tre skoleår nået 
i begrænset omfang, og elevernes trivsel er 
stort set ikke ændret. Ministeriet henviser til, 
at den fulde effekt af reformen først vil kunne 
ses efter fem-syv år.

Generelt er statsrevisorerne tilfredse med 
Undervisningsministeriets indsats for at få 
folkeskolereformen implementeret i kom-
munerne. Men de udtrykker i dag utilfredshed 
med, at ministeriet ikke har fulgt nok op på, 

om kommunerne når målene med folkeskole-
reformen. Ministeriet oplyser, at man allerede 
har igangsat initiativer på de områder, man nu 
får kritik for.

Undervisningsministeriet har nu to måne-
der til at redegøre over for Rigsrevisionen om, 
hvordan ministeriet vil følge op på rapportens 
konklusioner. 
kra@folkeskolen.dk

21. februar 2018 | kl. 16.09
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T E M A   F O L K E S K O L E R E F O R M

22. februar 2018 kl. 15.41

Rigsrevisionen: Hver tiende lærer i skolen  
har højst en studentereksamen
Rigsrevisionen trækker i en ny rapport tæppet væk under påstanden om 
stigende fagfagligt niveau i undervisningen i folkeskolen. Undervisnings-
ministeriet tæller nemlig kun de planlagte timer og glemmer, at flere og 
flere timer aflyses eller varetages af en ikkelæreruddannet vikar.

Den seneste undersøgelse af aflysninger af timer er fra 2011 og 
viste, at kommunerne gennemførte mellem 85 procent og 96 pro-
cent af den planlagte undervisning – nogle skoler under 80 procent.  
Når timer blev aflyst eller afholdt uden undervisning, var årsagen i 

cirka 73 procent af tilfældene, at læreren var syg, og i 13 procent 
af tilfældene, at læreren var på kursus. Det er ikke nok, at der er en 
voksen til stede i klasselokalet – en time må kun tælle med i mi-
nimumstimetallet, hvis der gennemføres kvalificeret undervisning, 
fremgår det af bemærkningerne til folkeskoleloven.

Rigsrevisionens opgørelser viser, at hver tiende lærer i skoleåret 
2015/16 højst havde en studentereksamen som kvalifikation. 

152172 p32-35_FS0518_Folkeskolen.dk.indd   34 02/03/18   13.33



 

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

27. februar 2018 | kl. 09.31

Unge er politisk engagerede
Dagens unge er lige så politisk engagerede som 68’erne, 
og så er de både selvoptagne og globalt ansvarlige. Det 
konkluderer en forsker, der har kigget på det forslag, der 
blev stemt igennem af folkeskoleelever ved ungdoms-
parlamentet i januar. Det er Niels-Henrik Møller Hansen, 
lektor ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg 
Universitet, der har kigget forslagene igennem. Se flere 
af forskerens pointer om, hvad forslagene siger om ung-
domsgenerationen, på ft.dk.

27. februar 2018 | kl. 15.55

Nationale test: Elever af ikkevestlig  
herkomst henter ind i læsning
Elever af ikkevestlig herkomst halter efter i de nationale 
test, skriver Undervisningsministeriet i dag på uvm.dk. 
Men ministeriets analyse viser også en tendens til, at for-
skellene mellem ikkevestlige efterkommere og elever af 
dansk herkomst er blevet mindre over tid i læsetestene. 
Samme udvikling ses dog ikke i matematik.

Lærer Anders Thuen har fået tilladelse til at dyrke cannabis 
til medicinsk brug. Det er ikke udsigten til at blive millionær, som 
driver Anders Thuen, der blandt andet underviser i natur/teknik 
på en skole uden for Aalborg. Han vil blot gerne have en måneds-
løn fra et job, som han glæder sig til at stå op til: »Jeg har altid 
interesseret mig for planter og botanik, og det vil være alletiders, 
hvis jeg kan kombinere min hobby med et job, jeg holder af. Som 
vilkårene er i folkeskolen lige nu, trænger jeg til luftforandring«. 

FAGLIGE DAGE
FAGLIGHED OG FORNØJELSE I TIVOLI

FAGLIGE DAGE FOR 4.- 6. KLASSE FRA D. 3. APRIL – 15. JUNI
Hvordan oplever du tyngdekraften i Rutschebanen med bind for øjnene?

Kan du løbe hurtigere end Veteranbilerne, og hvilken fi sk er den hurtigste i akvariet?
Dette og meget mere skal eleverne undersøge til Faglige Dage i Danmarks største klasselokale. 

Opgaverne understøtter arbejdet med Nye Fælles Mål.

FRA 65 KR. PR. ELEV/LÆRER INKL. ENTRÉ OG TURPAS
TILMELD DIN KLASSE OG LÆS MERE PÅ WWW.TIVOLI.DK/SKOLER
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KROPPEN  TALER    
                    I  KLASSEN
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KROPPEN  TALER    
                    I  KLASSEN Nogle lærere kan få ørenlyd  

i klassen ved en finger mod  
læberne. Andre har sværere  
ved at opnå ro. Som lærer  
bruger man hele kroppen til at 
lede klassen – og det kan alle 
blive bedre til, viser ph.d.-projekt.

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 :  R A S M U S  J U U L

Kroppen er altid med læreren på arbejde. Eleverne ser 
læreren og lærerens kropssprog og reagerer på det. Der 
er en kommunikation uden ord. En vigtig kommunika-
tion. Forskellig fra person til person – der er ikke én rigtig 
måde, én sandhed, men kroppen er altid med i samtalen, 
forklarer Mathias Sune Berg. 

Han er i gang med en ph.d. om kroppens betydning 
for lederskab af skoleelever og har selv været lærer i nogle 
år. Gennem halvandet år har han fulgt flere lærere på en 
folkeskole i en forstad til København. Her har han obser-
veret, hvad der fungerer godt, når det gælder kropssprog 
og klasseledelse. Desuden har han talt med eleverne i en 
5. klasse. 
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DEN AFVISENDE KROP

»… Nogle gange kan jeg virke meget 
afvisende. Det må være noget, de kan 
mærke eller se på mig? Jeg ved ikke, 
hvad det er, jeg gør, men jeg kunne 
mærke det på dem i går. De tænker: 
’Der går Heidi, og der går Hanne, jeg 
vælger lige Heidi’. De kunne se el-
ler mærke det på mig, på min krop, 
at ’det hjælper ikke noget at spørge 
hende om noget lige nu’. På måden, 
jeg går på, eller de kan se det i mit 
blik. Men det må være meget tyde-
ligt, for vi gik og snakkede, og jeg 
kunne mærke på mig selv, at nu, nu 
lukkede jeg lige ned«.

