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Forsker kommer med forslag til, 
hvad lærere kan gøre.
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DANSK 7.-10. KLASSE

n dag får et menneske nok, og når det sker, er det sjældent særlig logisk eller letforståeligt for andre, det er bare som et lys, der pludselig bliver slukket. Mennesker kan udholde det utrolig-ste, og mange gør det i uendelige tider – og som et lyn kommer så den udefra set latterlige bag-atel, der får alt til at klikke og på få minutter gør hele verden til et rædselskabinet. Jeg siger ikke, det er hverken rimeligt eller rationelt, bevar mig vel. Jeg siger bare, det ofte er sådan. Jeg har set det så mange gange, f.eks. dengang med Osvald og Rosa. Osvald og Rosa var noget nær en legende i min barndoms Vangede. De boede i en afdanket campingvogn på en lille bar plet af en mark, der stødte op til nogle aflange husvildebarakker af pilråddent træ, og det var aldrig for alvor lykkedes dem at få en mere rummelig eller hygiejnisk bolig, til trods for at deres børneflok voksede hvert eneste år. Osvald og Rosa nåede til ikke færre end ni børn, og de havde praktisk talt møbleret med dem alle ni i campingvognens to små rum. Det var den slags, der praktisk talt ikke foregår mere i Danmark, og som nutids-danskere derfor tager på charterre-jser for at se: god gammeldags stinkende fattigdom, liv og lir midt i en konstant stank af kål og kartofler, linned, der forlængst var blevet stift som lærred, altid ét barn, der var sygt, mindst, og altid én, der lige havde skidt eller pisset på gulvet. Osvald arbejdede på et gartneri op imod Farum-kanten. Når nogen spurgte ham, hvad han lavede, sagde han, at han gravede, og meget tydede på, at der ikke var større variation i det end som så. Hver morgen så man ham cykle afsted ud af Nybrovej med sin skovl fastgjort til ryggen, og hver aften vendte han tilbage på samme vis, for så at grave til deres køkkenhave rundt om campingvognen, mens Rosa – der så ud som om hun egentlig skulle have været spåkone med sit mørke, mystiske og vejrbidte an-sigt – kogte middagsmad med alle ungerne samlede omkring sine skørter som de altid gjorde, sjokkende i én lang række efter hende, selv når hun gjorde sine indkøb på Bygaden. Det mær-kelige var, at til trods for disse forhold, som de levede under år ud og år ind, og tilmed altså én mere for hvert år, var der aldrig nogen af dem, der klagede. Osvald og Rosa holdt sig for sig selv og passede deres ni unger, og de henvendte sig faktisk aldrig frivilligt til omverdenen. Man skulle tro, de var polske emigranter eller folk med en dyb hemmelighed. Indtil der skete to ting, som alle lagde mærke til, fordi alt omkring dem i årevis havde været så regelmæssigt: Rosa mistede sine tænder. Og Osvald begyndte at drikke. Det var ikke til at tage fejl af. Der var en sammenhæng imellem de to ting, og Osvald lagde ikke skjul på det nede på kroen, hvor han ellers aldrig var kommet. En aften sad han der på vej hjem fra gartneriet, til alles overras-kelse, sad der med sin skovl ved siden, fuld og melankolsk, og delagtiggjorde sit bord i sin skæbne. Osvald havde gjort den opdagelse, at hele hans liv var surt slid, og det sagde han intet til, sådan var det. En campingvogn af ubestemmelig oprindelse og årgang som beboelse, OK, ni børn, som knap nok kunne fodres ordentligt, OK. Men en kone uden tænder, uden så meget som én pløk i gabet! Dét var for meget. Hun levede af blødt brød og bananer, sagde Osvald, det var hvad hun kunne sutte i sig. Han kunne ikke holde det ud. Han kunne simpelthen ikke tåle at se hendes læber fatte om disse bananer, sutte dem fra hinanden og mose dem med tun-gen mod ganen. Osvald fik forfølgelsesvanvid, kunne man måske sige. Da Rosa mistede sine tænder, gik der en klap ned, og alle årenes ydmygelser og fortielser sprang frem som grådige ulve. Han blev snart fast gæst på kroen, og aften efter aften sad han dér og mumlede halvhøjt for sig selv om tandløse munde og slubrende bananer. Og selvfølgelig var det ikke billigt for det fattige hjem, at far drak, det var faktisk lige det eneste, der manglede. Alt truede med at gå op i røg. Rosa så forgrædt ud i byen, og Osvald rapporterede dagligt om hvordan det så ud til, at flere af børnene skulle arve hendes tænder og sutte bananer til deres død. Mange blev helt bange for ham. I helt stille stunder indrømmede han, at de ikke havde ‘været sammen’ siden de tænder forsvandt. Krisen var åbenbar for enhver, og hele kvarteret fulgte anspændt med, som omgivelserne altid følger med med tilbageholdt åndedræt, når de kan mærke, der er et sted, hvor det dirrer. Så skete der, som i de gode gamle føljeton’er, det at spændingen blev opløst af det helt uventede: regeringen vedtog på Christiansborg at etablere det nu så kendte begreb ‘børnepenge’. Det stod i aviserne. Osvald og Rosa læste ikke aviser. De anede intet om det. Ikke før der en formiddag stod et postbud dér foran campingvognen med en anvisning på børne-penge for ni børn. Efter Rosa havde skriblet sit navn på et stykke papir stod hun så pludselig der med flere penge i forklædelommen end hun nogen sinde før havde set på én gang. Hereft-er kunne man kun rekonstruere hvad der skete på grundlag af hvad folk de kommende dage fortalte hinanden: Rosa var tilsyneladende gået hjemmefra lige på stedet, stadig iført forklæde, havde ladet børn være børn og campingvogn være campingvogn, og havde sporenstregs taget bussen til Hellerup. I Hellerup havde hun ladet sig ekvipere i en af de fineste damekonfektions-forretninger, Madame Chic, hvor hun havde erhvervet en sart lyseblå spadseredragt. Derefter fik hun tid hos damefrisøren på Strandvejen, en forretning hun måske ofte havde passeret og kikket lidt misundeligt på, og der fik hun lavet lange, bløde slangekrøller ud af sit fedtede og tjavsede hår. Og fra damefrisøren fór hun som en nobel frue ud til tandlægen, hvor hun mod kontant betaling fik et helt komplet sæt nye tænder i munden. Således udstyret tog hun bussen tilbage til Vangede og satte sig tidligt på eftermiddagen ned på kroen, helt ind i en krog, hvor hun blev uforstyrreligt siddende med et fornemt smil uden at nyde noget. Hele eftermiddagen sad hun der urørlig, lige indtil Osvald kom på sit vante tidspunkt med skovlen over skulderen. Så rejste hun sig, gik hen over gulvet, åbnede munden og smilede bredt til Osvald med de skin-nende nye hvide tænder – og skred. Ingen hørte siden et ord fra Rosa, ingen aner hvordan det er gået hende hvorhenne. Osvald måtte finde sin egen ny rytme med børnene, og han gjorde det for så vidt som de alle kom af reden og afsted og han til sidst sad alene tilbage i camping-vognen og først da begyndte at gå på kro igen som en meget gammel og meget ensom mand. Stamgæsterne på kroen fortalte dengang, at når han blev for fuld fortalte han altid den samme historie, historien om et mareridt han regelmæssigt havde. Osvalds drøm begyndte i et stort sort hul som han faldt ned i, og så fik det store hul pludselig tænder, store og skinnende og hvide, og de klappede tættere og tættere sammen omkring ham, men lige før de skulle til at flå ham blev hullet helt blødt, tænderne forsvandt – og han selv blev til en banan der uendelig langsomt blev most og opløst i en hals. Han vågnede altid svedende. For nogle år siden vågnede Osvald ikke mere, og nu er hans campingvogn brændt og der er et etplanshus på vej på hans og Rosas bare plet jord, deres ni børns ejendommelige barndomshjem.En dag får et menneske nok, og når det sker, er det sjældent særlig logisk eller letforståeligt for andre, det er bare som et lys, der pludselig bliver slukket. Mennesker kan udholde det utroligste, og mange gør det i uendelige tider – og som et lyn kommer så den udefra set latterlige bagatel, der får alt til at klikke og på få minutter gør hele verden til et rædselskabinet. Jeg siger ikke, det er hverken rimeligt eller rationelt, bevar mig vel. Jeg siger bare, det ofte er sådan. Jeg har set det så mange gange, f.eks. dengang med Osvald og Rosa. Osvald og Rosa var noget nær en legende i min barndoms Vangede. De boede i en afdanket campingvogn på en lille bar plet af en mark, der stødte op til nogle aflange husvildebarakker af pilråddent træ, og det var aldrig for alvor lykkedes dem at få en mere rummelig eller hygiejnisk bolig, til trods for at deres børneflok voksede hvert eneste år. Osvald og Rosa nåede til ikke færre end ni børn, og de havde praktisk talt møbleret med dem alle ni i campingvognens to små rum. Det var den slags, der praktisk talt ikke foregår mere i Danmark, og som nutids-danskere derfor tager på charterrejser for at se: god gam-meldags stinkende fattigdom, liv og lir midt i en konstant stank af

NOVELLECIRKEL
Hvad tror du, novellen handler om? Hvad ved du om forfatterens måde at skrive på? 
Hvornår er teksten skrevet? Giver det dig en fornemmelse af, hvad du nu skal læse?

Hvad er tekstens litterære spor? Det kan fx være personerne, fortælleren, kompositionen eller 
sproget. Husk også, at der ofte er tomme pladser i teksten – alt er ikke beskrevet direkte.

GENRETRÆK
 Et isbjerg
 Anslaget

Vendepunktet
Slutningen

KOMPOSITION
In medias res 

Fortælletid/fortalt tid
Kronologi/Spring i tid

Flashback
Forudgreb

SPROG
Berettende eller beskrivende

Sætningsopbygning
Ordvalg

Billedsprog 

FORTÆLLER
1. personfortæller/jegfortæller

3. personfortæller
Alvidende fortæller

Personbunden fortæller
Observerende fortæller

TEMA
Konflikt

Modsætningspar
Værdier
Hensigt

TID OG STED
Fysisk miljø
Socialt miljø
Psykisk miljø

PERSONER
Indre og ydre karakteristik

Direkte og indirekte 
karakteristik

Udvikling

Hvad er hensigten med teksten, og hvilken sammenhæng indgår den i?

O V E R B L I K

L Æ S N I N G

F O R T O L K N I N G  O G
P E R S P E K T I V E R I N G

MENSdu laeser

FØR
du laeser

EFTER
du har

laest

V Æ L G 
A N A L Y S E P U N K T E R

Med dansk7-10.gyldendal.dk bliver det nemmere at
• skabe variation og differentiere undervisningen 
• begejstre og få eleverne til at gå på opdagelse i faget
• tilbyde alle elever en aktiv position i klassefællesskabet
• støtte eleverne i at skabe udtryk og være selvproducerende i relation til faget

dansk7-10.gyldendal.dk

AnalyseCirkler
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Den 100 år gamle Brorsons Kirke runger af techno og hiphop. Kirkegulvet er fyldt med teen-agere, der står og snakker eller fyrer den af til tonerne af Eminem.Levende lys er tændt i alle kroge. I et hjørne sidder et hold unge knægte og udkæmper et slag mellem palæstinensere og �listere – på Playstation. I et andet hjørne chilles der til musikken i bløde sofaer, mens andre foretrækker gulvet. Det er en råkold torsdag a�en i februar, klokken har passeret 19.30, og kirken er allerede godt fyldt op. SMS fra oven14-årige Tania lurer gennem de lilla solbriller rundt i rummet. Hendes jævnaldrende ven Tobias har i bedste hjemmedrengestil trukket den sorte strikhue godt ned i panden. – Det er da for fedt det her. Til almindelige gudstjenester falder man jo i søvn til biblen. Her er så mange forskellige ting vi kan foretage os. Det gør det langt sjovere at gå i kirke, siger Tobias.Bip bip. Tania leder febrilsk e�er sin mobiltelefon og a�ryder. Sammen stikker de hovederne sammen og læser beskeden fra oven: “Salig er de som sti�er FRED, for de skal kaldes Guds børn. Find mobilnumrene for KRIG og FRED oppe ved alteret og tast dem ind i din mobil.Tobias og Tania adlyder prompte, forsvinder op til al-tertavlen og ind i mængden af andre unge. Telefonnumrene får de brug for senere.Børne- og ungdomspræst Per Ramsdal er godt klar over at han gør oprør med de gamle traditioner for kirkegang.– Det er første gang i kristendommens 2000 år lange historie at vi bevæger os så langt ud. Men skal vi formidle det kristne budskab til de unge, må vi gøre det med udgang-spunkt i deres kultur. Unge i dag kan jo ikke sidde og tie stille med mobiltelefonen slukket, så hvorfor ikke bruge det til noget positivt. Gudstjenester skal heller ikke være kedelige, og det kristne budskab er et glad budskab, så hvorfor skal man ikke danse rundt i kirken og have det sjovt.Monsterfedt En række tomme pizzabakker gør det ud for tavler med nogle af tidens store spørgsmål: “Hvad tror du Gud ville gøre, hvis han boede i Irak eller Palæstina?” Jens på 15 læser budskaberne sammen med vennerne, og de bliver e�ertænksomme et øjeblik.– Jeg kommer til at tænke lidt mere over tingene end ved almindelige gudstjenester. De er sim-pelthen bare for kedelige, fortæller han. Fordybelsen bliver dog brat a�rudt da Jens får øje på noget mere interessant.– Prøv lige at tjekke hende ud der står der og danser ved stolpen, hun er da for lækker. Storsmilende forsvinder Jens og vennerne ud på dansegulvet til Robbie Williams.– Det her er bare monsterfedt, når han lige at råbe tilbage. Det grønne neonlys får følgeskab af røgskyer fra lo�et som var de sendt af Vor Herre. Over altertavlen hænger Jesus på korset og kigger ned på de dansende teenagere.En ny SMS-besked. Det er blevet tid til at gå til nadver, og de unge �okkes omkring alteret for at få en bid hjemmebragt brød, sa� og præstens velsignelse. Kære GudHåndskrevne små papirlapper med bønner og beskeder til Gud dækker e�erhånden den store opslagstavle. Louise på 17 sidder fordybet i sine egne tanker med et stykke papir i hånden og kigger ind i den voksende pyramide af fyrfadslys. Oven over hende er Fadervor skrevet med rød gra�ti på to meter højt papir– Første gang jeg var her, var mine forældre lige blevet skilt, og det hjalp ligesom at komme her og tænke nogle tanker, fortæller Louise mens hun hænger sine bønner op sammen med de andre. „Kære Gud, tak fordi du gav os liv. Pas godt på mine venner, familie og mig.– Det at jeg kan skrive en bøn, tænde et lys og tænkte lidt dybere over tingene, det kan jeg da forholde mig til.Bad opslagstavlen med bønner gemmer sig et a�ukket hjørne. Et par skamler og et lavt bord gør det ud for skri�estol. Tre unge piger sidder og får en fortrolig snak med præsten, og et par stykker står i kø og venter på deres tur. Præstmand Per De to rappere Ole D og Per V overtag-er scenen. Nu skal der battles. Med ord og rim som våben skal rapperne kæmpe for at overgå hinanden. Samtlige 146 kirkegængere sidder klar på gulvet med mobiltelefonerne rettet mod de to rappere der modtager de unges SMS’er med bud på krigs- og fredzoner: Fodboldbanen, opvasken og Irak lyder nogle af forslagene. Ole D og Per V griber spontant ideerne i lu�en og i bedste Eminem-stil battler de sig frem til løsninger: Få fred i dit sind, gå ud i dit køkken og �nd så lykken i stedet for at sige skrid, sig så kom hid Jublen vil ingen ende tage, og klap-salverne fra teenagerne b rager gennem kirkerummet.– Vi bruger rap for at de unge kan forstå hvad kristendommen handler om. Rappen er de unges sprog og egentlig ikke meget forskel-lig fra messesangen som præsterne brugte i gamle dage for at få deres budskaber formidlet, forklarer Per Ramsdal. „Præstmand Per“ som rapperne kalder ham, kaster sig til slut ind i battlen og samler op på de input der er kommet fra de unge. Han kigger dem i øjnene, taler direkte til dem og afslutter sin improviserede prædiken med et kort og rammende budskab fra Matthæusevangeliet.– Husk, at I skal også elske jeres �ender som jer selv.PS fra Vorher-re Tobias, Tania, Jens, Louise og de andre teenagere har fået noget at tænke på da de igen bevæger sig ud i det københavnske nattemørke.– Det er, som om at biblen bliver genfødt på den helt vildt fede måde. Det handler jo ikke kun om krig i verden, men også at have krig i sit sind når man for eksempel er uvenner med sine venner. Jeg forstår mere hvad kristen-dommen handler om. Får det ligesom mere frem i mine tanker, fortæller Tobias mens han trækker huen ned over ørerne.– Mobilen bipper igen og a�enens sidste SMS fra Vorherre ly-ser frem i displayet „Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lø�e sit åsyn på dig og give dig fred.” Den 100 år gamle Brorsons Kirke runger af techno og hiphop. Kirkegulvet er fyldt med teenagere, der står og snakker eller fyrer den af til tonerne af Eminem.Levende lys er tændt i alle kroge. I et hjørne sidder et hold unge knægte og udkæmper et slag mellem palæstinensere og �listere – på Playstation. I et andet hjørne chilles der til musikken i bløde sofaer, mens andre foretrækker gulvet. Det er en råkold torsdag a�en i februar, klokken har passeret 19.30, og kirken er allerede godt fyldt op. SMS fra oven14-årige Tania lurer gennem de lilla solbriller rundt i rummet. Hendes jævnaldrende ven Tobias har i bedste hjemmedreng-estil trukket den sorte strikhue godt ned i panden. – Det er da for fedt det her. Til alminde-lige gudstjenester falder man jo i søvn til biblen. Her er så mange forskellige ting vi kan fore-tage os. Det gør det langt sjovere at gå i kirke, siger Tobias.Bip bip. Tania leder febrilsk e�er sin mobiltelefon og a�ryder. Sammen stikker de hovederne sammen og læser beskeden fra oven: “Salig er de som sti�er FRED, for de skal kaldes Guds børn. Find mobilnumrene for KRIG og FRED oppe ved alteret og tast dem ind i din mobil.Tobias og Tania adlyder prompte, forsvinder op til altertavlen og ind i mængden af andre unge. Telefonnumrene får de brug for senere.Børne- og ungdomspræst Per Ramsdal er godt klar over at han gør oprør med de gam-le traditioner for kirkegang.– Det er første gang i kristendommens 2000 år lange historie at vi bevæger os så langt ud. Men skal vi formidle det kristne budskab til de unge, må vi gøre det med udgangspunkt i deres kultur. Unge i dag kan jo ikke sidde og tie stille med mobiltele-fonen slukket, så hvorfor ikke bruge det til noget positivt. Gudstjenester skal heller ikke være kedelige, og det kristne budskab er et glad budskab, så hvorfor skal man ikke danse rundt i kirken og have det sjovt.Monsterfedt En række tomme pizzabakker gør det ud for tavler med nogle af tidens store spørgsmål: “Hvad tror du Gud ville gøre, hvis han boede i Irak eller Palæstina?” Jens på 15 læser budskaberne sammen med vennerne, og de bliver e�ertænk-somme et øjeblik.– Jeg kommer til at tænke lidt mere over tingene end ved almindelige gud-stjenester. De er simpelthen bare for kedelige, fortæller han. Fordybelsen bliver dog brat af-brudt da Jens får øje på noget mere interessant.– Prøv lige at tjekke hende ud der står der og danser ved stolpen, hun er da for lækker. Storsmilende forsvinder Jens og vennerne ud på dansegulvet til Robbie Williams.– Det her er bare monsterfedt, når han lige at råbe tilbage. Det grønne neonlys får følgeskab af røgskyer fra lo�et som var de sendt af Vor Herre. Over altertavlen hænger Jesus på korset og kigger ned på de dansende teenagere.En ny SMS-besked. Det er blevet tid til at gå til nadver, og de unge �okkes omkring alteret for at få en bid hjem-mebragt

NYHEDSCIRKEL
Hvad er dine første tanker, indtryk og forventninger om nyhedsartiklen eller -indslaget? Har du en 

fornemmelse af, hvad du skal i gang med at læse/se? Hvad fanger din opmærksomhed?

Følg med i, hvad nyhedsartiklen/indslaget handler om, men læg også mærke de journalistiske virkemidler, der 
særligt fanger din opmærksomhed. Fx brugen af kilder, sproget, vinklingen eller billedmæssige virkemidler.

GENRE
 Nyhedsværdi
 Kilder

Vinkel
Fakta

VINKEL
Synsvinkel

Påstand/konklusion
Tese

KOMPOSITION
Placering i mediet
Gra� sk opsætning

Nyhedstrekant
Filmsprog

Lydeffekter

KILDETYPER
Erfaringskilde

Partskilde
Ekspertkilde

NYHEDS -
KRITERIER

Aktualitet
Væsentlighed
Identi� kation

Sensation
Kon� iktVIRKEMIDLER

Fortæller
Sprog

Holdningsmarkører
Argumentation

TEKST-
INGREDIENSER

Fakta
Udtalelser

Reportageelementer

Hvordan fungerer nyhedsformidlingen som helhed, og hvilken sammenhæng indgår den i?

O V E R B L I K

B E T R A G T N I N G 

V U R D E R I N G  O G
P E R S P E K T I V E R I N G

O V E R B L I K

B E T R A G T N I N G MENSdu laeser

FØR
du laeser

EFTER
du har

laest

V Æ L G 
A N A L Y S E P U N K T E R

Med dansk7-10.gyldendal.dk bliver det nemmere at
• skabe variation og differentiere undervisningen 
• begejstre og få eleverne til at gå på opdagelse i faget
• tilbyde alle elever en aktiv position i klassefællesskabet
• støtte eleverne i at skabe udtryk og være selvproducerende i relation til faget

dansk7-10.gyldendal.dk

AnalyseCirkler

ARTIKEL
KILDE
KRITIK REPORTAGE

KOMMUNI-
KATION

Hovedhistorie
Afsender/Modtager

Medie
Sammenhæng

GRATIS 
PLAKATER PÅ 

GU.DK

gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk
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Både lærere og elever er vilde med AnalyseCirkler fra dansk.gyldendal.dk. 
De er nu udkommet i hæfteformat. 