Udtalelse fra lærer i Mathias Sune Bergs ph.d.

den lette fysiske berøring virker beroligende. Interessen 
for den enkelte elev skal være oprigtig«, fremhæver Ma-
thias Sune Berg, der netop kigger efter det, der lykkes: 

»Børnene elsker at være i skole – hos de lærere. Men 
det er interessant at se, hvad de egentlig gør – og at det er 
så forskelligt. Det skal passe til den enkelte lærer, det skal 
være autentisk«.

»Som lærer kender man også det at miste fodfæstet. Når 
vejrtrækningen kommer helt op i halsen og bliver over-
fladisk. Man kan straks mærke det. Måske er det slet ikke 
klassen som sådan, der giver problemet. Det kan være en 
relation til to elever i klassen eller noget, der sker mellem 
et par elever. Derfor er det vigtigt at kunne mærke sig selv 
og kende reaktionerne. Vi har kun os selv at lede med«.

Lærer af at se sig selv på video
I observationerne på folkeskolen optog Mathias Sune Berg 
mange timers undervisning på video. Han satte lærerne 

Nogle lærere kan få ørenlyd i klassen bare ved en stille 
gestus, en finger mod læberne, en anvisende bevægelse, 
fordi de allerede har autoritet i klassen. De har et velfun-
gerende lederskab. Andre kan ikke bare klappe en rytme 
eller løfte hånden og få ro, viser ph.d.en »Kroppens betyd-
ning for lærerens lederskab«.

»Vi står med kroppen i centrum i klassen, og vi skal 
kunne være i det. Alt bliver opfattet af eleverne, også de 
små tegn på usikkerhed. Man kan ikke puste sig op til at 
kunne klare det, man skal kunne være sig selv og have 
kontakt med sin krop. Men man skal også huske, at der er 
lige så mange måder at være kropsligt forankret lærer på, 
som der er mennesker«, siger Mathias Sune Berg, der til 
daglig er lektor i idræt og underviser studerende på pro-
fessionshøjskolen UCC i København.

Ud fra sine mange observationer i forskellige klasser 
konkluderer Mathias Sune Berg, at de lærere, der lykkes 
med at etablere et stærkt kropsligt forankret lederskab, 
har flere ting til fælles: De er nærværende, rummelige, tør 
acceptere en vis sårbarhed, og så kan de mærke sig selv. 
En anden vigtig konklusion er, at man kan lære at bruge 
sit kropssprog bedre, blive mere bevidst om det og blive 
bedre til at mærke sig selv.

Stille kropslig ledelse
»Da jeg for mange år siden var lærervikar, tog viceskolele-
deren mig under sine vinger og sagde, at jeg skulle lægge 
mærke til, hvad især de stille kvindelige lærere gjorde. 
Uden at hæve stemmen udviste de et stærkt lederskab i 
klassen. Som han sagde, så gjorde de alle noget forskel-
ligt og ikke nødvendigvis ’rigtigt’ ifølge bøgerne, men det 
virkede«, fortæller Mathias Sune Berg.

Han kommer med et eksempel fra sin forskning og 
beskriver klasselæreren Line. Hun står i døråbningen ind 
til klassen, da eleverne kommer fra frikvarter. Det er al-
tid en svær overgang. Hun fører fingeren op til læben og 
signalerer overgangen fra frikvarter til undervisning – at 
eleverne skal dæmpe sig. Hendes anden hånd stryger 
over hovederne, som de passerer hende. Den lette berø-
ring beroliger børnene, der spreder sig i klasseværelset 
og finder deres pladser. Line glider rundt mellem stole, 
borde og børn, indtil alle er på plads. Hendes stemme er 
lav. Hun giver endnu ingen fælles beskeder, men kommer 
med enkelte personlige anvisninger. Eleverne finder deres 
bøger og blyanter frem og går i gang med at arbejde. De 
ved, hvad de skal.

Line går udenfor til en dreng, der ligger på gulvet. Hun 
taler med ham og kommer ind i klassen ti minutter efter. 
Der er stadig ro. Hun giver en fælles besked.

»Her er tale om ekstremt vellykket klasseledelse. Line 
er nærværende, hun har øjenkontakt med eleverne, og 

1
TRE OBSERVATIONER AF    KROPSSPROG
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DEN FAVNENDE KROP

»Han gemmer sig i hulen. Læreren står foroverbøjet ind over ham. Den løse 
trøje lægger sig blidt op ad hans ryg og nakke, og tørklædet rører hovedet 
blidt. Han smiler. Delvist dækket i en nænsom bagvendt omfavnelse. Han 
læner sig bagud, næsten umærkeligt, og lader sig opsluge for en stund«.

Observation fra Mathias Sune Bergs ph.d.

DEN ROLIGE KROP

»Fire lange drenge puster liv i lyden, der hurtigt 
rejser sig i lokalet. Deres bassede stemmer vibrerer 
og sender bølger af liv ud i rummet. Signe vender 
sig. Drengene rager et stykke op over hende, de ser 
hende ikke. Hun leder efter en åbning. Så stikker 
hun armen frem, fører den langsomt ind imellem 
dem. De kigger på armen, så på hende, idet hun 
lirker sig hele vejen igennem og ind i midten. Lyden 
dæmpes en anelse. Store grin malet i ansigterne. 
Et øjeblik er hun væk i midten. Energiens epicenter 
kollapser foreløbigt, da Signe pludselig kommer til 
syne igen – skubbende en enkelt dreng foran sig 
med et fast greb i begge arme og øjnene fast, men 
smilende rettet op under den store hættetrøje«.

Observation fra Mathias Sune Bergs ph.d.

sammen to og to, så de kunne se hinandens optagelser. 
Lærerne fortalte hinanden, at de nærmest kunne mærke, 
hvad der skete på optagelserne, at de fornemmede et 
trygt og rart klasserum. Eller de talte om det, der gik galt, 
hvis en konflikt eskalerede.

»Det er vigtigt at få et sprog for det her. At kunne tale 
om kropssproget i praksis, at se, hvordan en lærer be-
væger sig fra A til B, og måske også se, hvordan eleverne 

opfatter lærerens bevægelser. Det har betydning, om lære-
ren møder eleven med oprigtig nysgerrighed og interesse, 
eller om kontakten har karakter af et kontrolbesøg. Det 
kan eleverne fornemme«.

Han fortæller også om lærernes egne kommentarer. En 
lærer ser pludselig tydeligt på videoen, at han står med 
hænderne oppe i sine ærmer, og en anden kommenterer, 
at hun jo med de store krammere nærmest udsætter ele-

2

3

TRE OBSERVATIONER AF    KROPSSPROG
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ven for et overgreb. Man bliver klogere af at se sig selv i 
situationerne.