Med hæfterne får eleverne: 

■ en nem guide til at analysere alt fra noveller over kortfilm til reklamer og digte

■ et handy arbejdsredskab, de kan have med både i timen, derhjemme og til prøven

■ overblik over analysearbejdet før, under og efter læsning. 

Bestil allerede nu til dit næste skoleår!

Få styr på 
tekstanalysen!
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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

»Politikere, topledere og 
eksperter både i den  
offentlige og private  
sektor burde sendes på  
et obligatorisk højskole-
ophold til åndelig genop-
dragelse i stedet for at 
tage på luksuriøse studie-
ture til udenlandske skole-
væsener, som ofte inspi-
rerer dem til propaganda 
og billig selvpromovering«. 

Helge Christiansen

»Jeg er hverken forsker 
eller i stand til at spå om 
fremtiden. Jeg er menne-
ske først og fremmest. Og 
så er jeg lærer. Og jeg har 
brugt så meget af mit liv 
på at arbejde med men-
nesker, at jeg ved, at vi er 
komplekse. Og at det er 
vigtigt at møde andre lige-
værdigt og der, hvor de er. 
Jeg ved også, at Løgstrup 
havde ret, når han siger, at 
vi holder et andet menne-
ske i vores hænder. Men 
når jeg citerer ham, bety-
der det ikke, at jeg stiller 
lave krav eller mener, at 
faglighed er noget pjat. 
Tværtimod«.

Katja Gottlieb

Vi er nok mange, som har fået stukket denne sætning i hovedet, når vi som 
børn klagede over, at vi kedede os. Påstanden om, at kedsomhed og begavelse hænger 
sammen, kan få børn og voksne op i det røde felt. Og emnet kedsomhed – især i skolen 
– sender hurtigt folk på krigsstien med hårdt optrukne fronter. 

Er det lærerne, som er gabende triste, eller skyldes det, at de sociale mediers 
24-7-underholdning sætter en standard, som ikke tolererer pauser? Hvor er forældre-
ne? Er det i det hele taget et problem i skolen – eller skaber kedsomhed kreativitet? 

Der er lige så mange svar på spørgsmålene, som der er børn, der indimellem keder 
sig. Løsningen er dog under ingen omstændigheder, at læreren skal skrue op for un-
derholdningen og ned for kravene. 

Men fænomenet skal tages alvorligt og tages op. Kedsomhed kan blandt andet dæk-
ke over, at eleverne ikke forstår, hvad der foregår. Men det er svært at vide. For som en 
forsker beretter i dette blad, har de elever, som keder sig, vanskeligt ved at tale med 
læreren om det. De er bange for at blive upopulære og vil heller ikke såre læreren, 
siger forskeren. 

Myten om, at kedsomhed er forudsætningen for store op-
findelser og kreative indfald, må gerne forsvinde fra skolen. 

Der er ganske vist mange historier om genier, som har fået gode ideer ved at sidde 
og kede sig i deres mors køkken. Men som didaktisk metode giver det ingen mening. 

I skolen skal kreativitet sættes i system og organiseres. Kreativitet kan læres.
Det har man så også gjort i blandt andet Aalborg. Eleverne i Det Skæver Rum i 

dette blad keder sig ikke. De arbejder i et specielt indrettet rum, hvor eleverne taler 80 
procent af tiden, hvor fejl er gode, og der ikke findes viskelædere. I samfundsfag har 
de fået opgaven at gå ind i rummet og finde ud af, hvordan verden skal styres. Intet 
mindre. 

Den type kreative opgaver uden facit sparker til engagementet og åbner for, at ele-
verne kan indtage nye roller og eksperimentere. Men man hverken kan eller skal være 
i »et skævt rum« hele tiden. Der er mange færdigheder, som skal trænes og øves og 
terpes. Eleverne skal lære selvdisciplin og brug af knofedt. Også selv om de siger, at det 
er kedeligt.

Den kreative undervisning kræver desuden ekstra forberedelsestid. Ret meget tid. 
Til forløbet i Det Skæve Rum går læreren rundt med fem A4-ark med noter til, hvordan 
forløbet skal køre, og et stopur. Forudsætningen for at slippe eleverne løs er en grundig 
og gennemarbejdet køreplan.

Der er intet quick fix mod kedsomhed. Men at hive emnet ud af 
tabuburet og ind i klassen og på lærerværelset kan 
være en god begyndelse. 

 

Begavede mennesker 
keder sig aldrig … 

DANSK 7.-10. KLASSE

n dag får et menneske nok, og når det sker, er det sjældent særlig logisk eller letforståeligt for andre, det er bare som et lys, der pludselig bliver slukket. Mennesker kan udholde det utrolig-ste, og mange gør det i uendelige tider – og som et lyn kommer så den udefra set latterlige bag-atel, der får alt til at klikke og på få minutter gør hele verden til et rædselskabinet. Jeg siger ikke, det er hverken rimeligt eller rationelt, bevar mig vel. Jeg siger bare, det ofte er sådan. Jeg har set det så mange gange, f.eks. dengang med Osvald og Rosa. Osvald og Rosa var noget nær en legende i min barndoms Vangede. De boede i en afdanket campingvogn på en lille bar plet af en mark, der stødte op til nogle aflange husvildebarakker af pilråddent træ, og det var aldrig for alvor lykkedes dem at få en mere rummelig eller hygiejnisk bolig, til trods for at deres børneflok voksede hvert eneste år. Osvald og Rosa nåede til ikke færre end ni børn, og de havde praktisk talt møbleret med dem alle ni i campingvognens to små rum. Det var den slags, der praktisk talt ikke foregår mere i Danmark, og som nutids-danskere derfor tager på charterre-jser for at se: god gammeldags stinkende fattigdom, liv og lir midt i en konstant stank af kål og kartofler, linned, der forlængst var blevet stift som lærred, altid ét barn, der var sygt, mindst, og altid én, der lige havde skidt eller pisset på gulvet. Osvald arbejdede på et gartneri op imod Farum-kanten. Når nogen spurgte ham, hvad han lavede, sagde han, at han gravede, og meget tydede på, at der ikke var større variation i det end som så. Hver morgen så man ham cykle afsted ud af Nybrovej med sin skovl fastgjort til ryggen, og hver aften vendte han tilbage på samme vis, for så at grave til deres køkkenhave rundt om campingvognen, mens Rosa – der så ud som om hun egentlig skulle have været spåkone med sit mørke, mystiske og vejrbidte an-sigt – kogte middagsmad med alle ungerne samlede omkring sine skørter som de altid gjorde, sjokkende i én lang række efter hende, selv når hun gjorde sine indkøb på Bygaden. Det mær-kelige var, at til trods for disse forhold, som de levede under år ud og år ind, og tilmed altså én mere for hvert år, var der aldrig nogen af dem, der klagede. Osvald og Rosa holdt sig for sig selv og passede deres ni unger, og de henvendte sig faktisk aldrig frivilligt til omverdenen. Man skulle tro, de var polske emigranter eller folk med en dyb hemmelighed. Indtil der skete to ting, som alle lagde mærke til, fordi alt omkring dem i årevis havde været så regelmæssigt: Rosa mistede sine tænder. Og Osvald begyndte at drikke. Det var ikke til at tage fejl af. Der var en sammenhæng imellem de to ting, og Osvald lagde ikke skjul på det nede på kroen, hvor han ellers aldrig var kommet. En aften sad han der på vej hjem fra gartneriet, til alles overras-kelse, sad der med sin skovl ved siden, fuld og melankolsk, og delagtiggjorde sit bord i sin skæbne. Osvald havde gjort den opdagelse, at hele hans liv var surt slid, og det sagde han intet til, sådan var det. En campingvogn af ubestemmelig oprindelse og årgang som beboelse, OK, ni børn, som knap nok kunne fodres ordentligt, OK. Men en kone uden tænder, uden så meget som én pløk i gabet! Dét var for meget. Hun levede af blødt brød og bananer, sagde Osvald, det var hvad hun kunne sutte i sig. Han kunne ikke holde det ud. Han kunne simpelthen ikke tåle at se hendes læber fatte om disse bananer, sutte dem fra hinanden og mose dem med tun-gen mod ganen. Osvald fik forfølgelsesvanvid, kunne man måske sige. Da Rosa mistede sine tænder, gik der en klap ned, og alle årenes ydmygelser og fortielser sprang frem som grådige ulve. Han blev snart fast gæst på kroen, og aften efter aften sad han dér og mumlede halvhøjt for sig selv om tandløse munde og slubrende bananer. Og selvfølgelig var det ikke billigt for det fattige hjem, at far drak, det var faktisk lige det eneste, der manglede. Alt truede med at gå op i røg. Rosa så forgrædt ud i byen, og Osvald rapporterede dagligt om hvordan det så ud til, at flere af børnene skulle arve hendes tænder og sutte bananer til deres død. Mange blev helt bange for ham. I helt stille stunder indrømmede han, at de ikke havde ‘været sammen’ siden de tænder forsvandt. Krisen var åbenbar for enhver, og hele kvarteret fulgte anspændt med, som omgivelserne altid følger med med tilbageholdt åndedræt, når de kan mærke, der er et sted, hvor det dirrer. Så skete der, som i de gode gamle føljeton’er, det at spændingen blev opløst af det helt uventede: regeringen vedtog på Christiansborg at etablere det nu så kendte begreb ‘børnepenge’. Det stod i aviserne. Osvald og Rosa læste ikke aviser. De anede intet om det. Ikke før der en formiddag stod et postbud dér foran campingvognen med en anvisning på børne-penge for ni børn. Efter Rosa havde skriblet sit navn på et stykke papir stod hun så pludselig der med flere penge i forklædelommen end hun nogen sinde før havde set på én gang. Hereft-er kunne man kun rekonstruere hvad der skete på grundlag af hvad folk de kommende dage fortalte hinanden: Rosa var tilsyneladende gået hjemmefra lige på stedet, stadig iført forklæde, havde ladet børn være børn og campingvogn være campingvogn, og havde sporenstregs taget bussen til Hellerup. I Hellerup havde hun ladet sig ekvipere i en af de fineste damekonfektions-forretninger, Madame Chic, hvor hun havde erhvervet en sart lyseblå spadseredragt. Derefter fik hun tid hos damefrisøren på Strandvejen, en forretning hun måske ofte havde passeret og kikket lidt misundeligt på, og der fik hun lavet lange, bløde slangekrøller ud af sit fedtede og tjavsede hår. Og fra damefrisøren fór hun som en nobel frue ud til tandlægen, hvor hun mod kontant betaling fik et helt komplet sæt nye tænder i munden. Således udstyret tog hun bussen tilbage til Vangede og satte sig tidligt på eftermiddagen ned på kroen, helt ind i en krog, hvor hun blev uforstyrreligt siddende med et fornemt smil uden at nyde noget. Hele eftermiddagen sad hun der urørlig, lige indtil Osvald kom på sit vante tidspunkt med skovlen over skulderen. Så rejste hun sig, gik hen over gulvet, åbnede munden og smilede bredt til Osvald med de skin-nende nye hvide tænder – og skred. Ingen hørte siden et ord fra Rosa, ingen aner hvordan det er gået hende hvorhenne. Osvald måtte finde sin egen ny rytme med børnene, og han gjorde det for så vidt som de alle kom af reden og afsted og han til sidst sad alene tilbage i camping-vognen og først da begyndte at gå på kro igen som en meget gammel og meget ensom mand. Stamgæsterne på kroen fortalte dengang, at når han blev for fuld fortalte han altid den samme historie, historien om et mareridt han regelmæssigt havde. Osvalds drøm begyndte i et stort sort hul som han faldt ned i, og så fik det store hul pludselig tænder, store og skinnende og hvide, og de klappede tættere og tættere sammen omkring ham, men lige før de skulle til at flå ham blev hullet helt blødt, tænderne forsvandt – og han selv blev til en banan der uendelig langsomt blev most og opløst i en hals. Han vågnede altid svedende. For nogle år siden vågnede Osvald ikke mere, og nu er hans campingvogn brændt og der er et etplanshus på vej på hans og Rosas bare plet jord, deres ni børns ejendommelige barndomshjem.En dag får et menneske nok, og når det sker, er det sjældent særlig logisk eller letforståeligt for andre, det er bare som et lys, der pludselig bliver slukket. Mennesker kan udholde det utroligste, og mange gør det i uendelige tider – og som et lyn kommer så den udefra set latterlige bagatel, der får alt til at klikke og på få minutter gør hele verden til et rædselskabinet. Jeg siger ikke, det er hverken rimeligt eller rationelt, bevar mig vel. Jeg siger bare, det ofte er sådan. Jeg har set det så mange gange, f.eks. dengang med Osvald og Rosa. Osvald og Rosa var noget nær en legende i min barndoms Vangede. De boede i en afdanket campingvogn på en lille bar plet af en mark, der stødte op til nogle aflange husvildebarakker af pilråddent træ, og det var aldrig for alvor lykkedes dem at få en mere rummelig eller hygiejnisk bolig, til trods for at deres børneflok voksede hvert eneste år. Osvald og Rosa nåede til ikke færre end ni børn, og de havde praktisk talt møbleret med dem alle ni i campingvognens to små rum. Det var den slags, der praktisk talt ikke foregår mere i Danmark, og som nutids-danskere derfor tager på charterrejser for at se: god gam-meldags stinkende fattigdom, liv og lir midt i en konstant stank af

NOVELLECIRKEL
Hvad tror du, novellen handler om? Hvad ved du om forfatterens måde at skrive på? 
Hvornår er teksten skrevet? Giver det dig en fornemmelse af, hvad du nu skal læse?

Hvad er tekstens litterære spor? Det kan fx være personerne, fortælleren, kompositionen eller 
sproget. Husk også, at der ofte er tomme pladser i teksten – alt er ikke beskrevet direkte.

GENRETRÆK
 Et isbjerg
 Anslaget

Vendepunktet
Slutningen

KOMPOSITION
In medias res 

Fortælletid/fortalt tid
Kronologi/Spring i tid

Flashback
Forudgreb

SPROG
Berettende eller beskrivende

Sætningsopbygning
Ordvalg

Billedsprog 

FORTÆLLER
1. personfortæller/jegfortæller

3. personfortæller
Alvidende fortæller

Personbunden fortæller
Observerende fortæller

TEMA
Konflikt

Modsætningspar
Værdier
Hensigt

TID OG STED
Fysisk miljø
Socialt miljø
Psykisk miljø

PERSONER
Indre og ydre karakteristik

Direkte og indirekte 
karakteristik

Udvikling

Hvad er hensigten med teksten, og hvilken sammenhæng indgår den i?

O V E R B L I K

L Æ S N I N G

F O R T O L K N I N G  O G
P E R S P E K T I V E R I N G

MENSdu laeser

FØR
du laeser

EFTER
du har

laest

V Æ L G 
A N A L Y S E P U N K T E R

Med dansk7-10.gyldendal.dk bliver det nemmere at
• skabe variation og differentiere undervisningen 
• begejstre og få eleverne til at gå på opdagelse i faget
• tilbyde alle elever en aktiv position i klassefællesskabet
• støtte eleverne i at skabe udtryk og være selvproducerende i relation til faget

dansk7-10.gyldendal.dk

AnalyseCirkler
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Den 100 år gamle Brorsons Kirke runger af techno og hiphop. Kirkegulvet er fyldt med teen-agere, der står og snakker eller fyrer den af til tonerne af Eminem.Levende lys er tændt i alle kroge. I et hjørne sidder et hold unge knægte og udkæmper et slag mellem palæstinensere og �listere – på Playstation. I et andet hjørne chilles der til musikken i bløde sofaer, mens andre foretrækker gulvet. Det er en råkold torsdag a�en i februar, klokken har passeret 19.30, og kirken er allerede godt fyldt op. SMS fra oven14-årige Tania lurer gennem de lilla solbriller rundt i rummet. Hendes jævnaldrende ven Tobias har i bedste hjemmedrengestil trukket den sorte strikhue godt ned i panden. – Det er da for fedt det her. Til almindelige gudstjenester falder man jo i søvn til biblen. Her er så mange forskellige ting vi kan foretage os. Det gør det langt sjovere at gå i kirke, siger Tobias.Bip bip. Tania leder febrilsk e�er sin mobiltelefon og a�ryder. Sammen stikker de hovederne sammen og læser beskeden fra oven: “Salig er de som sti�er FRED, for de skal kaldes Guds børn. Find mobilnumrene for KRIG og FRED oppe ved alteret og tast dem ind i din mobil.Tobias og Tania adlyder prompte, forsvinder op til al-tertavlen og ind i mængden af andre unge. Telefonnumrene får de brug for senere.Børne- og ungdomspræst Per Ramsdal er godt klar over at han gør oprør med de gamle traditioner for kirkegang.– Det er første gang i kristendommens 2000 år lange historie at vi bevæger os så langt ud. Men skal vi formidle det kristne budskab til de unge, må vi gøre det med udgang-spunkt i deres kultur. Unge i dag kan jo ikke sidde og tie stille med mobiltelefonen slukket, så hvorfor ikke bruge det til noget positivt. Gudstjenester skal heller ikke være kedelige, og det kristne budskab er et glad budskab, så hvorfor skal man ikke danse rundt i kirken og have det sjovt.Monsterfedt En række tomme pizzabakker gør det ud for tavler med nogle af tidens store spørgsmål: “Hvad tror du Gud ville gøre, hvis han boede i Irak eller Palæstina?” Jens på 15 læser budskaberne sammen med vennerne, og de bliver e�ertænksomme et øjeblik.– Jeg kommer til at tænke lidt mere over tingene end ved almindelige gudstjenester. De er sim-pelthen bare for kedelige, fortæller han. Fordybelsen bliver dog brat a�rudt da Jens får øje på noget mere interessant.– Prøv lige at tjekke hende ud der står der og danser ved stolpen, hun er da for lækker. Storsmilende forsvinder Jens og vennerne ud på dansegulvet til Robbie Williams.– Det her er bare monsterfedt, når han lige at råbe tilbage. Det grønne neonlys får følgeskab af røgskyer fra lo�et som var de sendt af Vor Herre. Over altertavlen hænger Jesus på korset og kigger ned på de dansende teenagere.En ny SMS-besked. Det er blevet tid til at gå til nadver, og de unge �okkes omkring alteret for at få en bid hjemmebragt brød, sa� og præstens velsignelse. Kære GudHåndskrevne små papirlapper med bønner og beskeder til Gud dækker e�erhånden den store opslagstavle. Louise på 17 sidder fordybet i sine egne tanker med et stykke papir i hånden og kigger ind i den voksende pyramide af fyrfadslys. Oven over hende er Fadervor skrevet med rød gra�ti på to meter højt papir– Første gang jeg var her, var mine forældre lige blevet skilt, og det hjalp ligesom at komme her og tænke nogle tanker, fortæller Louise mens hun hænger sine bønner op sammen med de andre. „Kære Gud, tak fordi du gav os liv. Pas godt på mine venner, familie og mig.– Det at jeg kan skrive en bøn, tænde et lys og tænkte lidt dybere over tingene, det kan jeg da forholde mig til.Bad opslagstavlen med bønner gemmer sig et a�ukket hjørne. Et par skamler og et lavt bord gør det ud for skri�estol. Tre unge piger sidder og får en fortrolig snak med præsten, og et par stykker står i kø og venter på deres tur. Præstmand Per De to rappere Ole D og Per V overtag-er scenen. Nu skal der battles. Med ord og rim som våben skal rapperne kæmpe for at overgå hinanden. Samtlige 146 kirkegængere sidder klar på gulvet med mobiltelefonerne rettet mod de to rappere der modtager de unges SMS’er med bud på krigs- og fredzoner: Fodboldbanen, opvasken og Irak lyder nogle af forslagene. Ole D og Per V griber spontant ideerne i lu�en og i bedste Eminem-stil battler de sig frem til løsninger: Få fred i dit sind, gå ud i dit køkken og �nd så lykken i stedet for at sige skrid, sig så kom hid Jublen vil ingen ende tage, og klap-salverne fra teenagerne b rager gennem kirkerummet.– Vi bruger rap for at de unge kan forstå hvad kristendommen handler om. Rappen er de unges sprog og egentlig ikke meget forskel-lig fra messesangen som præsterne brugte i gamle dage for at få deres budskaber formidlet, forklarer Per Ramsdal. „Præstmand Per“ som rapperne kalder ham, kaster sig til slut ind i battlen og samler op på de input der er kommet fra de unge. Han kigger dem i øjnene, taler direkte til dem og afslutter sin improviserede prædiken med et kort og rammende budskab fra Matthæusevangeliet.– Husk, at I skal også elske jeres �ender som jer selv.PS fra Vorher-re Tobias, Tania, Jens, Louise og de andre teenagere har fået noget at tænke på da de igen bevæger sig ud i det københavnske nattemørke.– Det er, som om at biblen bliver genfødt på den helt vildt fede måde. Det handler jo ikke kun om krig i verden, men også at have krig i sit sind når man for eksempel er uvenner med sine venner. Jeg forstår mere hvad kristen-dommen handler om. Får det ligesom mere frem i mine tanker, fortæller Tobias mens han trækker huen ned over ørerne.– Mobilen bipper igen og a�enens sidste SMS fra Vorherre ly-ser frem i displayet „Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lø�e sit åsyn på dig og give dig fred.” Den 100 år gamle Brorsons Kirke runger af techno og hiphop. Kirkegulvet er fyldt med teenagere, der står og snakker eller fyrer den af til tonerne af Eminem.Levende lys er tændt i alle kroge. I et hjørne sidder et hold unge knægte og udkæmper et slag mellem palæstinensere og �listere – på Playstation. I et andet hjørne chilles der til musikken i bløde sofaer, mens andre foretrækker gulvet. Det er en råkold torsdag a�en i februar, klokken har passeret 19.30, og kirken er allerede godt fyldt op. SMS fra oven14-årige Tania lurer gennem de lilla solbriller rundt i rummet. Hendes jævnaldrende ven Tobias har i bedste hjemmedreng-estil trukket den sorte strikhue godt ned i panden. – Det er da for fedt det her. Til alminde-lige gudstjenester falder man jo i søvn til biblen. Her er så mange forskellige ting vi kan fore-tage os. Det gør det langt sjovere at gå i kirke, siger Tobias.Bip bip. Tania leder febrilsk e�er sin mobiltelefon og a�ryder. Sammen stikker de hovederne sammen og læser beskeden fra oven: “Salig er de som sti�er FRED, for de skal kaldes Guds børn. Find mobilnumrene for KRIG og FRED oppe ved alteret og tast dem ind i din mobil.Tobias og Tania adlyder prompte, forsvinder op til altertavlen og ind i mængden af andre unge. Telefonnumrene får de brug for senere.Børne- og ungdomspræst Per Ramsdal er godt klar over at han gør oprør med de gam-le traditioner for kirkegang.– Det er første gang i kristendommens 2000 år lange historie at vi bevæger os så langt ud. Men skal vi formidle det kristne budskab til de unge, må vi gøre det med udgangspunkt i deres kultur. Unge i dag kan jo ikke sidde og tie stille med mobiltele-fonen slukket, så hvorfor ikke bruge det til noget positivt. Gudstjenester skal heller ikke være kedelige, og det kristne budskab er et glad budskab, så hvorfor skal man ikke danse rundt i kirken og have det sjovt.Monsterfedt En række tomme pizzabakker gør det ud for tavler med nogle af tidens store spørgsmål: “Hvad tror du Gud ville gøre, hvis han boede i Irak eller Palæstina?” Jens på 15 læser budskaberne sammen med vennerne, og de bliver e�ertænk-somme et øjeblik.– Jeg kommer til at tænke lidt mere over tingene end ved almindelige gud-stjenester. De er simpelthen bare for kedelige, fortæller han. Fordybelsen bliver dog brat af-brudt da Jens får øje på noget mere interessant.– Prøv lige at tjekke hende ud der står der og danser ved stolpen, hun er da for lækker. Storsmilende forsvinder Jens og vennerne ud på dansegulvet til Robbie Williams.– Det her er bare monsterfedt, når han lige at råbe tilbage. Det grønne neonlys får følgeskab af røgskyer fra lo�et som var de sendt af Vor Herre. Over altertavlen hænger Jesus på korset og kigger ned på de dansende teenagere.En ny SMS-besked. Det er blevet tid til at gå til nadver, og de unge �okkes omkring alteret for at få en bid hjem-mebragt

NYHEDSCIRKEL
Hvad er dine første tanker, indtryk og forventninger om nyhedsartiklen eller -indslaget? Har du en 

fornemmelse af, hvad du skal i gang med at læse/se? Hvad fanger din opmærksomhed?