For ligesom læreren skal være i kontakt med sig selv, 
skal læreren også kunne mærke børnene. Det er vigtigt 
at kunne fornemme den enkelte elevs grænser. For – som 
Mathias Sune Berg siger – er det ikke alle børn, der gerne 
vil have en stor krammer af sin lærer. 

Alle lærere, som Mathias Sune Berg fulgte, talte des-
uden om at være opmærksom på børnenes grænser, at 
være opmærksom på, hvilke grænser de enkelte børn 
har.

»Vi talte om, at nogle børn er svære at kontakte. Hvis 
for eksempel et barn er i sorg, kan det være svært for 
læreren at tackle det. Fordi det er forskelligt, hvordan 

Få en hurtig  
genvej til  

folkeskolen.dk
Se hvordan på folkeskolen.dk/smartphone
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det enkelte barn kan hjælpes, skal man kende barnet 
godt for at kunne gøre det rigtige i en situation. Men med 
kroppens sprog kan vi også vise, hvad vi måske ikke kan 
formulere. Vi kan vise, at vi ser barnet og anerkender 
den svære situation, som barnet er i. For eksempel kan vi 
sætte os ved siden af barnet og bare være til stede. For at 
vise barnet, at vi er der, og at barnet ikke er alene«.

Elever opfatter knivskarpt
Også børnenes kommentarer og tegninger er interessante 
ifølge forskeren. Et barn tegnede for eksempel læreren 
med meget store ører – eleven følte sig hørt/bemærket. 
Nogle tegnede skældud, der føltes voldsom. Nogle børn 
tegnede, at læreren kiggede den anden vej, mens han/hun 
talte.

»Eleverne kom i et fremtidsværksted med kritik og ros. 
Jeg spurgte bare om deres liv sammen med lærerne, og 
de tegnede at få et kram, at være alene, at føle sig udstil-
let eller at være på tur og komme tættere på læreren som 
person. Børnene er knivskarpe og kan udtrykke sig meget 
præcist om deres oplevelser, særligt hvis de får lov til at 
udtrykke sig med andet end bare ord. De kan være nå-
desløse og prikke til en lærer, indtil der kommer en ægte 
reaktion«, siger Mathias Sune Berg.

Børnene kan aflæse lærerens sindsstemning, og de rea-
gerer på det. Det går bedst, når der er skabt et trygt rum, 
for der skal være overensstemmelse mellem ordene, der 
kommer ud af vores mund, måden, man siger det på, og 
det, man viser med sin krop.

»Vi ser alle med mere end synet. Det er intimt. Jeg 
kunne have spurgt lærerne om deres didaktiske valg, og 
de havde fortalt op og ned om det, men at beskrive krops-
sproget over for hinanden, se på sig selv og hinanden på 
den måde – det er en intim fortælling. Lærerens krop er 
i spil, oftest uden at læreren selv er bevidst om det, men 
man kan godt træne og udvikle sit kropssprog, når man 
først er blevet bevidst om det«, siger Mathias Sune Berg. 

Han peger på, at man stikker de lærerstuderende blår i 
øjnene, hvis man ikke taler om, hvordan kropssproget er i 
spil i undervisningen, og at man skal tænke over det. Blive 
bevidst om det, fordi det er vigtigt, hvis man vil have auto-
ritet. Det er et emne, som blandt andre praktiklærerne 
skal have for øje, så de kan tale med de studerende om 
kropssproget. Lige nu fylder det for lidt på læreruddannel-
sen, mener han. 
hl@folkeskolen.dk

DLF
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Følgende kandidater er valgt som kongresdelegerede fra Lands-
kredsen (kreds 181) samt fra fraktion 2 og 4 for perioden fra den 
1. april 2018 til den 31. marts 2020:

Kreds 181 (Landskredsen)
Der er ikke indkommet kandidatforslag. Der vil derfor ikke være 
kongresdelegerede fra Landskredsen i kongresperioden 2018–2020.

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

Lisbeth Berth, Nyborg, kreds 80
Jørgen Erik Ebsen, Munkebo, kreds 80
Marlene Engelbrechtsen, Holmegaard, kreds 61
Anna-Mette Frederiksen, Skovlunde, kreds 23
Marianne Giannini, København N, kreds 11
Kathe Glader, Padborg, kreds 92
Lilian Hvas, Frederikshavn, kreds 159

Pia Tine Jessen, Nr. Nebel, kreds 103
Jane Krøyer, Søborg, kreds 11
Pia Schmehl Nielsen, Albertslund, kreds 10

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

Kjeld D. Carlsen, Allinge, kreds 71
Knud Damgaard Christensen, Vojens, kreds 93 
Steen Bak Henriksen, Ringe, kreds 80
Leif Jørgensen, Fredericia, kreds 103 
Jørn Henrik Kokkendorff, Aarhus V, kreds 133 
Anna Winifred Pedersen, Solrød Strand, kreds 41
Børge Pedersen, København NV, kreds 17 
Grethe Funch Pedersen, Højby, kreds 51
Kaja Rikki Eggers Rasmussen, Ballerup, kreds 21 
Mogens Egon Ryberg, Vodskov, kreds 153

Valg af kongresdelegerede fra Landskredsen 
(kreds 181) og fra fraktion 2 og 4
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Reform uden  
den store effekt

Rigsrevisionen har netop undersøgt, hvordan 
Undervisningsministeriet har arbejdet med 
folkeskolereformen og opfølgningen på de 
mange indsatsområder og mål, der blev en 
realitet med reformen. 

Rigsrevisionen er en selvstændig myndig-
hed, der på egen hånd har taget initiativ til 
undersøgelsen. De har udvalgt flere områ-
der, blandt andet kompetencedækning, den 
længere og mere varierede skoledag samt de 
faglige resultatmål.

Konklusionerne er interessante på flere 
områder. For det første vurderer Rigsrevisio-
nen, at ministeriets opgørelser er misvisende, 
da de viser det planlagte timetal og ikke det 
gennemførte timetal. Bekymringen går på, at 
timerne ikke gennemføres med de planlagte 
lærerresurser, og måltallene på kompetence-
dækning er usikre af samme årsag. Det bety-
der i praksis, at der opereres med mørketal 
i forskellige opgørelser, som ikke siger noget 
om, hvad der reelt finder sted ude på sko-
lerne, men det ser pænt ud på papiret.

Det konstateres, at andelen af ansatte med 
en læreruddannelse var under 80 procent 
i skoleåret 2015/16. Dette har betydning for 
kvaliteten i undervisningen, og det er en 
yderligere udfordring, at antallet af timeløn-
nede vikarer er steget med knap 47 procent 
siden 2014.