Følg med i, hvad nyhedsartiklen/indslaget handler om, men læg også mærke de journalistiske virkemidler, der 
særligt fanger din opmærksomhed. Fx brugen af kilder, sproget, vinklingen eller billedmæssige virkemidler.

GENRE
 Nyhedsværdi
 Kilder

Vinkel
Fakta

VINKEL
Synsvinkel

Påstand/konklusion
Tese

KOMPOSITION
Placering i mediet
Gra� sk opsætning

Nyhedstrekant
Filmsprog

Lydeffekter

KILDETYPER
Erfaringskilde

Partskilde
Ekspertkilde

NYHEDS -
KRITERIER

Aktualitet
Væsentlighed
Identi� kation

Sensation
Kon� iktVIRKEMIDLER

Fortæller
Sprog

Holdningsmarkører
Argumentation

TEKST-
INGREDIENSER

Fakta
Udtalelser

Reportageelementer

Hvordan fungerer nyhedsformidlingen som helhed, og hvilken sammenhæng indgår den i?

O V E R B L I K

B E T R A G T N I N G 

V U R D E R I N G  O G
P E R S P E K T I V E R I N G

O V E R B L I K

B E T R A G T N I N G MENSdu laeser

FØR
du laeser

EFTER
du har

laest

V Æ L G 
A N A L Y S E P U N K T E R

Med dansk7-10.gyldendal.dk bliver det nemmere at
• skabe variation og differentiere undervisningen 
• begejstre og få eleverne til at gå på opdagelse i faget
• tilbyde alle elever en aktiv position i klassefællesskabet
• støtte eleverne i at skabe udtryk og være selvproducerende i relation til faget

dansk7-10.gyldendal.dk

AnalyseCirkler

ARTIKEL
KILDE
KRITIK REPORTAGE

KOMMUNI-
KATION

Hovedhistorie
Afsender/Modtager

Medie
Sammenhæng

GRATIS 
PLAKATER PÅ 

GU.DK

gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

A
0

3
4

Både lærere og elever er vilde med AnalyseCirkler fra dansk.gyldendal.dk. 
De er nu udkommet i hæfteformat. 

Med hæfterne får eleverne: 

■ en nem guide til at analysere alt fra noveller over kortfilm til reklamer og digte

■ et handy arbejdsredskab, de kan have med både i timen, derhjemme og til prøven

■ overblik over analysearbejdet før, under og efter læsning. 

Bestil allerede nu til dit næste skoleår!

Få styr på 
tekstanalysen!
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KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 
TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

BESTIL STAV TIL DET NYE SKOLEÅR 

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

LÆS MERE 
OM INDHOLD 
OG PRISER PÅ 

DPF.DK

1
Et systematisk stave- og grammatikmateriale, der kan bru-
ges fra 0. til 10. klasse. Alle elevbøger og lærervejledninger 
er revideret efter de nye retskrivningsregler og forenklede 
Fælles Mål. Systemet indeholder oplæg til både fælles un-
dervisning i klassen og individuelt arbejde – og findes nu i 
online-udgave til 1.-8. klasse.

Af Inger-Lise Heinze og  
Ida Lyndby-Jensen 

Der arbejdes med målbeskrivelser 
og autentiske tekster, og mange 
opgaver er selvkontrollerende. Inde-
holder oversigter over grammatik, 
sætningsled, kommaregler og ord-
liste med de enkelte ords ordklasse 
og bøjning. Består af elevbog samt 
en lærervejledning med facit og ud-
dybende kommentarer til de enkelte 
emner. Til udskolingen.

Af Vibeke Lundkvist 

Gør den første læsning og 
skrivning sjovere med spil og 
værksteder. Indeholder et bredt 
udvalg af kort, spilleplader, 
plakater og et idekatalog lige 
til at gå til. Materialet tager ud-
gangspunkt i Stav 0 Elevbog, 
men kan også anvendes som 
selvstændigt materiale.

1.-8. klasse
  er 100 % selvrettende og giver læreren løbende 

overblik over klassens samlede og elevernes individuelle fremskridt 
med mulighed for rapportgenerering til fx skole-hjem-samtaler og 
udarbejdelse af elevplaner.

  er systematisk opbygget med grammatik, sta-
vetræning og tegnsætning samt diktater på tre niveauer. Til hvert 
klassetrin er der tilføjet ca. 600 supplerende opgaver i forhold til 
papirudgaven af STAV. STAV Online er motiverende for eleverne, da 
der er spilelementer indbygget i hver opgave ved hjælp af et point-
system.

  tilgås med UNI login og sælges som licens til 
skolens enkelte klassetrin. 

Introduktionstilbud
Ved køb af klassesæt af de fysiske Stav 
elevhæfter får du Stav Online med for 300 kr. 
ekstra til din klasse (normalpris for klasselicens 
1.260 kr.). Ønskes kun Stav Online tilbyder vi 
nye brugere 25% introduktionsrabat.
 
Bestil på info@dpf.dk eller tlf. 4546 0050.

PRØV STAV ONLINE GRATIS I 14 DAGE.
 
Klik ind på stav-online.dk eller bestil på 
info@dpf.dk.

TILSKUDS-
BERETTIGET
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Eng

Vi har pakket kufferten for dig 
– skal du med?  

Med et engelsksystem fra Alinea får du en færdigpakket kuffert med alt, 
hvad du og dine elever skal bruge. 

Uanset vejret er du fuldt klædt på til rejsen og sikker på at komme i mål. 
Du kan putte mere i kufferten eller bruge den, som den er.

Og der er digitalt indhold til hele turen.

Find dit engelsksystem på alinea.dk
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Kom tæt på et helt anderledes børneliv i 
Vestafrika. Mød børnene i guldminen og 
lær om smarte gribbe, hellige krokodiller  
og hverdagen i storbyen og på landet.

TIL “GULDETS FORBANDELSE”

Burkina Faso
LÆRERVEJLEDNING

Nyt!
Byg en digital  

lågekalender med 
fakta og fotos

Guld, gribbe og gudemasker 

 i Burkina Faso

Bestil klassesæt nu

U-LANDSKALENDER.DK 
Intropris 249 kr.
30 elevbøger • 2 lærervejledninger • Gratis web og app

Nyt i år: Byg Børnenes Egen U-landskalender  
– et engagerende forløb med et nemt og skrædder
syet webværktøj. Eleverne formidler deres viden i en 
flot, digital lågekalender, som sendes til en målgruppe.

•  1.-4. klasse  natur/teknologi, dansk og tværfagligt.
•  Trykt elevbog: ”Guldets forbandelse” af Lise 

Bidstrup  også med fakta og læseletfabler.
•  Spændende fortællinger, høj faglighed og masser 

af sjove opgaver: Eleverne researcher og formidler. 
De læser, eksperimenterer og bevæger sig.

•  4 skalérbare forløb, der er lige til at gå til.
•  Mange film, bl.a. med Sebastian Klein fra DR.
•  Website og iPad-app med fakta + elevproduktion.
•  Lærer-web med alle materialer og opgaveark. 
•  50 gratis foredrag med Oxfam Ibis.

I N D H O L D

16

Bornholm sadler om
Sammenlagte skoler  

bliver igen selvstændige.

6

Hans Rømer  
Skolen

RØNNE 

ØSTERMARIE 

NEXØAAKIRKEBY 

HASLE 

ALLINGE

Åvang Skole  
Selvstændig  
2017/18  

Søndermark  
Skole  
Selvstændig  
2017/18

Specialskolen 
KildebakkenSvartingedal 

Skole  
Selvstændig 
2016/17

Kongeskærskolen  
Selvstændig 2016/17

Heldagsskolen 
Østermarie

Paradisbakkeskolen

 KO M 
 K E D S O M H E D E N 

 T I L  L I V S 
Se, hvad du kan gøre for at  
udfordre dine elevers  
og din egen kedsomhed. 
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à   OVERSIGT36 4026

Fagligt fornøjet
Søren Nørby når elever-

ne med storytelling.

Fagligt netværk
Skolehaver integreres i 

faglige mål.

To læreres 
skæve ide

Kreativiteten trives i 
skolens kælderrum.

Kedsomhed
Keder dine elever sig? .............................../  6
Lærere skal tage  
kedsomhed alvorligt .................................../  8

Skolestatus 2017
Slut med matrikelskoler på Bornholm ..../   16

Skole sættes fri for at overleve ................/   18

Folkeskolen.dk ..................................../   20

Forsøgsskoler
Stadig lang vej til kortere skoledag ........./   24

Kreativitet
»Når vi fejler, bliver vi bedre« ..................../  26

Læringsforsker: Slip kreativiteten løs ...../  31

Debat
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DLF mener .................................................../  34
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Faglig fornøjelse
At finde sin plads ......................................./  36
Lærer til lærer 
Væg til væg-billedkunst ............................/  38

Fagligt netværk
Grøn bevægelse giver elever  
jordforbindelse ............................................/  40
Spot .........................................................../   42
Anmeldelser ........................................./   44
Ledige stillinger ................................/   46
Bazar ........................................................./   55
Uskolet...................................................../   58

Se, hvad du kan gøre for at  
udfordre dine elevers  
og din egen kedsomhed. 
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KEDER DINE  
ELEVER SIG?
Mange lærere kender til elever, som keder sig.  
Forsker og underviser på læreruddannelsen i Roskilde 
Ditte Dalum Christoffersen har skrevet en bog om 
kedsomhed i skolen. Her præsenterer hun fire  
arketyper på elever, der keder sig, og kommer med 
forslag til, hvad læreren kan gøre.  D E N  F O R TA B T E 

Poul kan ikke se meningen med at 
gå i skole, og han har stort set gi-
vet op på den faglige del. For ham 
at se går han kun i skole, »fordi 
sådan er loven«. Han kan ikke se, 
hvad han skal bruge det til, og 
han skal bare have tiden til at gå, 
indtil han er færdig med 9. klasse. 
Prøver han at snakke med foræl-
dre eller lærere, får han at vide, 
at »det er din egen skyld«. Derfor 
føler han sig ikke hørt, og han får 
ingen hjælp. 

Poul har svært ved at finde 
motivation i det, som lærerne 
tilbyder, og han længes efter at 
kunne »se sig selv« i skolearbejdet. 
Poul har resigneret, og når han 
keder sig, ender det ofte med, at 
han lægger sig ned over bordet og 
sover eller stirrer ud ad vinduet. 
Lærerne opfatter Poul som en elev 
med dårlig attitude.

 B A L L A D E M A G E R E N 

Gorm keder sig, fordi han har en 
oplevelse af ikke at blive hørt eller 
anerkendt af lærerne. Han mang-
ler indflydelse på sin hverdag. 
Han er fagligt dygtig og vil gerne 
lære. Han har en længsel efter at 
arbejde med noget, der vækker 
ham, og som han kan forbinde sig 
til. Men han oplever, at alt bliver 
ham pålagt på forhånd af lærerne, 
selv om han har masser af ideer. 
Det gør ham frustreret, irriteret og 
rastløs.

Når Gorm keder sig, reagerer 
han med uro, høje råb, rastløse be-
vægelser og negative indstillinger 
over for og forventninger til skolen 
og lærerne. Det betyder, at lærerne 
kategoriserer ham som ballade-
mager, i opposition og larmende, 
på trods af at de også anerkender 
ham som fagligt dygtig.

K E D S O M H E D

149521 p06-15_FS0817_Kedsomhed.indd   6 24/04/17   12.42



F O L K E S K O L E N  /  0 8  /  2 0 1 7  /  7 

 N Ø R D E N 

Mikkel er fagligt dygtig, og han kan 
lide at gå i skole og få undervisning 
– alligevel keder han sig. Han bliver 
forstyrret af de andre elevers larm, 
uro og evindelige spørgsmål. Mik-
kel keder sig, fordi undervisningen 
og opgaverne ikke er fagligt udfor-
drende for ham. Og når de andre 
elever larmer, kommer Mikkel også 
til at kede sig, fordi det forstyrrer i 
undervisningen. 

Hans reaktion er næsten li-
gesom Pouls: Mikkel lægger sig 
ind over bordet og sover, indtil de 
andre er færdige med at larme, så 
han kan lave noget fagligt. Mikkels 
kedsomhed er den eneste af de 
fire elevers, der bliver anerkendt af 
lærerne. Han keder sig af de »rig-
tige grunde«, og derfor forsøger 
lærerne at hjælpe ham ud af ked-
somheden ved at give ham svæ-
rere opgaver eller bede ham hjælpe 
sine kammerater. Lærerne ser 
Mikkel som en mønsterelev, men 
i det sociale hierarki ser de andre 
elever i klassen ham som en nørd.

 D E N  S E J E 

Marie vil gerne blive til noget stort, 
måske endda læge. Hendes for-
ældre er lavtuddannede, og hun vil 
ikke selv ende med at være kas-
sedame, forklarer hun. Hun ved, 
at det er vigtigt at følge med i det 
faglige, men alligevel kan hun ikke 
forbinde sig. Der er nemlig noget 
andet, der trækker. Hun vil gerne 
være en af de seje og populære i 
klassen, og det er man i hendes 
optik ikke, hvis man er en fagligt 
dygtig nørd. 

Der skal ske noget hele tiden, 
og når Marie keder sig, får hun 
travlt med at skabe underholdning 
og søge mod sjove sociale aktivi-
teter for at undvige kedsomheden. 
Hun har en længsel efter drama, 
og hun vil gå langt for at opnå lidt 
spænding i hverdagen. For eksem-
pel fortæller hun løgnehistorier om 
de andre elever.
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»Nærmest hele skoledagen keder jeg 
mig. Det er rigtig, rigtig kedeligt, det meste 
– det synes mange – det synes rigtig mange«, 
siger Gorm fra 7.x. 

»På en måde kan jeg ikke rigtig lide nogen 
fag, fordi det bare er kedeligt at gå i skole. 
(…) Der er ikke noget at lave. Der er mange 
regler og sådan noget – og det er det samme 
hver dag. Jeg har gået i skole i næsten otte år, 
og det har været det samme hver dag stort 
set jo«, fortæller en anden dreng i klassen, 
Kasper. 

Citaterne stammer fra Ditte Dalum Chri-
stoffersens forskning i kedsomhed, hvor hun 
har fulgt en klasse fra 7. til 9. og interviewet 
eleverne om det meningsfulde skoleliv. Ditte 
Dalum Christoffersen er lektor ved Center 
for Skole og Læring på professionshøjskolen 
University College Sjælland, og hun har som 
led i sin forskning besøgt mange klasser, hvor 
problematikkerne fra undersøgelsen går igen.

Se bag om kedsomheden
Kedsomhed optræder alle vegne, og alle 
mennesker keder sig indimellem. Det er helt 
normalt, og derfor bliver kedsomhed ofte set 
som et grundvilkår i skolen som i livet. Al-

ligevel bør lærerne tage det alvorligt, påpeger 
Ditte Dalum Christoffersen. I hendes studie 
interviewede og observerede hun både lærere 
og elever, og hun understreger, at det var 
sympatiske, dygtige lærere, der ville eleverne 
det bedste. Men lærerne mødte ikke altid 
eleverne der, hvor de var, og derfor havde 
mange af dem svært ved at hjælpe eleverne 
ud af kedsomheden.

»Mange voksne udpeger kedsomheden 
som et personligt problem. De trækker ofte 
på nogle hverdagsdiskurser om, at ’det er 
godt at kede sig’, at ’det er elevens eget pro-
blem’, og at ’de skal tage sig sammen’. Derfor 

Kedsomhed er godt. Det er sundt at kede sig. 
Disse almindelige forståelser af kedsomhed 
kan være rigtige nok i fritiden – bare ikke i 
skolen, hvor eleverne kun har en vej ud af  
kedsomheden: At gøre, som læreren siger, 
forklarer Ditte Dalum Christoffersen.    

K E D S O M H E D

LÆRERE SKAL  
TAGE KEDSOMHED  

ALVORLIGT
Kedsomhed smitter, og lærerne skal 

tage eleverne alvorligt for at komme  
kedsomheden til livs – også deres egen, 

mener forsker Ditte Dalum Christoffersen.
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Ditte Dalum Christoffersen er ph.d. og lektor ved Center for Skole og Læring 
på professionshøjskolen University College Sjælland, UCSJ.  
Hendes bog »Hvad er meningen? Kedsomhed, angst og længsler i elevernes 
skoleliv« er netop udkommet. Bogen er en redigeret og forkortet udgave af 
en ph.d.-afhandling, som hun afleverede i 2014 ved Roskilde Universitet. 
Her havde hun fulgt en klasse fra 7. til 9. og interviewet eleverne om det 
meningsfulde skoleliv. 
Siden har Ditte Dalum Christoffersen besøgt mange klasser, hvor problema-
tikkerne fra undersøgelsen går igen. Og selv om undersøgelserne er foreta-
get inden folkeskolereformen, mener hun ikke, at det har gjort, at eleverne 
keder sig mindre. Tværtimod er den lange skoledag med til at avle kedsom-
hed, især i de mindre klasser, hvor børn har svært ved at sidde stille. 

Hvordan viser det sig, når dine 
 elever keder sig?
»De kigger ned, kigger den anden vej, 
kigger ud ad vinduet, følger ikke med. 
Det kan man godt fornemme som 
lærer«.

Hvad gør du ved det?
»Der er nogle elever, som altid keder 
sig og ikke følger med. Jeg prøver at 
få dem til at deltage i undervisningen. 
Nogle keder sig, fordi niveauet er for 
lavt. Der handler det om at differentiere 
undervisningen, så jeg kan få moti-
veret eleverne, både de dygtige og de 
svage elever. Jeg bruger meget tid på, 
hvordan man anvender fagene i virke-

ligheden, så det ikke bare er matematik 
for matematikkens skyld. Det er ikke 
nogen hemmelighed, at folkeskolen har 
en gruppe elever, som kun er i skole, 
fordi der er nogen, der siger, at de skal. 
Det er en vigtig opgave at få motiveret 
dem, men det kan være rigtig svært«. 

Hvordan påvirker det dig, at  
eleverne keder sig?
»Det bliver jeg ærgerlig over, men det 
tror jeg er en del af vilkårene. Jeg vil 
ikke sige, at jeg vænner mig til det, 
men det er en situation, jeg kender, og 
som jeg er blevet vant til at tackle«.

Munkekærskolen i Solrød, underviser i 
matematik, biologi, geografi (udskoling). 
Undervist i otte år.

Jes Kristian Larsen

ser man sjældent bag om kedsomhe-
den. Hvorfor keder børnene sig?« siger 
Ditte Dalum Christoffersen.

Hvad er meningen?
Ditte Dalum Christoffersen har i sin 
forskning analyseret fire elevers ked-
somhed i dybden, Gorm, Poul, Mikkel 
og Marie, men hun kunne lige så godt 
have fortalt om 22 andre måder at kede 
sig på – en for hver elev i klassen. Der 
er dog et gennemgående træk: Ofte kan 
eleverne ikke se meningen med det, de 
skal lave, og derfor kommer de til at 
kede sig.

»Gorm efterlyser for eksempel, 
hvorfor dronning Margrethe den 1. 
’for et hundrede tusinde år siden’ er 
interessant for ham. Nogle gange kan 
man gøre det interessant ved at vende 
spørgsmålet om og spørge Gorm: Hvor-
for tror du, det er relevant for dig, at 
du ved noget om hende? Det får du to 
timer til at finde ud af«, siger Ditte Da-
lum Christoffersen. 

Hun peger på, at lærerens dagsor-
den tit er så indforstået og planlagt 
efter bestemte mål og strategier, at der 
ikke er plads til elevernes undren. Et 
af de værste svar, læreren kan give, 
er faktisk, at eleverne skal lære noget, 
fordi de skal til eksamen i det.

»De sidder i 7. klasse og får alle sam-
men at vide den ene gang efter den 
anden, at de skal lære noget, fordi det 
er pensum i 9. Dette svar er ødelæg-
gende og demotiverende, for det er 
ikke et svar. Det giver dem ikke lyst til 
at lære det, det giver dem angst for ikke 
at lære det«.

Passive elever keder sig
Kedsomhed handler ikke om, hvorvidt 
lærernes undervisning er dårlig, eller 
om at eleverne bare vil have sjov og 
underholdning. Ditte Dalum Christof-
fersens forskning viser, at eleverne 
hellere vil kunne mærke noget, frem for 
at de ingenting kan mærke.

»Giv mig noget, jeg kan mærke, skri-
ger eleverne næsten, når de keder sig. 
Det gør ikke noget, at det gør lidt ondt, 
eller at det er lidt svært, men de skal 
kunne mærke sig selv, og det skal give 
mening for dem. Problemet i kedsom-
heden er, at man tit bliver pacificeret. 
Eleverne sidder i det samme rum på 
den samme stol hver evig eneste dag. 

F A K T A  O M  F O R S K E R E N
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Måske bytter man plads en gang hver fjerde 
måned«, siger Ditte Dalum Christoffersen.

Ansvaret for at komme ud af kedsom-
heden bliver således ofte skubbet over på 
eleverne, især hvis de viser modstand mod 
opgaver, og i skolen er der kun én lovlig vej 
ud, og det er at følge den dagsorden, som 
læreren har. 

Rigtig og forkert kedsomhed
For der er både »rigtige« og »forkerte« måder 
at kede sig på, viser Ditte Dalum Christoffer-
sens forskning. I hendes elevanalyser er det 
kun Mikkels kedsomhed, der bliver anerkendt 
af lærerne. Hans kedsomhed er problematisk 
for hans læring, fordi han keder sig af de 
»rigtige grunde«.

»Mikkels kedsomhed er den eneste, der er 
legitim, fordi han åbenlyst viser, at han sav-
ner faglige udfordringer. Han bliver hjulpet i 
sin kedsomhed af lærerne, mens de tre andre 
keder sig af de forkerte grunde, da de netop 
viser modstand og resignation, og det bliver 
deres eget ansvar at komme ud af kedsom-
heden«, fortæller hun og understreger, at de 
andre elever også savner faglige udfordringer. 
De viser det bare anderledes. 

K E D S O M H E D

Hvordan viser det sig, når dine  
elever keder sig?
»Nogle sidder bare og kigger, så lægger 
man ikke så meget mærke til det. Andre 
sidder uroligt, så lægger man mærke til 
det. Nogle kigger ind i en skærm, og så 
tror man, at de laver noget, og så lægger 
man faktisk slet ikke mærke til det. Der 
er mange måder at kede sig på«. 

Hvad gør du ved det?
»Jeg prøver at fastholde interessen og 
veksle i måden at undervise på og ikke 
snakke for meget, hvilket jeg kan være 
slem til. De skal involveres, og indimellem 
skal de op at stå, så hjerteslaget kommer 

lidt højere op. Der er mange forskellige 
greb og værktøjer, man kan anvende. Det 
er bare ikke altid, man får gjort det«.

Hvordan påvirker det dig,  
at eleverne keder sig?
»Det påvirker mig ikke i undervisnin-
gen, men sætter nogle tanker i gang i 
forberedelsen. Det påvirker mit profes-
sionelle virke, med hensyn til hvordan 
jeg skal formidle stoffet til dem. Jeg 
tror, at det er umuligt at fange dem alle 
på én gang. Men langt hen ad vejen 
handler det om at få vakt deres nys-
gerrighed, så de kan se formålet med 
undervisningen og kan tage ejerskab«.

Ellebækskolen i Næstved, underviser i 
idræt, matematik, samfundsfag (mellem-
trin og udskoling). Undervist i et år.

Kasper Salling Andersen

Der er ingen mirakelkur mod kedsomhed, siger 
lektor Ditte Dalum Christoffersen. For eksem-
pel kan det spille ind, hvilken social position 
eleverne har. I nogle klasser er det cool at 
kede sig, og det kan læreren ikke styre, men 
man kan have blik på det.

13/11–2017  
Indskoling

En fanfare for den 
moderne børnelitteratur
––
20/11–2017  
Mellemtrin

Læs! Læs! Læs!
––
27/11–2017  
Udskoling

Danskfaget 
på nye spor

Få inspiration, ny viden og indsigt  /  Bliv fagligt opdateret, præsenteret for den bedste og 
nyeste børne- og ungdomslitteratur, alternative genrer som lydfortællinger og stand up, nyere 

teorier om litteratur og læsning  /  Mød nogle af vores største og helt aktuelle forfattere. 

DANSKKURSER
I KØBENHAVN

VI GENTAGER SUCCESSEN OG UDBYDER FOR FJERDE ÅR I TRÆK NYE, 
INSPIRERENDE DANSKKURSER I HJERTET AF KØBENHAVN

LÆS MERE OM KURSERNE OG TILMELD DIG PÅ  T r i n e m ay. d k

INSTRUKTION 
      Trine May 
MØD OGSÅ 
  Anders Matthesen, 
    Kim Fupz Aakeson og 
Kenneth Bøgh Andersen
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Mikkel vil gerne gøre, som læreren siger, 
han vil gerne sidde ned, tie stille, række fin-
geren op og høre efter, hvad der bliver sagt. 
Han keder sig, fordi det tager for lang tid at 
komme i gang med timen, de andre larmer, 
og opgaverne er ikke svære nok. 

»Hvis man keder sig af andre grunde, så 
bliver det udpeget som ens egen skyld. Så er 
det ikke længere lærerens skyld eller stoffets 
skyld. Så er det elevens egen skyld. Det er 
interessant. Det er et generelt historisk og 
institutionelt fænomen, og det er nok derfor, 
kedsomhed også bliver set som et vilkår«, 
siger Ditte Dalum Christoffersen.

Rusk op i strukturerne
Ditte Dalum Christoffersen mener ikke, at 
kedsomhed helt kan undgås i skolen, men 
det kan gribes mere værdigt an: »Man kan 
som lærer håndtere kedsomhed mere åbent 
og anerkendende som et reelt fænomen, der 
ikke kun tilhører den enkelte elev eller lærer, 
men som tilhører institutionen skole. Det er 

ikke den enkelte lærers problem, at hendes 
elever keder sig, og det er heller ikke den 
enkelte elevs problem alene«. 

Overordnet set er forskerens bud på en 
kur mod kedsomhed at ruske op i skolestruk-
turerne. Dels er der ikke sket meget med 
den fysiske indretning af klasseværelserne 
i mange år, dels er der en masse »skal’er«. 
Eleverne skal læse lektier, skal sidde stille, 
skal følge med i timerne. Kort sagt skal de 
have lyst. For den enkelte lærer er det derfor 
et godt udgangspunkt at møde eleverne som 
mennesker og have tillid og positive forvent-
ninger til dem.  

»Tag eleverne alvorligt, og find ud af, 
hvad de er gode til. Mød dem der, i det fag 
du har. Tal med eleverne, ikke kun til dem. 
Vær interesseret i deres liv og deres svar. Du 
må også kunne affinde dig med, at du ikke 
nødvendigvis bryder dig om deres svar, men 
de skal stadig tages alvorligt«, lyder hendes 
opfordring. 

Lærere keder sig også
Lærerne kan også komme til at kede sig, 
fordi det kan være så kedeligt at undervise 
elever, der keder sig. Men kedsomhed er tit 
et ømt punkt hos den enkelte lærer, fordi det 
kan tolkes som, at det er læreren og hendes 
undervisning, der ikke er god nok.

»Lærerne bliver selvfølgelig også påvirket 
af kedsomheden, og de har også en angst for 
ikke at leve op til de forventninger, der er 
til dem. En af lærerne sagde til mig: Jeg har 
jo nogle ting, jeg skal kunne krydse af. Hun 
bliver jo også målt og vejet«, fortæller Ditte 
Dalum Christoffersen.

For lærerne har også en masse ting, de 
skal, i forhold til strukturerne. Det er krav 
om elevernes læring, som er pålagt af leder, 
forvaltning og politikere, og derudover er 
der også økonomiske rammer, som spiller 
ind på lærernes arbejde, og gør det svært for 
dem at tackle elevernes kedsomhed. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

K E D S O M H E D

Hvad gør du, når dine elever  
keder sig?
»Hvem har bestemt, at det er et pro-
blem, at børnene keder sig? Hvis man 
spørger børnene, om det går godt i ma-
tematik, så siger de, at det er sjovt eller 
kedeligt, men ikke om de lærer noget. 
Derfor synes jeg, at det er en sjov debat 
med kedsomhed. Mine elever siger nog-
le gange til mig, at det er kedeligt, det vi 
laver. Jeg kan ikke love, at alt i skolen er 
sjovt. Man skal sætte rugbrødsmotoren 
i gang og lave det, man nu engang skal.
Mit råd til eleverne er: Hvis det skal 
være sjovere, skal I prøve at engagere 
jer og gå ind i opgaverne. Ting bliver 
sjovere, hvis man kan finde ud af det 

og følge med i, hvad de andre snak-
ker om. Hvis I ikke kan finde ud af op-
gaverne, skal I bede om hjælp«.

Hvordan påvirker det dig, at  
eleverne keder sig?
»Det påvirker mig ikke. Det er ærger-
ligt, hvis de keder sig, men det gør 
jeg også nogle gange i mit job. Jeg 
er også nødt til at tage mig sammen, 
hvis jeg lytter til noget, som jeg ikke 
synes er spændende, men så må jeg 
prøve at gøre det spændende ved at 
skrive nogle noter eller være aktiv i en 
samtale om emnet«.

Avedøre Skole i Hvidovre, underviser i engelsk 
og dansk (mellemtrin). Undervist i 14 år.

Inge Alfredsen

ucsyd.dk

Temadag 
5. okt. 2017 kl. 8.45 – 15.00 
Hvordan møder du flygtningebørn og deres familier, så de sikres 
en god start i folkeskolen? Få viden om andetsprogstilegnelse, 
kulturmødet, traumer, belastningsskader og betydningen af 
intersprog i tosprogedes sprogudvikling.

Sted: Campus Esbjerg  
Pris: 1000 kr. ekskl. moms. pr. deltager 
Læs mere og tilmeld dig: https://evu.ucsyd.dk/EH01-17002

Tre kursuseftermiddage  
6. nov., 13. nov. og 21. nov. 2017 kl. 13.00 – 17.00
Få viden og inspiration til den pædagogiske opgave med  
flygtningebørn i folkeskolen.

1. temadag giver dig viden om basisundervisning og dansk som 
andet sprog. Hvordan tilrettelægges en god og effektiv sprog 
undervisning?
2. temadag giver dig viden om etablering af fælleskaber og 
forældresamarbejde. Fokus er på inkluderende læringsmiljøer, 
klasseledelse og forældresamarbejde.
3. temadag giver dig viden om traumer. Fokus er på lærernes 
og pædagogernes håndtering af elever som kan være præget 
af kriser og belastningsreaktioner som følge af krig og flugt.

Sted: Campus Aabenraa
Pris: Enkelt eftermiddag: 800 kr. pr. deltager  
Alle tre eftermiddage: 1800 kr. pr. deltager
Læs mere og tilmeld dig: https://evu.ucsyd.dk/EH01-17003

Kursus uge 
21. – 25. aug. 2017 i Campus Kolding 
4. – 8. sept. 2017 i Campus Esbjerg 
Få viden, inspiration og konkrete værktøjer til arbejdet med 
flygtningebørn i folkeskolen. På kurset arbejder du med  
andetsprogsdidaktik og –pædagogik, kulturmødet, læremidler 
og tilrettelæggelse af undervisningen, samarbejde, udslusning  
og belastningsreaktioner.

Pris: 4500 kr. pr deltager
Læs mere og tilmeld dig kursus i Kolding:  
https://evu.ucsyd.dk/EH02-17012
Læs mere og tilmeld dig kursus i Esbjerg:   
https://evu.ucsyd.dk/EH02-17013

Arbejder du 
med flygtninge 
børn i mod-
tageklasser 
eller i almen-
klasser?

Læs også
Se anmeldelsen af 
Ditte Dalum Christof-
fersens bog »Hvad er 
meningen? Kedsom-
hed, angst og længsler 
i elevernes skoleliv« på: 
folkeskolen.dk/606785
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gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

 
8. klasse

udkommer 
slut april

30 dages

gratis
prøvelogin

MATEMATIK 0.-10. KLASSE

A
0

3
3

Udforsk matematikken på nye måder med Gyldendals grundbøger 
og digitale læremidler. Her får du de bedste redskaber til at udvikle 
dine elevers matema tiske færdigheder, viden og kompetencer.  

■     MULTI (0.-8. kl.) kombinerer traditionelle matematikfaglige færdigheder,  

undersøgelser, aktiviteter og brugen af digitale værktøjer. 

■      MATLAB (0.-2. kl.) bygger på en undersøgende og problemorienteret tilgang til 

matematikken. Det består af elevbøger samt en webdel med lærervejledning,  

opgaver, videoklip mm. 

■     Gyldendals tre matematikportaler til 0.-10. klasse er fulddækkende og indeholder 

over 100 forløb med bl.a. videoklip, undersøgelser, bevægelsesaktiviteter og  

selvrettende opgaver.

Bestil allerede nu til dit næste skoleår! Se mere på gu.dk

Tid til et nyt 
matematiksystem? 
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Kilde: Undervisningsministeriet.

309 FÆRRE SKOLER

Til august bliver  
Rønneskolens afdeling 
Åvang til en selvstændig 
skole igen.

Skoleåret 2006/07

Skoleåret 2016/17

Skolestatus 2017 
Folkeskolen har igen i år undersøgt, hvilke skoler der bliver nedlagt, lagt sammen eller får fælles ledelse til sommer. Siden kommunal-
reformen og sammenlægningen af kommuner 1. januar 2007 er der blevet 309 færre folkeskoler, mens der i dag er 59 flere friskoler.  
Det kommende skoleår bliver 46 folke- og specialskoler ramt af sammenlægning eller lukning. Her er nogle af årets ændringer:

SKOLER NEDLÆGGES
til sommer. Den mindste er 
specialskolen Bækholm-
skolen i Odense med 44 
elever, mens Vestre Skole 
i Ikast er den største med 
540 elever. I Holstebro 
åbner en ny friskole som 
reaktion på, at fem bysko-
ler reduceres til tre med 
fælles skoledistrikt.

4 23 2 4 8
SKOLER MISTER HVER EN AFDELING.
Den ene er Limfjordsskolen i Struer, 
som blev oprettet i 2015 ved en 
sammenlægning af skoler. Samtidig 
blev det besluttet at udbygge den 
ene afdeling for at samle eleverne 
der. Det sker til august i år. 

SKOLER LÆGGES SAMMEN 
til i alt 11 skoler med tilsam-
men 23 afdelinger. På Lolland 
betyder det for eksempel, at 
kommunens fire matrikelsko-
ler reduceres til to skoler med 
hver fem undervisningssteder.

NYE SKOLER OPRETTES,
idet afdelingerne på hen-
holdsvis Rønneskolen på 
Bornholm og Nordstjer-
neskolen i Gribskov Kom-
mune bliver til selvstæn-
dige skoler.

SKOLER FÅR FÆLLES LEDELSE
med en anden institution. I 
seks tilfælde med en skole og 
i to tilfælde med ungdoms-
skolen. Odder tegner sig for 
halvdelen. Her får fire skoler 
med mellem 147 og 200 elever 
fælles ledelse.

Kilde: Lærerkredsene i DLF.
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T il august bliver alle folkeskoler 
på Bornholm atter herre i eget 
hus. Øens sidste matrikelskole 
– Rønneskolen med to afdelinger – 

bliver nu igen to selvstændige skoler med 
henholdsvis 600 og 700 elever. 

I kølvandet på kommunalreformen 
lagde politikerne på Bornholm i 2008 
som nogle af de første i landet skoler 
sammen i stor stil. På Bornholm blev 13 
skoler reduceret til fire distriktsskoler 
med i alt 13 undervisningssteder. Formå-
let var at bevare et skoletilbud i de små 
lokalsamfund, men drypvis er de mindre 
afdelinger blevet lukket. I dag er Rønne-
skolen den sidste skole med flere adres-
ser – og det slutter nu.

Lærerne på Rønneskolens to matrikler 
ser frem til, at skolerne bliver selvstæn-
dige.

»Vi får mere ledelse og dermed mere 
sparring, fordi vores leder vil være til ste-
de. Der vil også være kortere vej fra ide 
til handling. Jeg har oplevet min daglige 
leder sige: ’God ide, jeg vender tilbage, 
når jeg har talt med de andre ledere’, og 
så blev ideen ikke til noget«, siger Signe 
Ballegaard Schmidt, tillidsrepræsentant 
på afdeling Åvang.

Hendes kollega på afdeling Sønder-
mark, Pernille Brandt, stemmer i: »Vi 
har i de senere år haft en del rokeringer 
af lærere mellem afdelingerne, og det 
tager et år at lære et nyt team og en ny 
skole at kende. Vi får god ro på, når vi 
kun skal forholde os til os selv, og vi kan 
skabe vores egne traditioner, så eleverne 
kan føle, at vi er én skole«, siger hun.

Forældre flygter til friskoler
Formand for Bornholms Lærerforening 
Christian Faurholdt Jeppesen har aldrig 
været tilhænger af matrikelskoler, og han 
mener, at modellen har spillet fallit.

»Tanken med matrikelskoler var fin set 
fra lokalsamfundenes side, men politiker-
ne tilførte aldrig den økonomi, der skal til 
for at drive undervisningssteder med klas-
ser ned til 10-11 elever. Allerede efter det 
første år smuttede den første matrikel, 
for selv om skolerne fik et grundtilskud, 
et beløb per afdeling og et beløb per elev, 
hang det ikke sammen. Det er fint nok, at 
man vil holde skoler åbne i lokalsamfun-
dene, men så skal hele kommunen betale 
og ikke kun skolevæsenet«, siger han.

Matrikelskolerne har snarere over-
levet sig selv, mener formanden for 
børne- og skoleudvalget i Bornholms 
Regionskommune, Margrethe Kjellberg 
(Socialdemokraterne).

»Modellen blev indført for at holde 
liv i de små skoler. Det lykkedes ikke, 

309 FÆRRE SKOLER

Slut med  
matrikelskoler  
på Bornholm
I 2008 lagde Bornholm i stor stil skoler sammen. Nu går 
politikerne den modsatte vej og gør den sidste matrikelskole 
til selvstændige skoler, så de kan hamle op med friskolernes 
nærhed. I dag går hver tredje elev i friskole.

Hans Rømer  
Skolen

TEKST  HENRIK STANEK

FOTO BERIT HVASSUM

BORNHOLMS SKOLER

RØNNE 

ØSTERMARIE 

NEXØ

HASLE 

ALLINGE

Åvang Skole  
Selvstændig  
2017/18  

Søndermark  
Skole  
Selvstændig  
2017/18

Specialskolen 
KildebakkenSvartingedal 

Skole  
Selvstændig 
2016/17

Kongeskærskolen  
Selvstændig 2016/17

Heldagsskolen 
Østermarie

Paradisbakkeskolen

LÆS OGSÅ
Du kan se tidligere års skolestatus på

à  folkeskolen.dk 

 1.598 skoler

1.289 skoler
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fordi børnetallet faldt. Samtidig bakkede 
forældrene ikke de små afdelinger op, 
fordi de var usikre på, om skolerne ville 
bestå. Det kunne vi se, da vi lukkede en 
afdeling med 100 elever i 2015. Da den 
genåbnede som friskole efter sommerfe-
rien, havde den 130 elever«.

I alt går 31 procent af eleverne på 
Bornholm i privatskole. Kommunen 
spurgte på et tidspunkt borgere, som 
benytter et privat tilbud frem for et of-
fentligt, om baggrunden for deres valg. 
På skoleområdet svarede de netop, at de 
ikke følte sig sikre på, at den lokale folke-
skole ville være der i hele barnets skole-
tid. Forældrene efterlyser med andre ord 
ro om skolestrukturen.

»Nu har vi foretaget en strukturæn-
dring, som forhåbentlig kan holde i 
mange år, så vi fjerner forældrenes usik-
kerhed. Vi investerer i ombygninger, så 
de to nye skoler i Rønne får moderne 
læringsmiljøer, bedre indeklima og bedre 
toiletforhold, og vi har sat penge af til 
at skabe tidssvarende lokaler på andre 
skoler. Vi har også en til en-løsninger 
til eleverne på it-området, og lærerne 
har fået mere tid til forberedelse«, siger 
Margrethe Kjellberg og forklarer, at kom-
munen har råd til at investere, fordi den 
ikke længere skal holde liv i så mange 
undervisningssteder.

Lærere nyder selvstændigheden
Når samtlige skoler på øen gradvis har 
fået deres selvstændighed tilbage, hand-
ler det om at skabe nærhed og ejerskab 
for både lærere og forældre.

»Skolelederne skal implementere sko-
lereformen med de forandringsprocesser, 
det kræver i forhold til lærerne. Derfor 
skal skolerne ikke være afdelinger. Foræl-
drene skal heller ikke sidde i et afdelings-
råd. Hvis vi vil have lokalsamfundet til at 
involvere sig i skolen, skal den have sin 
egen bestyrelse, så forældrene føler ejer-
skab til skolen. Folk vil gerne kæmpe for 
deres skole og gøre den mere attraktiv«, 
siger udvalgsformanden.