For den længere og mere varierede skole-
dag, hvor paragraf 16B er blevet brugt til at 

forkorte skoledagen, konstateres det, at prak-
sis ikke er i overensstemmelse med loven. 
Vi må nok forvente, at denne konklusion vil 
blive brugt af andre interessenter fremover.

De få klare mål blev indført for at kunne 
følge op på elevernes faglige resultater og 
trivsel. Rigsrevisionen viser, at de faglige re-
sultatmål kun i begrænset omfang er indfriet 
og er omgærdet af usikkerhed. De nationale 
test, som der måles på, er blevet omlagt, så 
der ikke kan sammenlignes direkte før og 
efter reformen. Hvis man ønsker at sammen-
ligne resultaterne fra før og efter reformen, 
kan den nationale præstationsprofil anvendes 
til formålet. Den viser en positiv udvikling 
fra 2009/10 til 2013/14, mens der i perioden 
efter reformen er en stagnerende eller svagt 
faldende tendens. 

Med tanke på, at succeskriterierne for 
reformen er, at den skal medføre årlige for-
bedringer af det faglige niveau, er undersøgel-
sen ikke særlig opmuntrende læsning. Et af 
reformmålene er tillid og respekt for profes-
sionel viden og praksis. Måske er det tid til, at 
Rigsrevisionen sætter fokus på dette mål? 

 Et af reformmålene er 
tillid og respekt for profes-
sionel viden og praksis. 
Måske er det tid til, at Rigs-
revisionen sætter fokus på 
dette mål?

› FOLKESKOLEN.DK/BLOGS

Læs

Læs hele indlæg-
get på folkeskolen.
dk/ 626930.

Uacceptabel 
tryning og 
uholdbare 
konklusioner

›  Helge  
Christensen 
Cand.pæd. i dansk, 
censor ved lærer-
uddannelsen i dansk

(…) Men Anna Karlskov Skyg-
gebjerg vælger udelukkende 
at bygge sin kritiske analyse 
på læsebogen, mens hun helt 
negligerer »Arbejdsbog A« og 
»Arbejdsbog B«, lærervejlednin-
gen og »Fandango 4. Guide til 
læringsmålstyret undervisning«, 
der hører til klassetrinnet. En 
uprofessionel og ærekrænkende 
måde at behandle forfatternes 
arbejde på. Nogle af hendes 
kritikpunkter kan imødegås 
med henvisning til de fire bøger 
til klassetrinnet, hun ikke har 
fundet det ulejligheden værd at 
sætte sig ind i. Hug en hæl og 
klip en tå. Et læremiddel skal 
vurderes i sin helhed (…).

DLF MENER
AF JEANETTE SJØBERG
FORMAND FOR  
UNDERVISNINGSUDVALGET 
I DLF
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Ordblinderisikotesten: 
Hvordan kan en test ses  
ind i et tiltagsparadigme 
frem for et testparadigme?

› DEBAT

›  Bestyrelsen i Læsekonsulenternes Landsforening

Hanne Nissen 
Sabalic, læse- og 
sprogkonsulent i 
Syddjurs Kommune

Anette Høj Madsen, 
læsekonsulent i  
Hedensted  
Kommune

Mette Eriksen, 
læse- og stave-
konsulent i Roskilde 
Kommune

Jane Birgitte  
Nielsen, læsekonsu-
lent i Frederikssund 
Kommune

Christina Voigt, 
læse- og mate-
matikkonsulent i 
Aarhus Kommune

Hensigten med Ordblinderisikotesten er at 
finde de tre-syv procent elever, som er i risiko 
for at opleve ordblindevanskeligheder i den 
tidligste del af skolelivet. I Læsekonsulenternes 
Landsforening er vi optaget af at kunne se 
Ordblinderisikotesten i et bredere perspektiv, 
så skoleledelse, lærere og forældre skal opleve 
den som udbytterig i evalueringen af den en-
kelte elevs læseudvikling og i belysning af den 
enkelte elevs nærmeste zone for udvikling. 

Evner vi ikke at gøre Ordblinderisikotesten 
relevant for alle, bliver det vanskeligt at argu-
mentere for de mange resurser, den kræver, 
og det udbytte, vi oplever at få af den. Sko-
lerne kan med rette stille spørgsmålene: Står 
de resurser, som testen fordrer af lærere og 
læsevejledere, mål med resultatet – og kunne 
resurserne have været anvendt bedre på ind-
satser? 

Kendetegnende for Ordblinderisikotesten 
er, at den savner en didaktisk kontekst. Den 
medfølgende vejledning beskriver ikke for-
slag til konkrete initiativer på baggrund af 
testen, ligesom vejledningen i sig selv giver 
rig anledning til spørgsmål fra testtager, læ-
rere og forældre, som modtager resultatet. 
Testen bør bruges til at kvalificere alle børns 
læseudvikling – også dem, der er nået langt i 
læseudviklingen.

Læsekonsulenternes Landsforening kan se 
et udbytte af Ordblinderisikotesten, idet te-
sten kan tilføre nye perspektiver i overgangen 
fra 0. klasse til 1. klasse. Ordblinderisikotesten 
kan anvendes til at beskrive, hvor langt alle 
elever er i deres læseudvikling, og dermed 
tilbyde underviseren en indsigt i den enkelte 
elevs progression – også dem, som ikke er i 
risiko for alvorlige afkodningsvanskeligheder. 

I Læsekonsulenternes Landsforening 
opleves en nysgerrighed i kommunerne på, 
hvorledes den viden, vi opnår med Ordblin-
derisikotesten, kan understøtte en læseun-
dervisning, der kan få alle elever til at blive 
så dygtige, som de kan. Kan vi anvende Ord-
blinderisikotesten med det sigte, vil vi opnå 
en større sammenhæng mellem den resurse, 
skolerne anvender på testtagningen, og den 
viden, testen bidrager med. 

Læsekonsulenternes Landsforening har 
foreslået Undervisningsministeriet, at der ud-
arbejdes en didaktisk omsættelig vejledning, 
der understøtter alle børns læseudvikling. En 
vejledning, som udarbejdes i tæt samarbejde 
mellem forskere, Undervisningsministeriet 
og interessenter, så testen bliver et kvalifice-
rende redskab i den virkelige verden.

Læs

Læs hele indlæg-
get på folkeskolen.
dk/ 626930.

Ring på 65 65 65 63 | group@benns.dk 

Skræddersyede
studieture til
hele verden

628

1.335

1.598

1.698

2.550

Berlin | Egen bus | 3 dg/2 nt.