Op til dette skoleår blev Svartingedal 
Skole i Hasle og Kongeskærskolen i Allin-
ge skilt fra hinanden og gjort selvstændi-
ge, og netop nærhed er den store gevinst 
for lærerne, oplever tillidsrepræsentant 
Cindy Dellgren fra Kongeskærskolen.

»Vi har fået vores øverste leder tæt 
på og kan hurtigt vende en konflikt med 

en elev, inden den vokser sig stor. Vi får 
ordnet mange ting, fordi vi kan komme 
i kontakt med vores ledere. De kommer 
på lærerværelset i pauserne og kan kon-
centrere sig om os, så vi kan rykke i den 
retning, vi vil. Mentalt er det godt at være 
én skole i en tid med skolereform og nye 
arbejdstider«, siger hun.

På Rønneskolen ser skoleleder Andre-
as Grosbøll frem til, at han »kun« skal stå 
spidsen for den nye Søndermark Skole. 
Lige nu er han reelt leder af tre matrikler, 
da Rønneskolen indtil sidste skoleår hav-
de en tredje afdeling, der fortsat bruges 
til undervisning i en overgangsperiode.

»Som overordnet leder har jeg skullet 
fordele mig mellem tre afdelinger, samti-
dig med at jeg er daglig leder af den ene. 
Fremover kan jeg koncentrere min tid ét 
sted«, siger han.

Konkurrencen fra fri- og  privatsko-
lerne har ikke givet politikerne andet valg 
end at gøre øens skoler selvstændige, me-
ner den lokale lærerformand. Han håber, 
at Bornholm igen vil danne præcedens.

»På et tidspunkt blev matrikelskoler 
kaldt for bornholmermodellen. Nu kan 
Bornholm forhåbentlig blive foregangs-
kommune for en ny udvikling ude i lan-
det«, siger Christian Faurholdt Jeppesen. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Efter fem års ægteskab løsner Gribskov Kommune 
båndet mellem Nordstjerneskolens to afdelinger 
i Helsinge og Ramløse. Til august bliver skolen i 
Ramløse med 145 elever igen selvstændig, og en ny 
skoleleder skal sammen med lærere og lokalsam-
fund udvikle en profil, som får forældrene i byen til 
at vælge skolen.

»Vi har set en stor elevflugt fra Ramløse. Hvis 
det skyldtes utilfredshed med sammenlægningen 
med Helsinge Skole, var det sket i forbindelse med 
fusionen, men det er i de to seneste år, at afdelin-
gen har mistet elever. Alene i dette skoleår er 13 
elever forsvundet. Det svarer til ti procent af sko-
lens elever«, siger børneudvalgets formand, Trine 
Egetved-Sørensen (De Konservative).

Hun peger på, at Nordstjerneskolens afdelinger 
kører med rullende skolestart, og det bryder flere 
forældre i Ramløse sig ikke om; de vælger derfor 
andre tilbud som for eksempel realskolen i Helsinge.

»Hvis Ramløse Skole skal have en reel chance 
for at overleve, er vi nødt til at give den større 
frihed, så skoleleder, skolebestyrelse og lærere 
kan gøre skolen til forældrenes førstevalg«, siger 
udvalgsformanden og peger på, at forældrene får et 
større ejerskab, når lederen er på skolen.

»En ny leder lærer lynhurtigt forældrene at ken-
de, og så snart de føler sig hørt, får de sværere ved 
at flytte deres barn. Samtidig kan skolebestyrelsen 
fokusere på Ramløse Skole. Skolen skal udvikles 
af de mennesker, der bor i byen, og det kræver, at 
den skoleleder, der kan træffe beslutninger, er tæt 
på«, siger Trine Egetved-Sørensen.

Lærerne i Ramløse er glade for den nuvundne 
frihed. Men de er også nervøse, fortæller Allan 
Nielsen, formand for Gribskov Lærerkreds.

»Lærerne ser frem til at sætte visioner og pæda-
gogiske mål for skolen. Men der ligger også en frygt 
for, at det er politikernes måde at indlede en ned-
læggelse af skolen på. Hvis det ikke lykkes at vende 
udviklingen, kan det blive resultatet«, siger han. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

På et tidspunkt blev   
matrikelskoler kaldt for  
bornholmermodellen. Nu 
kan Bornholm  forhåbentlig 
blive foregangskommune  
for en ny udvikling ude i  
landet.

Christian Faurholdt Jeppesen
formand for Bornholms  
Lærerforening

TEKST HENRIK STANEK

Skole sættes fri 
for at overleve
I Ramløse bliver en matrikelskole 
selvstændig i de næste fire år. Skolen 
skal bruge sin nuvundne frihed til at 
skabe sig en mere attraktiv profil.

S KO L E S TAT U S  2 0 1 7
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»Husk at få den helt almindelige lærer med!«
Sådan skrev lærer Lis Zacho fra Linde-

vangsskolen på Frederiksberg på Twitter 
direkte henvendt til undervisningsminister 
Merete Riisager. 

Årsagen til henvendelsen var, at Merete 
Riisager havde offentliggjort, at ministeriet 
nu har nedsat en rådgivningsgruppe, der 
skal sparre med ministeren om en langsigtet 
handlingsplan for digital læring. 

»Folkeskolen skal ikke uddanne brugere 
af it. Folkeskolen skal uddanne skabere og 
analytikere med it der, hvor det fagligt giver 
mening«, lød det fra Merete Riisager.

Da folkeskolen.dk omtalte rådgivnings-
gruppen, var der ingen lærere med i gruppen. 
Flere debattører efterspurgte i kommentar-
sporet på folkeskolen.dk lærere i rådgivnings-
gruppen.

Lærer og matematikvejleder Lis Zacho fra 
Lindevangsskolen på Frederiksberg henvendte 
sig direkte til undervisningsministeren på 
Twitter, da hun var på vej til danmarksmester-
skabet i concertband, hvor hun spiller fagot.

På vej hjem tjekkede hun sin mail. Og 
klokken 00.28 blev hun inviteret til at del-
tage i ministerens rådgivningsgruppe.

»Jeg glæder mig. Det er vildt fedt«, siger 

Lis Zacho. »Jeg er stolt af, at de peger på 
mig – en værre rappenskralde, der mener no-
get om alting. Det er fedt at få lov til at blive 
hørt. Men jeg vil også gå ydmygt til den her 
opgave. Det er en stor opgave. Det skal lykkes 
på en måde, så it ikke kun er for de særligt 
interesserede lærere. Det skulle gerne resul-
tere i, at det bliver en opgave, som alle får 
mulighed for at løfte«, siger hun. 
mbt@folkeskolen.dk

7. april 2017 | kl. 14.12

Rejsearrangør:  
Rejser til Ontario giver et boost

5. april 2017 | kl. 09.24

Projektbaserede  
folkeskoler på vej

3. april 2017 | kl. 17.14

Rejser til Ontario giver et sanseboost, som et kursus ikke kan, men 
rejsende kan ikke lave en direkte copy-paste fra Ontario, fortæller 
konsulent Merete Storgaard fra University College Lillebælt, der 
arrangerer ture til Canada.

»Hele udfordringen med Ontario er, at vi henter inspiration i et 
centraliseret system, i forhold til at vi selv har et mere decentralt 
skolevæsen«, siger Merete Storgaard. Læs mere om Danmarks 
mange studieture til Ontario i sidste nummer af Folkeskolen.

Al undervisning på Sønderskov-Skolen, Signaturskolen Kvaglund 
og to skoler mere skal om nogle år være projektbaseret. Lærerne 
er i gang med at forberede den nye undervisningsform, der skal 
bruges konstant på de fire skoler. Det vil sige, at al undervisning 
er bygget op om projekter, alt er tværfagligt og i en undersøgende 
arbejdsform.

Projektchef Jesper Ingerslev fra Kata Fonden, som arbejder 
med at undervise lærerne, fortæller, at elever fra projektoriente-
rede skoler oftere vælger naturvidenskabelige uddannelser senere.

Lis Zacho tror, hun er blevet udpeget, fordi hun råber højt om it. Hun er en del af Coding  
Pirates, og hun glæder sig til at »komme ind og diskutere med de store drenge«. Lis Zacho 
har lovet at sende et bedre billede

En rådgivningsgruppe skal de næste to 
år sparre med undervisningsministeren om 
digital læring. Lærer Lis Zacho blev midt om 
natten inviteret med.

Lærer pludseligt 
inviteret med  
til at rådgive  
minister

xxxxxxx

Foto: Helle Lauritsen
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20. april 2017 | kl. 08.41

Pisa: Danske 15-årige 
føler sig pressede af 
skolekravene

De danske elever ligger over 
OECD-gennemsnittet, når det 
gælder nervøsitet i forhold til 
skolen. 64,5 procent af de 
danske 15-årige i den seneste 
Pisa-undersøgelse føler sig 
meget nervøse forud for en 
test eller eksamen, selvom de 
er velforberedte – og det er 
især pigerne, der er påvirkede.

OECD-gennemsnittet er 
55,5 procent, og endnu mere 
overraskende er det måske, 
at lande som Korea og Japan, 
der er kendt for et ekstremt 
pres på elevernes præstatio-
ner, begge ligger lavere end 
Danmark.

 4. april 2017 | kl. 12.39

Bedre vilkår for  
folkeskolens  
tillidsvalgte

Hvervet som tillidsrepræ-
sentant og arbejdsmiljøre-
præsentant har fået bedre 
vilkår siden 2014 ifølge 
resultatet fra en ny under-
søgelse fra DLF.

»Overordnet set er det 
en glædelig udvikling«, siger 
Thomas Andreasen, som er 
formand for arbejdsmiljø- 
og organisationsudvalget.

Men der er stadig pro-
blemer med navnlig tids-
rammen og tiden til samar-
bejdet med ledelsen.

»Den største udfordring 
er at finde tiden til at mø-
des med kollegaerne«.

Strømførende plastre giver aktive elever
Lærere fra Jægerspris har afprøvet en helt ny klasserumsledelse som en del af årets aprilsnar

7. april 2017 | kl. 15.16

DLF: Alt for stor  
udskiftning af lærere

I 2014 skiftede 2.501 læ-
reruddannede til et job uden 
for folkeskolen, mens 2.386 
skiftede til et job i folkeskolen, 
viser en undersøgelse, som 
Epinion har foretaget for Un-
dervisningsministeriet. Mini-
steriet kalder omfanget for »et 
forholdsvis beskedent niveau«, 
men det er Bjørn Hansen, der 
er formand for undervisnings-
udvalget i DLF, ikke enig i.

»Jeg synes, at det er vold-
somt. Jeg synes, at det er 
mange personer og en stor 
udskiftning. Det er også en ud-
skiftning, som eleverne mær-
ker«, siger han.

6. april 2017 | kl. 09.38

Frederiksberg Lærerforening 
skal finde ny formand

Ane Søegaard træder tilbage som for-
mand for Frederiksberg Lærerforening 
den 1. juni. Efter ni år i formandsstolen 
vil hun tilbage og arbejde som alminde-
lig lærer.

»For mig er det at være lærer stadig 
det allervigtigste arbejde, nogen kan 
udføre, og det er med både stolthed og 
glæde, at jeg vender tilbage til den ger-
ning«, skriver Ane Søegaard

 
nyheder på:

  

5. april 2017 | kl. 13.12

For mange DLF-medlemmer betyder konfliktlå-
nets ophør, at den månedlige udgift falder cirka 
100 kroner til sommer, men nogle medlemmer 
vil opleve, at kontingentet stiger.

For de lærere, som blev lockoutet i 2013 og 
tog imod muligheden for et konfliktlån, falder 
den månedlige betaling til DLF 1. august. Deres 
kontingent har været nedsat med 313 kroner og 
stiger nu til normalt niveau, men samtidig skal de 
ikke længere betale de 420 kroner i månedligt 
afdrag på lånet. Også aktive medlemmer, som 
enten ikke var ansat i skolen i april 2013 eller ikke 
var lockoutet, vil gå ned i kontingent, fordi de ikke 
længere skal betale konfliktkontingent.

Men for medlemmer, der valgte at stå april 
2013 igennem uden løn og uden lån, kommer 
den månedlige udgift til gengæld til at stige 1. 
august. Ikke fordi DLF-kontingentet stiger, men 
fordi kontingentet normaliseres.  
kra@folkeskolen.dk

På denne graf kan man se, hvordan konfliktkontingentet har været 
bygget op afhængigt af medlemmets situation. 31. juli er konfliktlå-
net tilbagebetalt, og kontingentet bliver normaliseret for alle. 

Mest læste:
 
•   Debat: Hvad var det dog,  

der skete?

•   Debat: Synlig Læring og  
læringsmålstyret undervisning 
er rottepsykologi og gabe-
stokspædagogik

 •   Strømførende plastre giver 
aktive elever

Mest kommenterede:
 
•   Blog: Den statsejede  

elevorganisation, Danske  
Skoleelever

•   Paneldebat: Hæmmer  
central styring lærernes  
dømmekraft?

 •   Debat: Et kig ned i  
datahelvedet

DLF-kontingentet normaliseres

xxxxxxx
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I fire år har medlemmerne af Danmarks Lærerforening betalt af på 
lockoutlånet fra 2013. Nu er det ved at være slut.

FIK DU  
LÆST: 
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MOTION OG SAMMENHOLD 
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.  
 
Læs mere og tilmeld jer:  
redbarnet.dk/venskabsløbet

VENSKABSLØBET
MELD JER TIL 
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Nymarkskolen vinder fynsk skolefilmsfestival med 
filmen »Facade«. Ni udvalgte 6.- og 7.-klasser havde 
kvalificeret sig, da Bio City på Odense Banegård Center 
lagde biografsæder til den fynske skolefilmsfestival 
»Edit24«. Ud af konkurrencens i alt 148 deltagende 
skoleklasser løb Nymarkskolen med hædersstatuetten.

5. april 2017 | kl. 16.03

18. april 2017 | kl. 07.37

Ny dansklærerformand: 
Dansk er det mest  
almendannende fag
Dansk skal bevare og udvikle den almendannende 
dimension, for det er der, hvor eleverne udvikler 
sig. Marie Elmegaard er ny formand for dansklæ-
rerne og ny blogger på folkeskolen.dk/dansk, og 
hun er klar til at kæmpe for dannelsen.

»Vi dansklærere skal kunne vores gamle ken-
dinge og lade os inspirere af det, der er i hverda-
gen, og vi skal turde gå modsat alt andet, der fore-
går lige nu«, lyder det fra Marie Elmegaard.

99%  
af lærerne 
anbefaler 

GoCook

meld din klasse til
gocook smagekassen 

Skoledagen er lang og kræver sund mad. Lad dine elever 
lave 100 % deres egne madpakker og mellemmåltider.

Du modtager GRATIS undervisningsmaterialer og opskrifts-
hæfter til hele klassen til 4-8 undervisningsgange fra uge 39. 
I uge 43, 44 ELLER 45 henter du en GRATIS  smagekasse 
med råvarer til 24 elever i den lokale Coop-butik. 

DER ER ÅBENT FOR TILMELDING PÅ SKOLEKONTAKTEN.DK
FRA 1. MAJ TIL 5. SEPTEMBER.

GRATIS undervisnings-materialer ogsmagekasse

Forløbet er målrettet 4.-7. klasse i madkundskab, natur/teknologi, idræt, understøttende undervisning og tværfaglige forløb. 
Du må regne med ca. 150 kr. til ekstra råvarer pr. smagekasse.

161.000 
elever deltog

i 2016
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Foto: fagfotografen.dk
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F O R S Ø G S S KO L E R

Undervisningsministeren har skabt rama-
skrig mindst to gange med et forsøg, der skal 
give udvalgte skoler kortere skoledage. Den 
første uro opstod, da Merete Riisager (Liberal 
Alliance) på KL’s topmøde i begyndelsen af 
februar annoncerede, at 50 skoler fra næste 
skoleår og tre år frem kan få lov til kortere 

skoledage. Det andet ramaskrig kom, da hun 
få dage før påske endelig åbnede for ansøg-
ninger til forsøget – og kun gav skolerne en 
ansøgningsfrist på 19 dage. 

For skoler med håb om at være med i mi-
nisterens forsøg er der nemlig langt fra øn-
ske til virkelighed. Inden en ansøgning kan 
sendes til ministeriet, skal der først være 
enighed mellem skoleledelse og -bestyrelse, 
og herefter skal skolen have kommunalbe-
styrelsens godkendelse. Det er nærmest en 
fysisk umulighed på så kort tid, kritiserer 
alle involverede parter.

Lærernes og skoleledernes formænd var 
hurtigt ude med kritik af fristen. Og børne- og 
kulturdirektør i Næstved Kommune Per B. 
Christensen kaldte det for »disrespektfuldt«. 
Han var med den korte frist nødsaget til at 
indkalde skoleudvalget til et ekstraordinært 
møde, før han overhovedet vidste besked 
om, hvorvidt nogle af kommunens skoler 

ville være interesserede i forsøget. Og selv 
om undervisningsministeren to dage sene-
re pludselig forlængede fristen med en uge, 
er vejen til kortere skoledage stadig lang.  

Skole og Forældre frygter  
politisk stopklods
Fristen er nu forlænget fra 4. til 16. maj. En 
forlængelse, der glæder formand for Skole 
og Forældre, der repræsenterer skolebesty-
relserne. Men der er dog langtfra fri bane til 
skoler, der måtte ønske det, siger hun.

»Det er rigtig irriterende, at vi skal have det 
igennem kommunalbestyrelsen. Vi oplever tit, 
at det bliver stopklodsen. Og det er også min 
frygt denne gang«, fortæller Mette With Ha-
gensen og peger på, at mange skoler tidligere 
har fået nej, hvis de har søgt om lov til kortere 
skoledage inden for de eksisterende regler. 

»Derfor får vi måske ikke mere ud af det 
her forsøg, end vi har fået, når vi har forsøgt 

Stadig lang vej   til kortere skoledag

TEKST SEBASTIAN BJERRIL

Den hede debat om  
skoledagens længde 

50 skoler kan som led i et  
forsøg få lov til at indføre kortere 
skoledage. Men en række udfor-
dringer spænder ben for skolernes  
ønsker om at ændre på  
skoledagens længde.

SKOLESTART 2014:
Landet over bliver skole-
dagen markant længere, da 
undervisningsminister  
Christine Antorinis (Social-
demokratiet) folkeskole-
reform træder i kraft.

28. NOVEMBER 2016: 
Et chok går gennem folke-
skoleverdenen, da reform-
kritikeren Merete Riisager 
(Liberal Alliance) bliver 
udnævnt til ny undervis-
ningsminister.

26. AUGUST 2015:
Forligsgruppen med under-
visningsminister Ellen Trane 
Nørby (Venstre) i front 
sender et brev til kommu-
nerne om mulighederne for 
at korte skoledagen, para-
graf 16b. Et brev, der bliver 
sendt endnu to gange i den 
kommende periode.

SKOLESTART 2015: 
Debatten om skoledagenes 
længde vokser sig for alvor 
voldsom, da eleverne møder 
ind til andet skoleår. De nye 
obligatoriske lektiecaféer på 
nogle skoler giver skoledage 
til efter klokken 16. 

Foto: Bo Tornvig

Foto: M
ichael Parly Pedersen

Foto: Sebastian Bjerril

Foto: Peter Helles Eriksen 
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Stadig lang vej   til kortere skoledag
at bruge 16b (paragraf om undtagelse fra sko-
ledagens længde, redaktionen). Så jeg tænker, 
at vi står nogenlunde samme sted, som vi hid-
til har gjort. Det er et spørgsmål om økonomi 
og ideologi ude i kommunerne«, siger hun.

I Vejle fik skolerne besked om forsøget fra 
forvaltningen, samme dag som ministeren 
åbnede for ansøgninger, da kommunens bør-
ne- og familieudvalg tilfældigvis havde møde 
den dag. I et brev er skolerne informeret om, 
at forvaltningen skal have ansøgninger lidt 
mere end en uge før ministeriets deadline, 
og at der ikke bliver sat kommunale penge af 
til udvidede åbningstider i skolefritidsordnin-
gen, som det kræver, hvis de små elever skal 
have tidligere fri. 

»Vi havde tilfældigvis udvalgsmøde sam-
me dag som ministeriets oprindelige frist, så 
vi ville lige kunne nå at kigge på ansøgnin-
ger. Men det er en helt grotesk tidsfrist, som 
sætter både skolerne og kommunerne i et 

stort tidspres«, fortæller direktør for Børn og 
Unge i Vejle Kommune Claus Svold. 

Viceborgmester: Ministeriet skal  
være hurtigere 
I Lyngby-Taarbæk er førsteviceborgmester 
Simon Pihl Sørensen (Socialdemokratiet) 
stærkt utilfreds med, at skolerne først har fået 
mulighed for at søge nu, hvor skolerne længe 
har været i gang med planlægningen af næste 
års fagfordeling. 

»Jeg håber, at ministeriet er lidt hurtigere 
til at behandle ansøgningerne end normalt. 
Men når det er sagt, er det positivt, at vi nu 
får et digebrud i forhold til den lange skole-
dag«, siger han.

For at skoleforsøget bliver en realitet, kræ-
ver det ansøgninger fra mindst to kommuner. 
Det vil desuden maksimalt være halvdelen af 
en kommunes skoler, der kan få lov til kortere 
skoledage.   bje@folkeskolen.dk

Der er behov for at 
give tilbage til dem, 
der sidder med  
skolen i det daglige; 
ledelsen, lærerne, 
pædagogerne og 
selvfølgelig også  
eleverne.
Merete Riisager
Undervisningsminister  
(Liberal Alliance)

7. APRIL 2017: 
Ministeriet erkender kort 
tidsfrist og forlænger  
fristen til 16. maj. 

16. MAJ
5. APRIL 2017: 
Ministeren åbner for an-
søgninger til sit forsøg. 
To måneder efter at hun 
præsenterede ideen. An-
søgningsfristen er 4. maj 
– 19 arbejdsdage på grund 
af påsken.

16. MARTS 2017: 
Syv fagforbund med KL i 
spidsen går sammen om et 
samarbejde mod ændringer 
af reformen. Fagforbundet 
FOA trækker sig efterføl-
gende, fordi samarbejdet 
er uden Danmarks Lærer-
forening.