London | Fly | 5 dg/4 nt.

Barcelona | Fly | 5 dg/4 nt.

Dublin | Fly | 5 dg/4 nt.

Reykjavik* | Fly | 5 dg/4 nt.

Priser er FRA-pris i kr./person inkl. transport, overnatning & morgenmad. 
*Ekskl. morgenmad i Reykjavik.

Med BENNS får du:
55 års erfaring • Lave priser • 24H vagttlf. 
Skræddersyet produkt • Tidsbesparelse 
Hjælp til fagligheden • Egen konsulent
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P O R T R Æ T

Efter 23 år stopper Jan Trojaborg som 
formand for Københavns Lærerforening. 
Lockouten i 2013 har påvirket ham meget, 
og han frygter en ny konflikt.

Skældud 25 minutter i træk fra talerstolen 
på Danmarks Lærerforenings kongres, hap-
penings og aktioner under lockouten i 2013 
og indstifter af Københavns Lærerforenings 
Gyldne Pegepind-pris.

Jan Trojaborg har gennem sine 23 år som 
formand for de 5.000 medlemmer i Køben-
havns Lærerforening (KLF) stået i spidsen 
for adskillige store og små begivenheder i 
foreningens historie. Midt i marts stopper han 
og går på pension.

En helt central begivenhed i Jan Troja-
borgs formandstid var den 25 dage lange 
lockout i 2013, hvor KLF var med til at ar-
rangere fakkeltog, kæde hele vejen rundt om 

Rådhuset, sange i S-togene, lockoutorkester 
og meget andet.   

»Lockouten viste, at når det virkelig gæl-
der, så er man der. Så har lærerne et godt fæl-
lesskab, er opfindsomme og vedholdende«, 
siger Jan Trojaborg. »Nu frygter jeg en ny kon-
flikt. Det vil være så ødelæggende. Vi risike-
rer, at der er flere lærere, der forlader skolen. 
En fjerdedel af medlemmerne har ikke været 
med under konflikten i 2013, så hvis de skal 

J A N  T R O J A B O R G : 
»Kontrol er godt, 
men tillid  
er billigere«

TEKST HENRIK ANKERSTJERNE HERMANN

FOTO PETER GARDE
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erFx 100.000 kr. over 6 år

ti l 1.671,- pr. måned
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udsættes for det, så …«, siger Jan Trojaborg, 
der selv nåede at undervise i 13 år, før han 
blev formand for KLF.  

»Det er helt ufatteligt, at statsmagten ikke 
har lært noget. Moderniseringsstyrelsen kø-
rer fortsat videre, politikerne tager ikke det 
nødvendige ansvar. Når man tænker på, hvad 
de afledte effekter har været af lockouten i 
2013 med afvandring af lærere, mange elever, 
der har valgt privatskole, tab af stolthed og 
så mange lærere, der er blevet stressede. Det 
har været en meget stor belastning«.

Skældud i 25 minutter
Københavns Lærerforening blev dannet i 1967 
– efter en sammenlægning af den kvindelige 
lærerforening og den mandlige. Og langsomt 
er KLF »normaliseret«, det vil sige fusioneret 
med Danmarks Lærerforening, så der nu gæl-
der stort set samme vilkår for københavnerne 
som for de øvrige medlemmer. 

»Danmarks Lærerforening (DLF) var i 
1900-tallet meget interesseret i at få de kø-
benhavnske lærere med, fordi de havde bedre 
lønninger og vilkår«, fortæller Jan Trojaborg. 
Derfor blev de københavnske lærere kollek-
tivt medlem af DLF i 1951 på særlige vilkår. I 
dag er KLF en kreds på linje med de øvrige 
lærerkredse i DLF.

KLF har tidligere uddelegeret noget af 
lønforhandlingskompetencen til tillidsrepræ-
sentanterne ude på de enkelte skoler. Det har 
ifølge Jan Trojaborg sikret lærerne i hoved-
staden bedre samlede lønninger end lærerne 
i en del andre kommuner. Og netop det med 

at få lønforhandlingerne ud til tillidsrepræ-
sentanterne gav i 2001 voldsom turbulens 
omkring formanden.

»På kongressen fik jeg enormt meget 
skældud − 25 minutter i træk fra talerstolen. 
Det er jeg vist den første, der har prøvet«, 
siger Jan Trojaborg, men også det formåede 
han at ryste af sig, med henvisning til at KLF 
på det tidspunkt var en selvstændig forening 
med egen lønpolitik.

Tillid over kontrol
Ifølge Jan Trojaborg har KLF et godt og tillids-
fuldt samarbejde med Københavns Borger-
repræsentation. 

»Kontrol er godt, men tillid er billigere. 
Når du viser folk tillid, så falder eksempelvis 
sygefraværet. Vi arbejder meget med arbejds-
fællesskaber. Du underviser som lærer ikke 
bare i engelsk, du skal også sørge for, at bør-
nene er med i det sociale fællesskab, du skal 
også tage dig af det, hvis der er problemer i 
familien«, siger Jan Trojaborg. 

Han forklarer, at denne beskrivelse af 
ansvaret i arbejdsfællesskaber blev vedtaget i 
Københavns Borgerrepræsentation i 2016, så 
der arbejdes med det på kommunalt plan.

»Politikerne ved godt, at hvis de skal have 
noget gennemført, så skal de have os med. Så 
jeg håber, at det samarbejde også fremover vil 
blive styrket«, siger Jan Trojaborg og tilføjer:

»Man kan sige, at hvor fagforeninger før 
bestod af grupper, der først og fremmest 
skulle sørge for deres egne medlemmer, er 
horisonten nu blevet bredere. Det handler 

om, at København også skal være et godt sted 
at leve for borgerne«, siger han og glæder sig 
over, at også samarbejdet i fagbevægelsen har 
udviklet sig til det, han kalder »en professio-
nel uenighedskultur«.

»Sådan har det ikke altid været i fagbevæ-
gelsen. Der var det nogle gange sådan, at de, 
der ikke makkede ret, blev banket på plads 
– eller banket ud. Derfor synes jeg, at der er 
sket en positiv kulturel udvikling«, siger Jan 
Trojaborg.

Han håber, at foreningen fremover vil prio-
ritere tid til at holde flere møder med de om-
kring 80 lokale KLF-klubber af medlemmer på 
skoler og arbejdspladser i København. 
 hah@folkeskolen.dk

Farvel til Jan Trojaborg
Afskedsreceptionen for Jan Trojaborg finder sted 16. 
marts fra klokken 14.30 til 16.30 i Festsalen på  
Arbejdermuseet i København.

… og goddag til en  
ny formand
Valget til Københavns Lærerforenings ledelse – både 
formandskab, bestyrelse og kongres – blev officielt 
skudt i gang ved en opstillingsgeneralforsamling den 
22. februar. Tre kandidater stillede op til formandspo-
sten. Valghandlingen afvikles per mail blandt alle med-
lemmer af KLF. Første valgdag er 12. marts.

J A N  T R O J A B O R G : 
»Kontrol er godt, 
men tillid  
er billigere«

Harmoniske og trygge børn 
Det er ikke nok at kunne læse, skrive og regne. Vi skal også kunne fungere i samspil med hinanden. Uden sociale og 
emotionelle færdigheder får vi det svært i vores omgang med andre. Vi har brug for færdigheder for skolen og for livet  
– især i en tid, hvor empatien er faldende og migselv-kulturen er dominerende. Her er Skoletrin en hjælp.

Tal om problemet
Regn løsninger ud
Indtænk konsekvenser
Nævn den bedste løsning

Birk Centerpark 32 · 7400 Herning · Tlf 97 12 84 33 · forlag@spf-herning.dk · www.spf-herning.dk

Læs mere på www.spf-herning.dk
Vi sender gerne til gennemsynSKOLETRIN

Færdigheder for skolen og livet

kr 2300,- excl moms
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 Lederstillinger 

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2018
Nummer 06: Mandag den 12. marts 2018 kl. 12
Nummer 07: Tirsdag den 3. april 2018 kl. 12
Nummer 08: Tirsdag den 17. april 2018 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

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

N R .  1 1   |   8 .  J U N I   |   2 0 1 7

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 12: 

KARAKTERINFLATION – ELLER ET GOK I NØDDEN?

T E M A  S I D E  1 7

HVERKEN-
ELLER

JA

Giver  
projekterne bedre  

undervisning?
LÆRERNES SVAR:

NEJ

MARIE BLEV REDDET AF 
NY LÆRERUDDANNELSEMADS BOOSTER  

ELEVERNES SELVTILLID 

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  S I D E  3 6
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 44: 

FLERE LÆRERE UNDERVISER I EGET FAG

L Æ S  S I D E  8

VALDIS ER ORK 
OG LÆRER
Rollespil gør lærere, elever 
og pædagoger bedre  
til at samarbejde 
i klassen.

GIV OS  
SKOLEN  
TILBAGE

SKOLEFORMÆND 
VIL BEKÆMPE  
PROJEKTITIS

L Æ S  S I D E  1 7

42 %
AF SKOLERNE HAR  
TOLÆRERORDNING

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  S I D E  3 2

»JEG 
FORTRYDER  

IKKE«
MARIANNE JELVED 

 OM INDGREB 
I LÆRERNES  
ARBEJDSTID
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 36: 

DLF: KONFLIKTKASSEN ER FYLDT OP IGEN

5
GODE RÅD OM  

LÆRERIDENTITET
L Æ S  S I D E  2 6

SKOLE  
EVAKUERET  

TO GANGE
ER DIN SKOLE  

KLAR TIL KRISEN?
L Æ S  S I D E  1 2

PAS PÅ  
NANA  

L Æ S  S I D E  6

K O M  G O D T  
I  G A N G  PÅ  
LÆ R E R - 
S T U D I E T

T E M A  S I D E  2 3 - 3 2

 – HUN ER NY  
I SKOLEN
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 38:
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UDDANNELSEN TIL DANSKLÆRER ER FOR RINGE

SKOLE I ESBJERG: 
HOLDDELING  

GØR OS TIL  
BEDRE  

LÆRERE
L Æ S  S I D E  1 0

FRIHEDS- 
KÆMPEREN 

Undervisningsminister  
Merete Riisager vil give  

frihed til lærerne  
og skolerne.

L Æ S  I N T E R V I E W  S I D E  2 0

O
NATIONALE  

TEST I  
HOLLANDS  

SKOLER
L Æ S  S I D E  6

»

«
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 30: 

SOCIOLOG: LÆRING ER EN KOLLEKTIV PROCES

LÆS SIDE 10

HAR DU  
STRESS?  
SÅ SKAMMER DU  

DIG SIKKERT OGSÅ

NY LEDER PÅ  
MØLLESKOLEN: 

»VI VIL HAVE DET 
GODE LIV FOR ALLE 

BØRN I RY«
L Æ S  S I D E  2 0

25 %
AF ALLE UNGE  

TRUES OVER  
MOBILEN 

L Æ S  S I D E  6
L Æ S  S I D E  2 2
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 32:

N R .  1 6   |   2 8 .  S E P T E M B E R   |   2 0 1 7

KRONIK: LAD OS SÆTTE MÅL FOR MÅLINGEN

»SKAL VI  
LÆGGE ARMENE 

OVER KORS?«
SEKS LÆRERE OM EN  

NY OVERENSKOMST

5.440
KRONER I  

LØNFORSKEL
L Æ S  S I D E  6

SPIL STYRKER
MOTIVATIONEN

STORT FORSKNINGSTILLÆG 
MED BLADETL Æ S  S I D E  8

HVAD BLEV DER AF 
LÆRERNES  
STATUS?
Fem opbrud i skolen  
fra samfundsdebattør  
Lars Trier Mogensen.

N Y  S E R I E  S I D E  1 2
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 40: 

NY VIDEN OM RELIGION, SAMFUNDSFAG OG HISTORIE

Lærer Pernille Kepler har læst bogen, 

som afdækker, at lockouten i 2013 var 

planlagt af regeringen. Nu vil hun have en 

god arbejdstidsaftale ved de kommende 

overenskomstforhandlinger.

Pernille  
drømmer om tid 
til forberedelse1

LÆRER TIL  
40 ELEVER 

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  O M  L O C K O U T B O G E N  S I D E  1 4 - 2 2

L Æ S  S I D E  1 0

DANSK- 
LÆREMIDLER 

FOR MEGET  
STAVNING OG  

FOR LIDT  
DANNELSE
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jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

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

Lederstillinger Øvrige jobLærerstillinger

Kvikmarkens Privatskole i Gladsaxe hviler på stærke værdier: 
Tryghed, nærhed, ansvarlighed, demokrati, respekt og tolerance 
samt faglighed. Det er værdier, der lever stærkt og tydeligt i hver-
dagen på skolen. En hverdag der præges af skolens 400 dejlige 
børn, deres engagerede forældre og dygtige ansatte. 

Kvikmarkens Privatskole er en forældreejet og velkonsolideret 
skole med fokus på både faglighed, udfordringer og trivsel – for 
alle børn – med lav klassekvotient og 20 børn i hver klasse. 
Skolens mangeårige skoleleder har valgt at gå på pension med 
udgangen af indeværende skoleår. Du kan blive den nye skolele-
der, hvis du med indsigt og indføling kan videreføre og udvikle den 
velfungerende skole i tæt samspil med ansatte, børn og forældre. 