2. FEBRUAR 2017: 
Merete Riisager præsen-
terer på KL’s topmøde, at 
hun snart i et forsøg vil give 
lov til kortere skoledage. KL 
og Skolelederforeningen 
er stærke modstandere. 
Danmarks Lærerforening 
er positiv. 

Foto: Em
ilie Palm

 Olesen
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»NÅR VI FEJLER, 

Døren midt i rummet skal 
eleverne gå igennem, når 
de fremlægger. De bliver 
bedt om at gå helt frem, så 
ingen kan gemme sig. 
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Det er i kælderen, det sker. I Det Skæve Rum er 
der indhak og huler. Et af indhakkene er fyldt 
med sækkestole, et andet er afgrænset med et 
gammelt scenetæppe, man kan trække for. Et 
badekar med koskindstæppe står midt i kælder-
rummet og får det til at ligne et teenageværelse. 

Det Skæve Rum er udtænkt af to lærere på 
Mellervangskolen i Aalborg. For fem år siden 
valgte lærer Carsten Hermansen og kollegaen 
Charlotte Haaber at nytænke undervisningsbegre-
bet, og de skabte det utraditionelle klasseværelse.

»Vi har indrettet et rum, hvor det er svært at 
kigge alle eleverne i øjnene på en gang. Og det 
er jo skrækindjagende, for hvordan ved man så, 
at de lærer noget? Til forskel fra almindelig un-
dervisning handler rummet her om at øve krea-

BLIVER VI BEDRE«

I Det Skæve Rum på 
Mellervangskolen i 
Aalborg lærer eleverne 
at skabe nye ideer. 
Tonsvis af fremlæg-
gelser og en »ja tak  
til fejl«-politik har  
givet eleverne et  
karakterløft. Men den 
frie kreativitet kræver 
mod af lærerne.

TEKST: EMILIE PALM OLESEN  •  FOTO: MICHAEL BO RASMUSSEN
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tiviteten, og det sker ikke, hvis vi kigger dem 
over skulderen. Til gengæld skal de løbende 
fremlægge det meste af deres arbejde«, siger 
matematiklærer Carsten Hermansen.

Han slår på en messingskål med en træ-
pind, så en vibrerende lyd gennemtrænger 
selv de dybeste afkroge i Det Skæve Rum og 
markerer begyndelsen af en ny brainstorm-
opgave. Eleverne får blyanter, gule post-it og 
til opgave at finde på ideer til, hvordan man 
kan styre verden. Selv om rummet stikker i 
mange retninger, er der styr på »campen«, 
som undervisning i rummet hedder. Med sig 
har Carsten Hermansen en plan på fem com-
puterskrevne A4-sider og et stopur. 

Kursus satte gang i kreativiteten
I 2010, da Det Skæve Rum bare var et rum, 
deltog Carsten Hermansen og Charlotte 
Haaber i Undervisningsministeriets pionerud-
dannelse. En af øvelserne var at komme med 
forslag til innovative måder at drive skole på. 

De to lærere, der begge var tilhængere 
af mere kreativ undervisning, begyndte at 
tale om ideen om et klasseværelse, hvor alt 
var vendt på hovedet. Hvor eleverne skulle 
tale mere end lærerne, og hvor fejl var en 
større succes end det rigtige facit. I bilen 
på vej hjem til Aalborg Øst fortsatte Carsten 
Hermansen og Charlotte Haaber deres brain-
storm, og planen begyndte at tage form. 
Heldigvis var det ikke svært at overbevise 
ledelsen på Mellervangskolen om at støtte 
opstarten af Det Skæve Rum med et økono-
misk tilskud. 

»Vi argumenterede godt for vores sag, og 
da skolen var begyndt at tænke i innovation 
og kreativitet, var det lige i den rette bold-

gade. Rummet lå også øde hen og blev mest 
brugt, når vikarer kom ned for at spille fod-
bold med eleverne og lignende«, siger dansk-
lærer Charlotte Haaber. 

Fejl og vind
I dag har 7.b samfundsfag i Det Skæve Rum. 
Grupperne har fået plancher og skal tegne 
og skrive deres bud på en ny samfundsor-
den, hvor de skal finde på deres egne mål 
og regler. En af eleverne tegner forkert og 
spørger efter et viskelæder. Men det må han 
lede længe efter. I Det Skæve Rum er det 
meningen, at eleverne skal fejle. Her hylder 
man fejlene ved at råbe »Ja!«, når nogen 
kvajer sig. 

»Vi lever i en kultur, hvor fejl helst skal 
undgås. Jeg vil påstå, at eleverne cirka halv-
delen af tiden laver noget, de godt kan finde 
ud af. Men det er jo netop, når vi fejler, at 
vi finder ud af, hvad der skal øves, så vi kan 
blive bedre. Det prøver vi at lære eleverne 
hernede. Vores job er at presse dem ud i nog-
le situationer, hvor det godt kan blive utrygt«, 
siger Carsten Hermansen.

Carsten Hermansen og Charlotte Haaber 
prøver konstant at udfordre eleverne. Siden 
rummet blev taget i brug, er de mundtlige 
afgangskarakterer blevet markant bedre, for-
tæller lærerne. Årsagen er, både at eleverne 
har lavet mange fremlæggelser i rummet, og 
at de er blevet vant til fejl og ikke lader sig 
skræmme af de afkroge af faget, som de tro-
ede, de ikke mestrede.  

»Når vi sætter dem til at opfinde en ny 
samfundsorden, er det også for at sige til dem: 
Hvem siger, at I ikke skulle kunne sætte en 
dagsorden og opfinde nye metoder og hold-
ninger? Vi vil gerne uddanne aktive og fremad-
synende verdensborgere, og det gør vi ved at 
lade dem skabe noget«, siger Charlotte Haaber. 

En dybere forståelse
Midt i rummet står en massiv brun egetræsdør. 
Håndtaget går ned, døren åbnes, og ud kom-

Når eleverne arbejder i grupper, får de farvede armbånd på. 
Farven symboliserer en rolle i gruppen. Lyserød kan være 
den, der skal sørge for at aflevere farveblyanter tilbage, og 
blå den, der præsenterer gruppen ved fremlæggelsen.

Eleverne går ind i en helt anden verden i Det Skæve Rum. 
For eksempel er et gammelt skab forvandlet til en magisk 
vej ind i og ud af lokalet. 
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Hold dig orienteret og følg os på 
 facebook.com/dansklf
 Instagram – Dansklaererforeningen

Læs mere på 
dansklf.dk/shop

ET HELT NYT DANSKSYSTEM
TIL INDSKOLINGEN
LÆSEFIDUSEN er bygget op omkring danskfagets kompetenceområder: læsning, fremstilling, 
fortolkning og kommunikation. Eleverne skal lytte, tale, læse, skrive, opbygge viden om og 
erfaringer med det danske sprog i både fiktions- og faktatekster.

Bedst 
til dansk

Nyhed  

maj 2017

mer fire elever. Eleverne præsenterer deres 
arbejde og fortæller, at i deres nye samfunds-
orden er alle lige. Ingen skal have mere magt 
eller flere penge end andre. Alligevel har de på 
planchen lavet et lille symbol på et fængsel.

»Hvorfor kan folk komme i fængsel, hvis 
alle har lige mange penge og magt?« spørger 
Charlotte Haaber. Det kan gruppen ikke helt 
svare på og begynder stille at diskutere, om 
folk monstro stjæler i et samfund, hvor alle 
har lige meget. 

»Det virker måske fjollet at skulle opfinde 
et nyt samfund og tegne det på en planche. 
Men når de begynder at diskutere og bruge 
fantasien til at løse dilemmaer om et lige sam-
fund, så tror jeg, de får en dybere forståelse 
af faget, end hvis jeg havde læst samfunds-
fagsbogen op. For de er selv nået derhen, 
hvor de forstår, hvorfor der overhovedet er 
brug for ideologier og samfundsstrukturer«, 
siger Charlotte Haaber. 

Eleverne taler – læreren tier
I Det Skæve Rum er filosofien, at lærerne 
højst må have ordet i 20 procent af tiden. De 
resterende 80 procent skal eleverne være på 
banen. Kun på den måde får eleverne trænet 
mundtligheden og øvet sig i at improvisere, 

på samme måde som det kræves i den virke-
lige verden, mener Carsten Hermansen.

Han er 60 år og taler om, da han gik i skole. 
Dengang var man frygtsom og bange for at begå 
fejl. Udenadslære var målet, og kreativ tænkning 
noget, man skulle undgå at irritere læreren med. 
Og det stoppede læringen brat, mener han. 
Selvfølgelig ser tingene anderledes ud nu end 
dengang, men man går stadig ud fra, at eleverne 
lærer bedst, hvis de sidder ned og hører efter.

»Vi har styr på eleverne, når vi kan kigge 
dem i øjnene og se, at de hører efter, hvad vi 
siger. Men min erfaring siger mig, at eleverne 
begynder at kede sig, er ligeglade eller giver 
op, når vi underviser på den måde. De faser 
ud, og det kan man ikke nødvendigvis se på 
dem«, siger Carsten Hermansen. 

Ifølge eleverne er de blevet bedre til at 
fremlægge både for lærerne og for hinanden. 
Det er blevet helt normalt at skulle fortælle 
andre om sine tanker nærmest uden selv at 
have en konklusion klar eller have skrevet 
noget ned, fortæller Yonis fra 7. klasse:  

»Alle har lige meget magt. Og det er sjovt, 
at vores svar er lige så gode som lærernes. 
Det er ligesom en leg, for man kan ikke gøre 
noget forkert«. 
epo@folkeskolen.dk

Carsten Hermansen og Charlotte Haaber sørger for, at ele-
verne tager arbejdet i rummet seriøst. Derfor er det en regel, 
at eleverne ikke må være hernede uden for undervisningen. 
Det Skæve Rum er ikke et legerum. 

Foto: Aalborg Universitet
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at gøre dagen synlig.  
 
Tilmeld jer:  
redbarnet.dk/børnerettighedsdag

Meld jer til

Fo
to

: L
ou

is
e 

D
yr

in
g 

M
ba

e/
R

ed
 B

ar
ne

t

BØRN PÅ FLUGT

Årets tema:

Børnerettighedsdagen

Kreativiteten har det skidt på mange skoler. 
Den kreative læring er ved at blive glemt i 
regler, standarder, læringsmål og test. Hvor 
det i 1980’erne og 90’erne var på mode at 
have kreativ undervisning, er det i dag noget, 
skolerne aktivt skal forsøge at sætte i gang. 
Det mener ph.d. og professor i pædagogisk 
psykolog ved Aalborg Universitet Lene Tang-
gaard, der har skrevet bøger om kreativitet i 
undervisningssammenhæng.

»Vi er blevet så optagede af, at 
det er noget bestemt, der skal 

læres på en bestemt måde. 
Men kreativitet og nyska-
belse handler om det mod-
satte. Om det nytænkende, 

som vi ikke nødvendigvis kan 
standardisere og beskrive på 

forhånd«, siger Lene Tanggaard.
»Et af folkeskolens formål er at give ele-

verne kundskaber, så de får virkelyst i livet, i 
deres arbejde og uddannelse. Men i den folke-
skole, vi har nu, er der ikke ret meget, der di-
rekte fordrer kreativitet. Så det kræver meget 
disciplin fra lærernes og skolens side at skabe 
rammerne for kreativitet«, siger hun og peger 
på Det Skæve Rum som et godt eksempel.

Omgivelserne tæller
Lene Tanggaard har været med til at udvikle 
et kursus for medarbejderne på Mellervang-
skolen, der er en innovativ profilskole. Lene 
Tanggard er imponeret af både ledelsens og 
lærernes engagement og af, at de har kunnet 
få et kreativt rum op at stå i et skolesystem, 
der ikke direkte belønner det kreative.

»Hvis hele skolen var bygget som Det Skæ-
ve Rum med badekar og mærkelige dimser, 
ville jeg nok være bekymret. Eleverne ville få 
for mange muligheder, og det ville blive for-

virrende for dem. Men fordi den kreative læ-
ring er afgrænset af tid og sted og udseende, 
så bliver eleverne trygge. Det Skæve Rum ville 
ikke være skævt, hvis det lignede alle de an-
dre klasserum«. 

Når kreativitet kan være en sjældenhed i 
skolen, er det vigtigt rent fysisk at signalere til 
eleverne, at de bevæger sig ind i en ny slags 
klasseværelse. For kreativitet handler ikke 
bare om at slippe børn løs i et rum uden reg-
ler, forklarer forskeren: 

»Eleverne fra Mellervangskolen ved, med det 
samme de træder ind i Det Skæve Rum, hvilke 
regler der gælder. Og det er lige præcis det, der 
sætter gang i den kreative proces. De ved, at her 
må de godt fejle, komme med skøre ideer og 
have nogle helt nye refleksioner. På den måde 
bliver undervisningen i rummet fokuseret og 
struktureret træning af kreativiteten«. 
epo@folkeskolen.dk

LÆRINGSFORSKER: 
SLIP KREATIVITETEN LØS  
Hvis vi vil have unge mennesker, der tør prøve noget nyt, skal vi belønne dem, der begår fejl,  
siger forsker i læring og kreativitet. Lene Tanggaard har været i Det Skæve Rum og mener, at  
andre skoler kunne lære af den strukturerede kreativitet. 

Foto: Aalborg Universitet

TEKST: EMILIE PALM OLESEN 
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»Der er ikke noget rigtigt eller forkert, når 
man laver en filmhistorie, så der var plads til 
alle. Det er det gode ved filmmediet«. Sådan 
siger en lærer, der har deltaget i et forsøg på 
Fyn i 2015 og 2016, hvor 44 lærere i dansk, 
billedkunst og musik har samarbejdet om at 
skabe små film med i alt 600 elever i indsko-
ling, på mellemtrin og i udskoling. 

Filmforsøget viser klart, at både lærere og 
elever øger deres kreative kompetencer gen-
nem det skabende arbejde. De lærer at ud-

vikle idéer sammen, omforme dem til praksis 
og bygge bro mellem den viden, de har, og 
den viden, de frembringer. 

Forsøget viser også, at det kræver en 
særlig indsats fra ledelse og undervisere at 
give plads til kreativt arbejde. Det tager tid at 
udvikle, producere og evaluere arbejdet, og 
skemaer skal justeres eller ændres. Lærerne 
skal forberede sig mere og skal ofte udvikle 
værktøjer undervejs. Måden, man arbejder 
på, udfordrer også elevernes vante rutiner 
– der er for eksempel »ikke noget rigtigt og 
forkert«, som læreren siger. Udfordringerne 
gør, at mange kreative aktiviteter udfoldes i 
kortvarige projekter eller særlige temadage. 
Men de er svære at integrere og videreudvikle 
i den daglige undervisning, selvom flere fag-
beskrivelser åbner muligheden.

Der eksisterer i dag et gab 
mellem vision og virkelighed 
i skolen, når det gælder om 
at styrke elevernes kreative 
læring. Det fynske forsøg med 
skabende filmarbejde afdæk-
ker som nævnt en række kon-
krete grunde til, at det gab 
eksisterer. 

Men forsøget peger også på nogle mere 
grundlæggende forhold, man skal være opmærk-
som på, hvis gabet mellem vision og virkelighed 
skal mindskes. Der er i hvert fald tre myter om 
kreativ læring, man må tage livtag med.

Myte et: Kreativitet er en evne for de få
Mange nærer en forestilling om, at kreativitet 
er en særlig evne, udvalgte personer fødes 

Der eksisterer i dag et gab mellem vision og virkelighed i skolen, når det gælder om at styrke elevernes  
kreative læring, skriver kronikøren med afsæt i et fynsk forsøg med skabende filmarbejde. Forsøget  
gennemhuller flere myter – for eksempel, at kreativitet står i modsætning til faglighed. 

Myter om kreativitet  
står i vejen for læring

KRONIK
AF KIRSTEN DROTNER,  
PROFESSOR, DR.PHIL. VED SYDDANSK 
UNIVERSITET, FORSKER I BØRN OG 
UNGES MEDIEBRUG 
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KRONIKKEN
Fagbladet Folkeskolen bringer normalt en kronik i hvert  
nummer. Som hovedregel er kronikken skrevet på redaktionens 
opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik til bladet, vil vi bede 
dig sende en helt kort synopsis på cirka ti linjer med kronikkens 
hovedpointe og hovedargumentation, som redaktionen kan tage 
stilling til. Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk

med. Forskertyper som Niels Bohr og kunst-
nertyper som Lars von Trier frembringer 
det helt unikke, som tilsyneladende kommer 
ud af det blå. Men filmforsøget bekræfter, 
hvad forskningen længe har vist, nemlig at 
kreativitet er et beredskab, alle har, og som 
kan næres gennem samarbejde under de 
rette omstændigheder. De omstændigheder 
handler om at give plads og tid til at udvikle 
idéer sammen, at afprøve forskellige mulig-
heder for at løse en opgave og at vælge nogle 
muligheder frem for andre. 

Lærerne, som var med i filmforsøget, 
arbejdede meget med, hvordan de kunne 
understøtte elevernes kreative processer; og 
mange var overraskede over, hvor vanskeligt 
det var at skabe didaktiske rammer for elever-
nes arbejde, så de kunne rumme både vilde 
idéer og fokuserede valg. Balancen mellem 
såkaldt divergente faser (det vilde) og kon-
vergente faser (fokuserede valg) kendetegner 
i særlig grad kreativ læring. Nogle af lærerne 
søgte at opnå den balance ved at rammesætte 
eller stilladsere læringen ved for eksempel 
at fastlægge et tema eller et optagested, men 
balancen var svær. Hvis kreativ læring skal 
understøttes i grundskolen, må lærere derfor 
uddannes eller efteruddannes til at kunne 
lede kreative processer, i højere grad end det 
sker i dag. Kreativitet kan læres, men lærin-
gen kommer ikke af sig selv.

Myte to: Kreativitet versus faglighed 
Af historiske grunde betrag-
tes kreativ læring ofte som 
noget, der hører til i den 
praktisk-musiske fagblok i 
grundskolen.

motiverede og gik intenst op i processen, så 
længe den varede. Mange elever sætter lig-
hedstegn mellem kedeligt, seriøst og karakte-
rer. Omvendt bliver fag uden karakterer anset 
som morsomme, men overflødige. 

Man må begynde at give karakterer også 
for de produktive dimensioner og i de æste-
tiske fag, hvis man vil styrke kreativitet og 
skabende viden. Det indebærer et opgør med 
myten om, at skabende virksomhed ikke kan 
vurderes. Heldigvis kan man her trække på 
solide vurderingskriterier af kreativitet, som 
er udviklet og anvendes internationalt. 

Hvorfor er kreativ læring vigtig?
Mange taler om, at Danmark 
skal leve af innovation, vi skal 
altså blive bedre til at finde 
nye løsninger på konkrete pro-
blemer i arbejdslivet. Men man 
glemmer ofte, at kreativitet er 
grundlaget for innovation. 

Skolen har brug for at opprioritere produk-
tiv læring, der næres af kreativitet, i forhold 
til reproduktiv læring, hvor man opøver viden 
om det, andre allerede har fundet ud af. 

Men kreativitet er ikke blot vigtig i forhold 
til arbejdslivet. Det fynske forsøg dokumente-
rer, at elevernes kreative arbejde også styrker 
deres livsberedskab. De blev mere robuste, så 
de bedre kunne klare, når noget ikke lige gik 
som ønsket. Mange fik nye roller, der synlig-
gjorde resurser, de ikke viser i den alminde-
lige undervisning. Så inklusionspotentialet er 
stort. 

Der er stadig praktiske og organisatoriske 
udfordringer, hvis kreativiteten skal få bedre 
plads i skolen. Men det bør ikke være myter, 
der står i vejen for at mindske gabet mellem 
det, mange undervisere gerne vil, og hvad de 
har mulighed for at gøre. 

Filmportalfyn.dk giver information om 
forsøget. Her er også en rapport om forsøgets 
resultater, et praksiskatalog til undervisere og 
et omfattende undervisningsmateriale.

Det vil sig, at kreativitet forbindes med 
æstetiske fag som musik og billedkunst eller 
med praktiske fag som idræt og hjemkund-
skab – med håndarbejde og sløjd som fag, 
der befinder sig mellem det æstetiske og det 
praktiske. Den forbindelse betyder samti-
dig, at andre fag som dansk, matematik og 
naturfag let opfattes som mere teoretiske og 
analytiske.

Men forskning i kreativitet betoner, at 
kreativitet ikke kan begrænses til særlige fag. 
Det er tværtimod en dimension ved al læring, 
nemlig den dimension, der fører til at skabe 
noget nyt – det kan være at udvikle en histo-
rie, et nyt produkt eller en ny løsning på et 
problem. Men det kan også være at finde nye 
perspektiver på et velkendt område eller at 
opdage nye sammenhænge mellem forskel-
lige vidensområder. 

I det fynske filmforsøg samarbejdede 
dansklærere med kolleger fra de »klassiske« 
musiske fag billedkunst og musik. Men også 
kolleger fra matematik og it blev af praktiske 
grunde inddraget. Alle underviserne ople-
vede, at eleverne anvendte deres viden fra 
mange forskellige fag på nye måder – at op-
tage fuglestemmer som baggrundslyd gav for 
eksempel nogle elever i 5. klasse anledning 
til lige at tjekke deres undervisningsmateriale 
om danske fugle, og de opdagede forskellen 
på en skades og en solsorts lyde.

Såkaldt »produktiv læring« er et kernebe-
greb i det, som uddannnelsespolitisk kaldes 
det 21. århundredes kompetencer. Den læring 
har kreativitet som motor. Hvis produktiv 
læring skal styrkes, kræver det et opgør med 
traditionelle skillelinjer i undervisningen, så 
de kreative dimensioner opprioriteres i alle 
fag. At styrke kreativitet står ikke i modsæt-
ning til at styrke faglighed – tværtimod. 