Læs mere om skolens aktiver og mangfoldighed i job- og person-
profilen på www.kvikmarken.dk. Her kan du også se, hvordan du 
søger og hvilken tidsplan der gælder. 
Ansøgningsfristen er den 12. marts 2018 kl. 12.00.
Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst mellem 
Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Løn aftales 
i intervallet kr. 464.407 til kr. 559.090. Hertil kommer pensions-
ordning. Derudover kan der eventuelt aftales særskilt vederlag og 
resultatløn efter gældende regler.  

Kompetent skoleleder til
unik privatskole

Interesserede ansøgere er velkomne til at kontakte rekrutteringskonsulent 
Søren Thorup, thorups kontor, på 21 68 87 08. Skolens bestyrelsesformand, 
Michael Trinskjær, kan kontaktes på 24 46 83 12.

PPR, Svendborg Kommune, 5700 Svendborg

Ny leder til tale-høre-afdelingen

§ Ansøgningsfristen er den 14. mar. 2018

Kvik-nr. 55510795

Kvikmarkens Privatskole, 2860 Søborg

Kompetent skoleleder til unik privatskole

§ Ansøgningsfristen er den 12. mar. 2018

Kvik-nr. 56491150

Avedøre Skole, Hvidovre Kommune

Skoleleder til Avedøre Skole

§ Ansøgningsfristen er den 13. mar. 2018

Kvik-nr. 56581365

Ellemarkskolen, 4600 Køge

Pædagogisk afdelingsleder og souschef

§ Ansøgningsfristen er den 08. mar. 2018

Kvik-nr. 56576616

Høng Privatskole, 4270 Høng

Lærerbarselsvikariat til den gode skole

§ Ansøgningsfristen er den 10. mar. 2018

Kvik-nr. 56631502

CSV Amager, 2300 København S

Underviser til borgere med ADHD

§ Ansøgningsfristen er den 12. mar. 2018

Kvik-nr. 56047887
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Når man træder ind i lokalet til en jobsamta-
le, begynder samtalen, inden man overhove-
det har åbnet munden første gang. Med sin 
fremtoning sender man signaler, som ansæt-
telsespanelet bevidst eller ubevidst opfanger, 
og som kan betyde lige så meget for, om man 
får jobbet, som hvad man siger.

Det fortæller stylist og indehaver af 
 stylechange.dk Liselotte Thygesen, som i sam-
arbejde med flere fagforeninger har tilbudt 

kurser i, hvordan man bedst klæder sig på til 
jobsamtalen. Og det bedste valg er ikke nød-
vendigvis det stiveste puds.

»Det vigtigste er at sende signaler, der 
reelt afspejler en som person. Desuden er det 
vigtigt, at man føler sig godt tilpas i det tøj, 
man har på. Hvis ikke man gør det, så viser 
det sig i ens kropssprog og fremtoning på en 
negativ måde«, siger hun.

Match dit tøj med skolen
Det betyder dog ikke, at der er frit lejde til 
at finde joggingbukserne og den forvaskede 
yndlings-T-shirt med bandlogo frem. Har man 

ambitioner om at 
lande jobbet, bør 
man klæde sig til 
lejligheden, under-
streger Liselotte 

Thygesen:

»Det er vigtigt at føle sig tilpas, men man 
bliver nødt til også at tænke i, hvordan man 
sender de rette signaler. Man kan med fordel 
undersøge på LinkedIn og skolens hjemme-
side, hvilke signaler ansatte og ledelsen på 
skolen sender«.

»Hvilket tøj har de på? Hvordan er deres 
fremtoning? Er det et sted, hvor man holder på 
formerne, eller et sted, hvor stemningen er af-
slappet og uformel? For en arbejdsgiver er det 
vigtigt at have en rimelig homogen og velfun-
gerende personalegruppe, og derfor går man 
gerne efter nogen, man kan se passer ind«.

Som lærer skal ens påklædning gerne være 
alsidig, så man både kan indgå i den ufor-
melle kontakt med børn og samtidig fremstå 
professionel på et forældremøde. Det er vig-
tigt med sin påklædning at signalere, at man 
har forstået, hvilken rolle man skal udfylde i 
sit job, understreger Liselotte Thygesen.

»Går man med den nypressede habit, 
sender man et meget professionelt, men 
også upersonligt signal, hvor det måske kan 
være svært at se en spille rundbold eller lave 
fingermaling med eleverne«, siger hun og til-
føjer: »Vælger man til gengæld en plasticpose 
i stedet for en taske, så bliver det så uformelt 
og afslappet, at ansættelsesudvalget kan blive 
i tvivl om, hvorvidt man overhovedet tager sit 
job og dermed sin faglighed seriøst«.

Få nye øjne på din fremtoning
Den professionelle stylist anbefaler, at man 
inden jobsamtalen får familie eller venner til 
at vurdere, hvilke signaler man sender med 
sin påklædning. Det kan nemlig ofte komme 
som en overraskelse.

»Vi er som mennesker vanedyr, der er ret 
fastlåste i vores forestilling om os selv, og 
hvad der klæder os. Nogle gange skal der et 
skub fra et andet menneske til, før vi udfor-
drer de forestillinger. Og man kan altid gå 
tilbage til det gamle, hvis man ikke føler sig 
godt tilpas i noget nyt«, siger hun.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

JOB & KARRIERE

Vær ordentligt klædt på til  
samtalen — bogstavelig talt
Stiletter eller løbesko? Din påklædning til jobsamtalen sender signaler både til  
ansættelsesudvalget – og til dig selv.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Jobsamtale
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rubrikannoncer

Skønt stort sommerhus 
syd for Kalundborg
Norsk træhus på natur-
grund, tæt på strand, 
børnevenligt, 10 sovepl. 
udlejes uge 25 – 30. in-
gemeretheolsen@gmail.
co...
Telefon: 20908530

Arrild Ferieby, 
Sønderjylland
Dejligt hus 6-8 pers. med 
opvaskemaskine. Roligt 
beliggende med gåaf-
stand til svm.hal, tennis, 
golf, fiskesø mm.
Telefon: 61553215/56286727 
www.draabys.dk

Havnsø Strand 100 
m. til vandet
Bjælkesommerhus ved 
børnevenlig sandstrand. 
Plads til 4 pers i 2 sove-
værelser. En uge i skole-
ferien 3.900kr.
Telefon: 20662052 
www.schultze.dk/sommerhus