Myte tre: Kreativitet kan ikke vurderes
I grundskolen gives ikke standpunktskarakter 
i billedkunst og musik. Hvorfor ikke? Måske 
hænger det sammen med, at fagene traditio-
nelt anses for at tilhøre det skabende/musiske 
område, hvor elevernes kompetencer ikke 
vurderes, fordi deres kreative evner anses for 
at være medfødt forskellige (myte et). 

Filmforsøget på Fyn afdækkede, at jo 
ældre eleverne er, jo mere kobler de karak-
tergivning med alvor og »rigtig« viden. »Skal 
vi op i det her til eksamen?« spurgte flere 
ved forsøgets start. At udfolde sig kreativt og 
skabe nye fortællinger anså de ikke for vigtig 
læring, selvom de allerfleste elever var utrolig 
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D E B AT

Den Danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse

Fra alle skoleformer optages lærere 
og lærerægtefæller/samlevere og 
ligeledes pædagoger, der ikke er 
fyldt 50 år. Kontakt undertegnede 
formand pr. telefon eller e-mail: 
jmejlgaard@mail.tele.dk eller søg 
på www.ddlb.dk for nærmere op-
lysninger vedr. indmeldelse.

Der kan tegnes begravelsesforsik-
ringer på op til 25.000 kr. Når man 
er fyldt 70 år, ophører præmiebe-
talingen.

Som medlem af DLB vil du sikre di-
ne nærmeste en økonomisk hjælp 
til dækning af de store udgifter, 
der altid vil være i forbindelse med 
død og begravelse. – De mange 
henvendelser, vi får fra pårørende 
til afdøde lærere, vidner om, at der 
fortsat er et meget stort behov for 
at få udbetalt begravelseshjælp.  
– Vi vil derfor opfordre dig til sna-
rest at tegne et medlemskab 

I januar kvartal blev der for 7 afdø-
de medlemmer udbetalt en begra-
velseshjælp på 81.415 kr. – heraf 
bonus 42.915 kr.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 97 56 80 57

Vi nærmer os højtiden for at søge stillinger 
til det kommende skoleår – det gælder både 
lærer- og lederstillinger. De seneste år er det 
desværre blevet sværere og sværere at få be-
sat de ledige lærerstillinger med læreruddan-
net arbejdskraft. Senest har flere kommuner 
også måttet genopslå lederstillinger, da der 
manglede kvalificerede ansøgere. Man skulle 
ellers tro, at det var nemt at skaffe kvalifice-
rede ansøgere, når kommunerne de seneste 
år har nedlagt over 14 procent af både leder- 
og lærerstillingerne svarende til over 8.500 
stillinger.

Det er et problem, som vi skal tage meget 
alvorligt. Det er vigtigt – for skolen, eleverne 
og lærerne – at skolelederjobbet er et attraktivt 
job for lærere at søge.

God skoleledelse er en af de mest afgø-
rende forudsætninger for en positiv udvikling 
i den danske folkeskole. Vi skal væk fra, at 
skoleledelse udvikler sig i retning af mere og 
strammere administrativ styring, og hen imod 
et stærkere ledelsesfokus på det, der sker i 
undervisningen, og på lærernes muligheder 
for at kunne lykkes med deres opgaver.

For Danmarks Lærerforening er der ingen 
tvivl. Skoleledelse skal bygge på tydelige vær-
dier og i langt højere grad have mulighed for 
at forholde sig til det, der foregår i undervis-
ningen. Det er en af vejene til bedre resultater 
af undervisningen. Der er behov for tydeligere 
prioriteringer af ledelsesopgaven, så der bru-
ges meget mere ledelseskraft på skolens kerne-

ydelse: en undervisning, der giver de bedste 
resultater for eleverne.

Det er vigtigt, at skolelederen har mulighe-
der for og formår, sammen med lærerne, at 
sætte den faglige dagsorden på skolerne. Det 
vil også bidrage til at sikre den fornødne op-
bakning til, at lederne foretager de prioriterin-
ger, der er nødvendige i en økonomisk presset 
virkelighed. 

Der er snart kommunalvalg, og kandida-
terne står i kø for at love alt muligt. Jeg håber, 
de forpligter sig til at skabe bedre rammer for 
folkeskolen; så skal lærerne og lederne nok 
udnytte dem til gavn for eleverne.

Herfra skal der i hvert fald udtrykkes fuld 
opbakning til den komplekse arbejdsopgave, 
som skolelederjobbet er. 

 God skoleledel-
se er en af de mest 
afgørende forud-
sætninger for en 
positiv udvikling i 
den danske folke-
skole.
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Skolen fortjener 
god ledelse 

DLF MENER
AF THOMAS ANDREASEN  
FORMAND FOR ARBEJDSMILJØ- OG 
ORGANISATIONSUDVALGET I DLF
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Rettelse til Folkeskolen nummer 07
Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Kolding 
gør opmærksom på, at kommunen ikke har haft 
en stigning på 32 procent i antallet af elever 
i specialundervisningen, som vi havde skrevet 
i artiklen »Kolding satser på sine specialsko-
ler«. Misforståelsen skyldes, at kommunen har 
ændret opgørelsesmetode, siden inklusions-
strategien »Plads til Alle« blev vedtaget i 2012. 
Dengang blev elever med generelle indlæ-
ringsvanskeligheder ikke indregnet. Elever med 
generelle indlæringsvanskeligheder tæller ikke 
med i de 432 elever, vi nævner i artiklen, mens 
de tæller med i de 570 elever. Redaktionen be-
klager fejlen. 

Ifølge den opgørelse, kommunen nu har 
sendt til Folkeskolen, modtog i alt 619 elever i 
Kolding specialundervisning i skoleåret 2012/13 
svarende til seks procent af samtlige elever. I 
2015-16 var det faldet med 77 til 584 elever 
svarende til en udskillelsesprocent på 5,81. Tal-
lene understøtter dermed hovedessensen i artik-
len om, at Kolding bruger sine specialskoler til at 
bringe udskillelsesprocenten ned.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

Ved Det Grønne Bord

Folkeskolens
afgangsprøver
på video
Autentiske prøver 
og voteringer

Prøvefag 9. kl.:
• Dansk B 2016
• Engelsk 2016
• Tysk 2016
• Fransk 2012
• Samfundsfag 2016
• Historie 2016
• Kristendomskundskab 2016
• Matematik gruppeprøve 2014
• Naturfag gruppeprøve 2017
• Idræt 2015

Ny prøve
NATUR-FAG

Information, eksempler og priser
www.vdgb.dk

PTV film
Tlf. 8626 2288

F O L K E S K O L E N  /  0 8  /  2 0 1 7  /  35 

Læserindlæg til Folkeskolen nummer 10 skal være redaktionen  
i hænde senest mandag den 8. maj klokken 9.00.

Anne Trærup:

NATIONALE TEST – HELT ÆRLIGT?

»Sidste år tvang jeg mine elever gennem den 
nationale test i dansk læsning. Det står stadig 
som skoleårets største udfordring, og jeg kan 
hilse og sige, at udfordringer er der nok af 
som nyuddannet lærer og ikke mindst på en 
specialskole. Mine elever var nervøse, utryg-
ge, og det krævede mange pauser og megen 
hjælp at få dem igennem den lange prøve, 
som er af minimum 45 minutters varighed. 
Kender man bare en smule til elever med sær-
lige behov, ved man, at særligt koncentration 
kan være særdeles udfordrende.

Efter prøven fejrede vi ’sejren’ med varm ka-
kao, afslapning og masser af ros. Jeg ville ønske, 
at jeg kunne fortælle dem, at det var for deres 
eget bedste. At de blev meget bedre til dansk 
efter prøven, at de fremover ville møde færre 
udfordringer, eller at de i det mindste havde tjent 
lommepenge nok til flere Pokémon-kort eller no-
get andet livsberigende. Det kunne jeg bare ikke.

Jeg har altid lært, at sprog skaber men-
nesker. Jeg ville ønske, at vi blev defineret ud 
fra vores handlinger, men ofte bliver den hi-
storie, vi fortæller, en del af vores virkelighed. 
Derfor gjorde det mig meget berørt og vred, 
da jeg modtog mine elevers resultater. Det 
hårde slid resulterede i:

• Utilstrækkelig
• Mangelfuld
• Jævn

… Jeg ved godt, at det muligvis er anderledes 
på en almen folkeskole (og dog?). Jeg ved 
godt, at det kan være motiverende for nogle 
elever, hvis de får et godt resultat. Men jeg 
ved også, at man ikke bliver et bedre men-
neske af at få at vide, at man er ’mangelfuld’. 
Ingen vokser af at få at vide, at man er ’util-
strækkelig’, og ingen får mere selvtillid af at 
få at vide, at man er ’jævn’.

Nogle vil mene, at mine elever i mange 
henseender er placeret på livets B-hold, og at 
selvkritik er noget, man tidligt nok udvikler. 
Vi behøver ikke ligefrem at hjælpe det på vej. 
Vi kan simpelthen ikke være det bekendt!«

Kommentar fra Marianne Norling:
»Det er så spændende med de resultater – og 
’heldigvis’ er det muligt at få resultaterne ud 
på forskellig vis. Det viste sig, da jeg ville kigge 
en 4. klasses resultater igennem på skolen. En 
af eleverne lå midt i feltet – som nummer ti ud 
af cirka 20 elever – når man kiggede på den 
kriteriebaserede tilbagemelding. Samme elev 
lå som nummer et i klassen, hvis man kiggede 
på den normbaserede tilbagemelding. Eleven 
havde fået 90 point i snit, og det havde en 
anden elev i klassen også. Der var altså tale 
om en delt førsteplads«.
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AF EMILIE PALM OLE SEN  FOTO: MICHAEL BO RASMUSSEN 

Efter lektionen med 6.-klasseeleverne gik det op for 26-årige historielærer Søren 
Nørby, at klassen havde været helt stille. De havde siddet i rundkreds i mørket med 
stearinlys og hørt læreren fortælle om bombardementet af København. En klasse, 
der sjældent ville tie stille. Især én elevs opførsel overraskede Søren Nørby – lad os 
kalde eleven Lukas.

»Alle var ret sikre på, at Lukas måtte have en diagnose på en eller anden måde. 
Han var urolig, kunne ikke helt finde sin rolle i den nye klasse, og det kom til udtryk 
ved, at han afreagerede fysisk og sagde mærkelige og ubehagelige ting til sine klas-
sekammerater«.

Men pludselig sad Lukas der. I 20 minutter med lukkede øjne i en rundkreds og 
sagde ikke et pip. Det så næsten ud, som om han nød roen. 

»Han er en helt anden elev nu, og mine kolleger og jeg er meget overraskede. 
Det skete næsten fra den ene dag til den anden. Nu rækker han hånden op og er 
høflig og glad«. 

Søren Nørby, der arbejder på Strandby Skole i Distrikt Nord i Frederikshavn 
Kommune, fortæller, at klassedynamikken måtte lide nogle humørsvingninger efter 
en tid med både klasse- og skolesammenlægninger. 

»Lukas kom fra en mindre skole ind i denne her klasse, som i forvejen var sat 
sammen af elever fra andre klasser. Det gjorde, at klassen var en af de hårdere at 
undervise i. Jeg syntes måske for et år siden, at det var en lidt voldsom opgave – jeg 
var også helt grøn dengang. Og Lukas virkede overhovedet ikke til at vide, hvad han 
skulle stille op med sig selv og sin rolle i klassen«.

For et par måneder siden valgte Søren Nørby så at afprøve den storytellingtek-
nik, han havde hørt om. Her skal eleverne prøve at være helt stille i mørket, mens 
de får fortalt en historie. 

»Jeg prøvede at få noget ro over eleverne, og jeg opfandt på ingen måde den 
dybe tallerken. Jeg slukkede lyset og tændte et eller to stearinlys. Men det virkede 
til, at de kunne lide det«.

Den nordjyske lærer tror, at klassen omsider er faldet til ro i de nye strukturer, 
og at Lukas på grund af det opfører sig bedre. Årsagen til Lukas’ pludselige skifte 
kan Søren Nørby kun gisne om, men ét er sikkert: Det er på grund af oplevelser som 
denne, at Søren Nørby står op om morgenen.

»Når man ser elever have sådan en udvikling, giver jobbet mening. Jeg blev 
færdiguddannet og kom ud i skolen lige i reform- og arbejdstidstumulten. Det var 
hårdt, for jeg ville jo bare ud og undervise, og alt det her lovgivning trak så meget 
fokus. Da Lukas pludselig vendte på en tallerken og begyndte at ville lære noget, 
bekræftede det mig i, hvorfor jeg ville være lærer. At jeg ikke spilder min tid«. 
epo@folkeskolen.dk

sin plads
At finde FAGLIG  

FORNØJELSE
Der findes regler, krav, 
elever og kolleger, der har 
indflydelse på lærerens 
undervisning. Nogle gange 
er indflydelsen positiv. 
Andre gange irriterende. 
Men lige meget hvad sker 
der noget godt en gang 
imellem. Vi spørger også 
i de kommende blade 
lærere, hvornår de sidste 
gang gik ud ad skoleporten 
med løftet pande og smil 
på læben, 

Mød Søren Nørby fra 
Strandby Skole i Frede-
rikshavn Kommune.
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L Æ R E R  T I L  L Æ R E R

Jeg hedder Jennifer Jensen  
og er projektleder for en særlig 
indsats, der skal løfte fagbladet  
Folkeskolens faglige netværk – 
blandt andet med et boost til indholdet, 
bloggerne og debatten. Desuden journalist 
og vikarierende tovholder på de faglige 
netværk Håndværk og Design og Billed-
kunst. Fang mig på 
jje@folkeskolen.dk

At planlægge en undervisning, der favner alle 
specialskolebørn, kan være vanskeligt, men i 
musikken og i billedkunsten finder vi 
ofte det felt, hvor alle kan deltage, 
omend ikke alle magter fælles-
skabet.

Vi har fundet en form, der 
er brugbar. Ved at lave åbent 
værksted over flere timer sikrer 
vi muligheden for, at de, der har 
brug for ekstra ro, kan finde et hul, 
hvor der er god plads og ekstra hjælp 
i værkstedet. Det er ofte i frikvartererne, hvor 
alle andre er på legepladsen.

Billedkunstens Dag har krævet et stykke for-
arbejde fra billedkunstudvalget. 20 lærreder (50 
gange 50) er blevet grundet og bemalet med 
ni hoveder på hvert lærred. Hovederne er malet 

med lyse farver, for at sort permanent tusch og  
hvid Posca-tusch kan træde tydeligt frem.

Elever og personaler har skullet vælge lige 
netop den farve hoved, de kunne lide, og alt efter 
evne og formåen har den enkelte haft mulighed 
for at tegne med sorte og hvide tuscher eller 
trykke med sort akrylfarve. I et stort ark karton 
har vi klippet et rundt hul til ansigt for at kunne 

tildække lærredets øvrige ansigter og 
skabe fokus for den enkelte.

Det er givende for alle at kunne 
sætte sig spor i livet, og det har vi 
gjort med et samlet fællesværk, 
der nu kun mangler at blive sat 
sammen og hængt op.

Samlet bliver værket 150 gange 
350 centimeter, og udtrykket taler sit 

tydelige sprog. Det, den enkelte kan præ-
stere, vokser i fællesskabet. Glæden er i disse 
dage stor på Nørrebjergskolen. 

VÆG TIL VÆG-

Billedkunstens Dag: På Nørrebjergskolen i Odense har lærere 
og elever fundet en form, der favner alle. Ideen er at lave et værk, 
der eksponerer alle - og vise, at det, den enkelte præsterer, kan 
vokse i fællesskabet.

TEKST 

KIRSTEN GAMDRUP JØRGENSEN 
LÆRER PÅ NØRREBJERGSKOLEN  
I ODENSE

Se de mange fejringer  
af Billedkunstens Dag 
på folkeskolen.dk

BILLEDKUNST

Under Lærer til lærer på  
folkeskolen.dk kan du fortælle 
om gode undervisningsforløb  

og dele viden, råd og  
billeder.

folkeskolen.dk/604582

Tak fordi du har delt jeres 
markering af Billedkunstens 
Dag, Kirsten! :) Jeg har tilføjet 
det til folkeskolen.dk/billed-
kunsts opsamling fra dagen, 
som interesserede kan se her:

1

NAVN SKOLEKLASSE

Udgivet i et samarbejde 
mellem Røde Kors og Pilot Film 

Udarbejdet af Marie Rønn 
og Kirsten Christensen-Dalsgaard

nyt materiale der forener skole og hjem  
omkring barnets skolestart

Bestil Zak i skole på: 
rødekors.dk/skole/zak

Materialet er gratis, men der skal betales for porto og ekspedition.

Zak i Skole er støttet af Forsknings- og Velfærdsfonden for  
Pædagoger og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.

hjemmeside med film 
af Jeppe og Marie fra 

DR’s Lille Nørd

Bogen berører tematikker som:
- barnet selv og skolens nye verden  
- søvn, mad og motion
- sociale kompetencer
- fællesskab og inklusion  
- hvordan man lærer  
- at være selvhjulpen
- hygiejne
- førstehjælp i børnehøjde

Zak i Skole tager udgangspunkt i historier og 
opgaver om rumvæsnet Zak, der dumper ned i 
en skole for at lære noget og for at få gode venner. 

Gratis 
materiale til 
børnehave-

klassen
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folkeskolen.dk /ernæringogsundhed 

Skolehaverne spirer hastigt frem i bevægelsen Haver til Maver.  
Folkeskolen var med, da Krogerup Avlsgaard i Humlebæk på Nordsjælland 
holdt fagseminar for lærere og pædagoger fra hele landet.

»Man ser jo det her begreb, der hedder ’Na-
ture deficit disorder’«, siger Daniel Hervik. Han 
er udvikler hos Haver til Maver og står blandt 
andet for at skabe nye projekter og indsamle 
viden om skolehaver rundtom i landet. 

»Jeg er født og opvokset på Østerbro og 
Nørrebro i København og fandt først ud af, hvor 
mælken kom fra, da jeg var 12 år gammel. Indtil 
da troede jeg, at den kom fra Netto. Vi lever i 
stigende grad i en digital tilværelse, hvor tinge-
ne skal gøres lettere. Skolehaverne er en måde, 
hvorpå man kan give eleverne jordforbindelsen 
tilbage«.

Ud af klasseværelset
»Skolehaverne kan sagtens integreres i de fag-
lige mål, men de kan også noget andet«, un-
derstreger Susanne Leegaard, projektleder på 
Haver til Maver.

»Eleverne kommer ud af klasselokalerne 
og ud under åben himmel. Aarhus Universitets 
studier af skolehaverne viser, at mange af de 
her drenge, som ikke kan sidde stille i et klas-

»Jord, frø, spirer, plante, høst, suppe, kompost«. 
Kokken Amalie står med begge gummistøvler 
plantet i mudderet uden for Krogerup Avlsgaard 
og reciterer remsen. På hver side af hende står 
de fremmødte skolelærere og pædagoger i to 
halvcirkler og følger nysgerrigt med. Remsen 
gentages, denne gang med fuld opbakning fra 
de besøgende. Ritualet symboliserer processen 
fra jord til tallerken, og det er denne nærende 
skabelsesberetning, som foreningen Haver til 
Maver ønsker, at flere elever får kendskab til. 

Haver til Maver er en grøn bevægelse, som 
hjælper skoler i hele landet med at starte deres 
egen skolehave. Foreningen opstod i 2006 som et 
samarbejde mellem virksomheden Aarstiderne og 
Fredensborg Kommune. I dag har den almennyttige 
forening skolehaver 30 forskellige steder i landet. 

Og der er måske god grund til at lære ele-
verne at finde tilbage til rødderne. 

TEKST MIKKEL MEDOM

FAGLIGT NETVÆRK:
ERNÆRING OG SUNDHED

Vær en del af det faglige netværk for ernæ-
ring og sundhed på folkeskolens hjemmesi-
de, og tag del i samtalen og vidensdelingen 
sammen med mere end 4.000 andre med-
lemmer. Netværket er for ernæringsuddan-
nede og lærere, der underviser i madkund-
skab, sundhed og ernæring.   

Folkeskolen.dk/ernæringogsundhed

TILMELD  
DIG NETVÆRKET: 

Grøn bevægelse giver  
elever jordforbindelse

En af aktiviteterne ved haveseminaret gik 
ud på at vælge et af de syv led i proces-
sen fra jord til bord og fortælle om, hvorfor 
netop denne del af den spiselige føde-
kæde er vigtig at kende til. 

Foto: M
ikkel M

edom

Foto: Haver til M
aver

selokale, bliver helte, når de træder ud i naturen. 
De kan pludselig kløve mest brænde og hoppe 
længst over en halmballe«. 
mim@folkeskolen.dk
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Generationen af børn og unge mennesker fra 
alderen 25-28 år og nedefter bliver af skiftende 
eksperter og debattører kaldt for »curlinggene-
rationen«: Forældrene fejer alle forhindringerne 
af vejen for børnene, med den konsekvens at de 
som voksne går ned med flaget eller ikke kan 
klare livet, når de møder realiteterne.

Er det ikke for let bare at skyde skylden på de 
enkelte forældre og deres børn? 

Maden og køkkenarbejdet er en slags sladre-
hank, der måske også viser os alle mulige andre 
ting, når det gælder det, som vi, generationen af 
curlingforældre, bliver anklaget for. Måske vi har 
smurt alle madpakkerne, købt og lavet al ma-
den, serveret den og vasket op efter os, med den 
konsekvens at når ungerne engang flytter hjem-
mefra, kan de ikke selv lave mad eller tage vare 
på deres spise.  

Vi ser en hel generation, der populært sagt er 
blevet tabt på køkkengulvet. Spørgsmålet er, om 
det virkelig er forældrenes »curlingindstilling«, der 
har gjort børnene til madanalfabeter? Problemet 
er vel snarere, at madkundskab og madfærdig-
hederne er forsvundet ud af hjemmene for flere 
generationer siden. Og at det er svært for mor og 

far at inddrage børnene i og give dem ansvar og 
færdigheder for noget, man ikke selv har styr på.