Villa med havudsigt i 
skønne Kalkan i Tyrkiet
Arkitekttegnet villa med 
udsigt over middelhavet 
med egen swimmingpool 
til 8 pers. www.villakaya.
wordpress.com
Telefon: 25671484 
www.villakaya.wordpress.com

Byhus i Ollioules, 
Provence
Byhus, tagterasse,4-6 
sovepladser .Centralt be-
liggende, gode faciliteter. 
5 km til Middelhavet. Rie 
+4521674588
Telefon: +4521674588

Unik bolig tæt på Rom
Normas absolut bedste 
beliggenhed i total re-
staureret bolig med pano-
ramaudsigt og plads til 6 
personer.
Telefon: 60226802 
casanorma.com

Charmerende og 
centralt i København
Lys 2’er med altan mod 
grøn plads på Islands 
Brygge. Gåtur til centrum 
over broerne. Perfekt til 2.
Telefon: 20677321

1/3 andel i byhus i 
Provence sælges
Charmerende byhus be-
liggende nær torv med 
caféer og indkøb kun 20 
km. fra Middelhavet.
Telefon: +4530295437

Sommerhus, 
Tengslemark Lyng 
– Sjælland Odde
Dejligt velholdt sommer-
hus udlejes, Plads til 8 
personer, stor have med 
lille å, egen lund og børne-
venlig strand.
Telefon: 25747601 
https://sommerhustengsle-
mark.wordpress.com/

Oplev Krakow - 2 vær. 
lejlighed i centrum
Skøn lejlighed i stille 
gade midt i pragtfuld by. 
2 stuer, 6 sovepl. balkon. 
Fra 150 kr/dag. Billige fly 
fra Kbh.
Telefon: 59471766 
www.krakowcity.dk

Forår og sommer 
på Samsø
To hyggelige ferieboliger 
(8/6 pers). Gård fra 1911 
med stor have, meget 
fredelig beliggenhed.
Telefon: 42756878 
www.agerupgaard.dk

Autentisk landsbyhus 
i Spanien til salg/leje
Vi er to familier, som i 15 
år har ejet/elsket dette 
hus i Gualchos. Med ve-
mod sælger vi det. Kan 
lejes fra 2050 kr.
Telefon: 41664718 
www.sanmiguelgualchos.dk

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

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

IDRÆTSLEJRSKOLE SåvEL SOm aLm. LEJRSKOLE 
To idrætshaller samt en svømmehal m.m.

Brøndumvej 14-16 / 9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 11 90 / jammerbugt@idraetscenter.dk

www.idrætscenterjammerbugt.dk

Se ny
hjemmeside

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

4 dg/3 nt. inkl. morgenmad, ophold i flersengsværelser 
på valgt indkvartering samt bus t/r ................fra kr. 790

www.berlinspecialisten.dk

SKOLEREJSER TIL HELE EUROPA

98 12 70 22

eurotourist.dkRing på 8020 8870 og få en uforpligtende snak med 
Tommy eller Lise, to af vores Amsterdam-eksperter.

Tommy Iversen

ALFATRAVEL.DK - INFO@ALFATRAVEL.DK - 80 20 88 70

 Lise Sloth Pedersen

Priser fra kr. 998,-
AMSTERDAM
SKOLEREJSER

Lejrskole i Sønderjylland
Universe, 1864 og Tyskland
www.6401.dk
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Email: via hjemmesiden
www.dlfa.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 mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018
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FOR KORTE NYHEDER

SÅ KAN DE LÆRER DET / 143

Forandringsforskrækkede uddannelses-
institutioner enige om ikke at fusionere

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.

Lærere bør ikke brokke 
sig over manglende  
respekt, mener pedeller

Stik imod tendensen i undervisnings-
sektoren for tiden har to uddannel-
sesinstitutioner netop valgt ikke at 
fusionere. 

»Ja, det kan måske virke gammel-
dags«, kommenterer en repræsentant 
fra den ene ledelse, »men eventuelle 
fordele ved en sammenlægning syn-
tes ikke rigtigt opvejet af de mange 
positive ting, der var ved at forblive 
hver vores institution«. 

Det er, hvad 
de involverede 
kalder »små-

driftsfordele«, 
der er baggrunden 

for beslutningen: »Vi 
har hver vores identitet, vi gør 

tingene på hver vores måde i daglig-
dagen. Vi har forskellige studiemiljø-
er, forskellige ordninger for eksempel 
i forbindelse med skemalægning og 
praktik – og så er både studerende 
og ansatte egentlig bare godt til-
fredse med, hvordan tingene fun-
gerer. Så selv om vi ved at fusionere 
måske kunne flytte ind i en farlig flot 
kæmpebygning og kalde os noget 
med campus, der skulle udtales på 
engelsk, ja, så er vi altså blevet enige 
om den her model«, forklarer den ene 
leder og tilføjer: »Og heldigvis er der 
jo ikke noget, der forhindrer os i fort-
sat at samarbejde«. 

Tegning: Craig Stephens

Lærere i den danske folke-
skole ærgrer sig ofte over 
manglende respekt; fra 
elever, fra forældre, fra po-
litikere, fra offentligheden 
generelt. Men faktisk har de 
det slet ikke så slemt. I hvert 
fald ikke hvis man skal tro et 
rundspørge blandt pedeller 
på flere skoler. 

»Vi pedeller kan fortælle et 
og andet om at blive talt ned 
til«, forklarer en adspurgt.

»Lærere kan være så 
satans arrogante, når de 
har brug for hjælp til et eller 
andet praktisk, der åben-
bart ikke er lige så fornemt i 
deres øjne som deres åh så 
meningsfulde kerneydelse. 
Og samtidig skal vi høre 
dem brokke sig dagen lang 
over, at ingen tager dem al-
vorligt – de skulle bare vide, 

hvor godt de har det. Hvis du 
spørger, hvem der er nederst 
i hierarkiet, er det i hvert fald 
ikke dem«. 

I en kommentar fra sko-
lens rengøringspersonale ly-
der det: »Næ, for det er os«. 

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 senest 18. marts og vind weekendophold for to med alt betalt.
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Dårligt indeklima?
Prøv naturen

Spor i Landskabet gør det nemt at flytte undervisningen udenfor.
Etablér en natursti i lokalområdet med eleverne og skab en attraktiv 

platform for undervisning udendørs. Styrk klassens sammenhold og brug 
naturen aktivt i f.eks. biologi, geografi og fysik/kemi. Vi bidrager med 

god energi, gratis materialer, koordinering og rådgivning. 

spor.dk

Vil du 
vide mere?

Kontakt Kirsten på
33394000 eller

spor@lf.dk
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