Her kommer køkkenerne i landets skoler og 
daginstitutioner ind i billedet som et godt eksempel 
på, hvordan vi kan hjælpes ad med at skabe mere 
robuste børn. I disse køkkener skabes – ud over dejlig 
sund og nærende mad – også den nødvendige ydre 
struktur. Lad os inddrage børnene i madlavningen. 
Lad os skabe en nødvendighed i køkkenet. Og læg 
mærke til, at køkkenet også bliver et naturligt disci-
plinerende rum. Et rum, der giver handlekompeten-
cer, færdigheder og en fornemmelse for, at noget er 
vigtigt. 
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Køkkenet skaber robusthed og børn,  
der kan tage vare på sig selv

Blogindlæg på folkeskolen.dk/ernæringogsundhed

Skaber vi elevinvolverende rum til maddannelse, madlavning og måltider, giver vi eleverne mulighed for 
at tage bedre vare på deres eget liv. Børn, der kan lave mad, bliver mere robuste end børn, der bare spises af.

ANNE-BIRGITTE AGGER
DIREKTØR, KØBENHAVNS MADHUS
BLOG: ERNÆRINGSKOMMENTAREN 

Foto: M
ikkel M

edom

Læs hele blogindlægget på  
folkeskolen.dk/ernæringogsundhed

Stadig flere får øje  
på hoppepudens evne 

til at gøre det sjovt 
at være aktiv. 

Skal I være de næste 
til at hoppe med på ideen? 

Aktiv Leg ApS - www.aktiv-leg.dk - Tlf. 75 33 60 10 

Og aldrig har der  
været mere fokus på  
at få alle med i legen. 
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Ved Emilie Palm Olesen/epo@folkeskolen.dk

Foto:
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Gør tandbørstning sjovt
Tandplejen i Aarhus Kommune lancerer nu 
to nye apps, der skal hjælpe forældre og børn 
i gang med gode, livslange tandbørstnings-
vaner. De to apps har fokus på to afgørende 
tidspunkter: Når forældre skal børste de helt 
små børns tænder, og når barnet selv er klar 
til at tage over i tiårsalderen. Børnene kan 
vælge en børsteven, designe deres egen 
Avatand, quizze og få sjove facts, mens de 
børster tænder. Børnene får også en påmin-
delse, når det er tid til at børste tænder.

Foto: STV

SEERSUCCES ER TILBAGE 
DR Ultras stormende seersucces »Klassen« har nu 
fået en sæson to. De 45 nye afsnit følger den samme 
udskolingsklasse som i første sæson og de dilemmaer 
og debatter, der hører sig til. De skolerealistiske afsnit 
er af ti minutters varighed og gør sig godt til tablets og 
telefoner. Derudover egner serien sig til klassevisning 
og efterfølgende debat. Det oplyser DR, der har fået 
mange positive tilbagemeldinger fra lærere. Afsnittene 
kan ses på DR TV, DR Ultra-appen og på selve kanalen 
alle hverdage. Målgruppen er de 7-12-årige. 

Workshop om ophavsret
Selskabet Lommefilm er nu i samar-
bejde med kampagnen »Os der elsker 
film« gået i kamp for at lære skoleelever 
om ophavsret. Det gør de ved at afholde 
workshops for landets udskolingselever, 
hvor eleverne skal lave deres helt egen 
kampagnefilm på telefoner og tablets. 
For at arbejde med Lommefilm skal 
skolerne først arbejde med det undervis-
ningsmateriale, der er udarbejdet af Ali-
nea til kampagnen. Materialet er tilgæn-
geligt for alle på osderelskerfilm.dk.

SKAM i danskundervisningen?
Den norske ungdomsserie SKAM er oplagt at ind-
drage i danskundervisningen. Se den på mitCFU:

 • Kan altid ses – vi sletter ingen udsendelser 

 • Adgang for eleverne – både i skolen og hjemme 

 • Pædagogiske vejledninger til serien

Find alle afsnit af SKAM på mitcfu.dk/lnkyfe3

mitcfu.dk
– din læremiddelportal

SKAM , DR 3, 20. december 2016

Serr?Er vi på mitCFU?Dritkul!

Nominer en lærer
Så er det nu, at du kan indstille en kollega eller et 
initiativ til Årets Læseinitiativpris 2017. Formålet 
med prisen er at formidle viden om nye initiativer på 
læseområdet, der kan inspirere andre. Målet er også 
at skabe øget fokus på både de gode historier og nye 
spændende aktiviteter om skriftsproglige færdig-
heder. Prisen uddeles af Gyldendal Uddannelse og 
Læsepædagogernes Landsforening. Fem nominerede 

blandt de indstillede projekter eller personer får en 
gavecheck på 1.000 kroner til indkøb af materialer 
fra Gyldendal. Førstepræmien er 15.000 kroner. 

Foto: iStock

Nominer en kandidat inden 1. juni på  
læsepæd.dk/initiativ. 

Tilmeld din klasse og få besøg af 
undervisere fra Lommefilm via  
www.lommefilm.dk.

Foto: Os Der Elsker Film

Nyt medlemstilbud: 

Ferielejligheder  
på Bornholm

Danmarks Lærerforening 
kan nu tilbyde medlemmer- 
ne at leje foreningens  
lejligheder i Allinge på 
Bornholm 

I foråret 2016 har foreningen købt en 
ejendom i Allinge på Bornholm med  
5 lejligheder. 

Ejendommen har en attraktiv placering 
på Allinge Havn tæt ved restauranter, 
indkøbsmuligheder og strand.

Fire af lejlighederne er istandsat og der 
er åbnet for udlejning.

Du kan se priserne og booke  
lejlighederne her:  
www.dlf.dk/medlem/medlemsfordele/ 
ferieboliger

Udsigten fra lejlighed nr. 3

Havnegade 21, Allinge Allinge Havn

Danmarks Lærerforening
Vandkunsten 12 . 1467 København K 

Tlf.: 3369 6300

Mols Nykøbing Rørvig Sandbakken Traktørstedet

Dueodde

Rønne

Hasle

Gudhjem

Allinge

Svaneke

NexøAakirkeby

Se vores andre ferieboliger på: www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/ferieboliger

DLF_Bornholm_Annonce_A4_B2.indd   1 27/03/2017   08.14
Untitled-1   1 10/04/17   14.44149521 p42-43_FS0817_Spot.indd   42 24/04/17   08.36



Nyt medlemstilbud: 

Ferielejligheder  
på Bornholm

Danmarks Lærerforening 
kan nu tilbyde medlemmer- 
ne at leje foreningens  
lejligheder i Allinge på 
Bornholm 

I foråret 2016 har foreningen købt en 
ejendom i Allinge på Bornholm med  
5 lejligheder. 

Ejendommen har en attraktiv placering 
på Allinge Havn tæt ved restauranter, 
indkøbsmuligheder og strand.

Fire af lejlighederne er istandsat og der 
er åbnet for udlejning.

Du kan se priserne og booke  
lejlighederne her:  
www.dlf.dk/medlem/medlemsfordele/ 
ferieboliger

Udsigten fra lejlighed nr. 3

Havnegade 21, Allinge Allinge Havn

Danmarks Lærerforening
Vandkunsten 12 . 1467 København K 

Tlf.: 3369 6300

Mols Nykøbing Rørvig Sandbakken Traktørstedet

Dueodde

Rønne

Hasle

Gudhjem

Allinge

Svaneke

NexøAakirkeby

Se vores andre ferieboliger på: www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/ferieboliger

DLF_Bornholm_Annonce_A4_B2.indd   1 27/03/2017   08.14
Untitled-1   1 10/04/17   14.44149521 p42-43_FS0817_Spot.indd   43 24/04/17   08.36



44 /  F O L K E S K O L E N  /  0 8  /  2 0 1 7

A N M E L D E L S E R

Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.

n  It 

○   ANMELDT AF:  METTE SCHOUSBOE

Forfatteren indleder »Når mobilen 
tager magten« med at beskrive 
sin personlige tilgang til internet-
tet som opdelt i tre: den gode, den 
tvivlende og den mørke side. Efter 
at have læst bogen er man dog 
ikke i tvivl om, at det er den mørke 
side, der fylder mest. Morten Mun-
the Fenger er oprigtig bekymret 
over vores – og specielt vores 
børns – tiltagende brug af iPads 
og mobiltelefon. Bekymringen går 
på, at mobilen tager vores tid (som 
vi kunne bruge bedre på noget 
andet), at vi ikke er tilstrækkeligt 
nærværende i samværet med an-
dre mennesker, og at vi (børnene) 
ikke får rørt sig nok. Men måske 
er hans største bekymring den 
afhængighed, han mener, der grad-
vist opbygges i vores hjerner. Han 
sammenligner i flere afsnit unge 
mennesker, hvor mobilen altid er 
lige ved hånden, med misbrugere, 
som er afhængige af alkohol eller 
narkotika.

Nogle gange kan det være godt 
at læse en forskers (her en forsk-
ningspsykologs) markante menin-
ger, hvor der ikke lægges skjul på 
forskerens egen holdning, og hvor 
de mange kildehenvisninger alle 
henviser til forskning, som støtter 
hans synspunkter. Bogen er såle-
des et markant debatindlæg om et 
emne, som det afgjort er nødven-
digt, at vi diskuterer i skolen, både 
blandt undervisere og blandt elever.

Når jeg alligevel er forbeholden 
over for bogen, skyldes det til dels 
udsagn som: »Det giver meget 
lidt mening, når danske undervis-
ningsinstitutioners primære fokus 
er at få indført digitale værktøjer 
og læringsmål i daginstitutioner og 
skoler frem for bevægelse og mo-
tion«. Et udsagn, som jeg mener er 
direkte misvisende i forhold til den 
faktiske situation, hvor balancen 
mellem brug af (relevante) digitale 
medier og elevernes fysiske bevæ-
gelse diskuteres i de fleste skoler.

Desuden lider bogen efter min 
mening af en sammenblanding af 

Når mobilen tager magten  

Den gode, den tvivlende 
og den mørke side ved  
de digitale medier

•   Morten Munthe Fenger
•   199,95 kroner
•   144 sider
•   Historia Forlag

Flere matematiske 
eventyr
»… jeg er meget begejstret for disse 
bøger og ønsker at understrege over 
for folk, der måtte købe dem på min 
anbefaling, at når der hist og her gøres 
’litterære krumspring’ for matematik-
kens skyld, er det, fordi det er nær-
mest umuligt at undgå«, skrev vores 
anmelder om de første bøger i serien 
»Eventyrlig matematik«. Nu er der to 
nye bøger på gaden, nemlig »Historien 
om meteren« og »Snigende gæld«. De 
koster 110 kroner stykket og er udgi-
vet på Forlaget Matematik.

Meningen med  
(skole)livet
»’Meningsfuldt skoleliv?’ er en spæn-
dende ph.d., der fortjener at blive mere 
end blot pdf«, skrev Gunnar Green for 
et par år siden på folkeskolen.dk om 
Ditte Dalum Christoffersens afhand-
ling. Det er nu sket, for den er blevet 
omarbejdet til bogen »Hvad er menin-
gen? Kedsomhed, angst og længsler i 
elevernes skoleliv«, som netop er ud-
kommet på forlaget Unge Pædagoger. 
Den er 228 sider lang og koster 224 
kroner.

 

»Min interesse 
som underviser 
bliver særligt 
vakt, når jeg 
får mulighed 
for at perspek-
tivere de for-
skellige histo-
rienedslag ind 
i idehistorisk 
og periodisk 
sammenhæng. 
I materialet 
ser man på, 
hvordan oplys-
ningstidens 
øgede fokus 
på menneske-
rettigheder 
og ligestilling 
får direkte 
betydning for 
synet på slave-
handlen, men 
samtidig ska-
ber et moralsk 
dilemma  
i samtiden«.
Janus Neumann 
i anmeldelsen af 
»Da Danmark var 
en slavenation«. 
Læs hele anmeldel-
sen på folkeskolen.
dk/604420/

Læs hele anmeldelsen af de før-
ste bøger i serien på folkeskolen.
dk/554280

Læs, hvad Gunnar Green mere skrev, 
på folkeskolen.dk/565949

Er vi blevet for afhængige af mobilen? 
Har den frataget os evnen til at opleve 
ægte nærvær ved at udnytte vores  
instinktive behov for et hurtigt digitalt 
kick? Det mener denne forfatter, men 
han rammer ikke helt plet.
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○   ANMELDT AF:  ALICE BUCHHAVE NØRLEM

»Tidlig sprogstart i skolen« tilbyder en forholdsvis letlæ-
selig indføring i sprogdidaktik, samtidig med at den giver 
konkrete ideer til sprogundervisningen. Det giver af og til 
et lidt forvirrende eller ufærdigt indtryk – men det giver 
også en reel mulighed for, at der bliver tid til at diskutere 
didaktik og sprogsyn, mens man tilrettelægger undervis-
ning. Måske sidder man godt mellem to stole.

Bogen vil lærerne og sprogundervisningen det godt: Den 
vil gerne diskutere sprogsyn, didaktik og læring og videre-
give gode, konkrete ideer til undervisning, der virker. »Tidlig 
sprogstart i skolen« serverer ingen retter, som ikke er ty-
deligt deklarerede med hensyn til sprogsyn og didaktisk og 
læringsmæssig værdi. Bogen forholder sig til virkeligheden i 
skolen og til forenklede Fælles Mål. Det er bestemt kærkom-
ment, at der bliver argumenteret grundigt med tråde langt 
ind i forskningen for foreslåede undervisningsformer.

Der er ofte ikke megen tid til den grundige debat i 
sproglærerteamet, så hvis debat og viden om sprogdi-

daktik skal styrkes, er det en god ide at servere input til 
netop den debat sammen med konkrete ideer til under-
visningen. Det er »Tidlig sprogstart i skolen«s absolutte 
styrke.

Der er ingen tvivl om, at bogens forfattere er grun-
dige folk. Forslag, pointer og diskussioner er velunder-
byggede. Men fokus er lidt ujævnt. Sine steder fortaber 
bogen sig i vigtige diskussioner med et akademisk fokus, 
som ikke går så godt i spænd med bogens anvendelses-
fokus. Andre steder skærer bogen med sin meget over-
skuelige opbygning pointerne ud i pap.

Alligevel er »Tidlig sprogstart i skolen« et udmærket 
bud på en bog, der både kan give konkrete ideer til den 
gode, effektive sprogundervisning og fodre debatten om 
valg af metoder med velfunderede argumenter. Den er 
på trods af sin lidt ujævne kvalitet et kærkomment input 
til et travlt sprogteam, hvor tiden til debat om didaktik, 
pædagogik og læring ikke altid slår til. 

Når tiden er knap, kan det være en fordel med 
materiale, der på en gang tilgodeser den konkrete 
undervisning og diskuterer didaktik og sprogsyn.

Når mobilen tager magten  

Tidlig sprogstart 
i skolen   

Den gode, den tvivlende 
og den mørke side ved  
de digitale medier

•   Petra Daryai-Hansen, 
Susanne Karen Jacobsen

•   229 kroner
•   124 sider
•   Samfundslitteratur

Sidder man godt  
mellem to stole?

gode råd om mere nærvær 
og mindre brug af digitalt 
udstyr og af almen lomme-
filosofi som for eksempel: 
»Tilfredshed med livet og 
gode venner hænger sam-
men. Sørg for at bruge tid 
sammen med dine venner 
og familie, og mærk livet«. 
Ligesom der undervejs gives 
gode råd til ting, man kan 
gøre sammen i familien, ek-
sempelvis at gå i biografen. 
Hvorfor det skulle være min-
dre »farligt« end at se film 
sammen på andre digitale 
medier, svares der ikke på.

Appendikset indehol-
der mere end ti forskellige 
spørgeskemaer, som kan 
anvendes til test af, om man 
er afhængig af internettet 
og digitale medier. Hvis man 
vil anvende bogen i under-
visningen, kunne det være 
en mulighed at starte her, 
eventuelt sådan at eleverne 
efter en diskussion udformer 
deres eget spørgeskema 
om digital afhængighed. For 
selvfølgelig er det vigtigt, at 
vi løbende debatterer, hvor 
meget mobilen skal have lov 
til at styre vores liv, og især 
hvordan vi i skolen håndterer 
elevernes fascination eller 
afhængighed af mobiltele-
fonen. 

n  Engelsk, tysk, fransk 
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2017
Nummer 09: Mandag den 1. maj 2017 kl. 12
Nummer 10: Mandag den 15. maj 2017 kl. 12
Nummer 11: Mandag den 29. maj 2017 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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 34:

EFTERUDDANNELSE  KRÆVER  TID OG  OPBAKNING

N R .  1 8   |   2 0 .  O K T O B E R   |   2 0 1 6

HJÆLP TIL 
IKKEBOGLIGE 
ELEVER 
L Æ S  S I D E  1 6

FÆGTNING
ER GODT FOR 
STRESSET 
LÆRER 
L Æ S  S I D E  3 0

SABAH ER  
EN AF DE FÅ
Kun to procent af lærerne 
i folkeskolen har ikkevest-
lig baggrund, mens hver 
 tiende elev er tosproget 

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

N R .  1 9   |   3 .  N O V E M B E R   |   2 0 1 6

Programmet Visible Learning  
skal bruges af lærerne på mange 

skoler, men én kommune siger fra 

og kalder det rigidt.

SYNLIG LÆRING
SOM KONCEPT

T E M A  L Æ S  S I D E  6KAN DU  
STYRE EN  
BOOTCAMP?
L Æ S  S I D E  3 5

SMAG PÅ
ÆBLER, OG
LÆR 
L Æ S  S I D E  3 8

NY BOG: TO FLØJE STRIDES OM DANNELSE
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F a g b l a d  F o r  U n d e r v i s e r e

Redaktionen anbefaleR også side 42:

n r .  2 1   |   1 .  d e c e m b e r   |   2 0 1 6

Topembedsmand vil sæTTe  ny  skolelinje  i kl

skole  
vinder  
arbejds- 
miljøpris
L æ s  s i d e  3 2

af danske Timss-
elever har hårdT 
pressede lærere 
L æ s  s i d e  2 1

30 %

skolen bRydeR ikke med 

social arv
– men er det skolens rolle?  

Og skal alle være akademikere?
L æ s  s i d e  6
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F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 26:

N R .  2 0   |   1 7.  N O V E M B E R   |   2 0 1 6

BONDO OM  DLF' S  ERSTATNING  FOR NATIONALE TEST

NATUNDERVISNING
PÅ SKOLE UNDER
USA-VALGET 
L Æ S  S I D E  3 3

 
KVINDER VINDER PÅ  
LÆRERPROFESSION.DK
L Æ S  S I D E  2 2

9

»ELEVERNE FÅR 
TRYGHED« 
Men i Kalundborg savner  
lærere i almenklasser hjælp  
til nyankomne elever.  

 

T E M A :  I N T E G R A T I O N  S I D E  6

Lærer om flygtninge i modtageklasse:
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F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 12: 

11
KOMMUNER 
SKAL SKIFTE 

LÆRINGS- 
PLATFORM 

L Æ S  S I D E  2 4

L Æ S  S I D E  3 0

PISA: MATEMATIK RYKKER, OG NATURFAG ER MEGET POPULÆRT

NY LÆRER:  
JEG ELSKER   

MIT JOB

FRA  
MODSTANDER 
TIL MINISTER

N R .  2 2   |   1 5 .  D E C E M B E R   |   2 0 1 6

God undervisning er skolens  

kerneopgave, siger Merete Riisager. 
Læs interview med den nye  

undervisningsminister.

S I D E  6
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N R .  0 1   |   1 2 .  J A N U A R   |   2 0 1 7

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 18: 

ÅBEN SKOLE: UNDERVISNING I SKROTTET MAD

Lærer Josefine Jack Eiby  
kom i modvind, da hun startede  

kampagnen #Skolepral. 

PRAL FOR  
POKKER 

2017
QUIZ OG  

VIND

 STUDERENDE  
SKRIVER OM FATTIG 

BARNDOM  

L Æ S  S I D E  1 6

L Æ S  S I D E  2 4

L Æ S  P O R T R Æ T I N T E R V I E W  S I D E  6
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 20: 

»Økonomi har efterhånden trumfet    

pædagogikken«, siger Morten Fjord.

DERFOR HAR  
JEG SAGT OP

11
GREB TIL  

SPÆNDENDE 
UNDERVISNING

L Æ S  S I D E  2 8

L Æ S  S I D E  3 9

L Æ S  S I D E  6

I SKOLE MED DONORBARNET LUDVIG

ANMELDER:
TRÆK HATTIE-BOG 

TILBAGE 

SKOLELEDER:
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Medlemmer må ikke søge job hos A2B 

Danmarks Lærerforening har gennem Lærernes 
Centralorganisation (LC) indledt blokade mod 

sprogcentervirksomheden A2B.  
Blokaden betyder, at foreningens medlemmer fra  

1. januar 2017 ikke må søge job eller lade sig  
ansætte ved A2B’s sprogcentre.

Blokaden iværksættes, da det efter gentagne  
forsøg ikke er lykkedes for LC at indgå overens-

komst med A2B for så vidt angår undervisning på 
A2B’s sprogcentre.

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

retten til senere at blive medlem af  
Danmarks Lærerforening.

BLOKADE mod A2B’s  
sprogcentervirksomhed

 Lærerstillinger 

www.furesoe.dk/job

Lærer/pædagog til Solvangskolens 
nyoprettede basishold
Solvangskolen i Farum søger pr. 1. august en lærer/pædagog

Vi forventer at du er lærer- eller pædagoguddannet, har erfaring med 
DSA, modtager- og/eller basisholdsundervisning, er god til at samarbejde 
på fl ere niveauer inden for tosprogsområdet og på tværs af skolen og 
kommunen, er god til at differentiere egen undervisning og tilgodese 
forskellige læringsmetoder, har overblik, kan skabe struktur og være 
fl eksibel i en omskiftelig skolehverdag.

Ansøgningsfristen er mandag den 8. maj, kl. 12.00. Ansøgninger modtages 
elektronisk via www.furesoe.dk/job hvor du kan læse hele stillingsopslaget.

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox

Vesterbølle Efterskole 
søger passioneret efterskolelærer

Passioneret lærer 
Vi søger en passioneret og faglig dygtig efterskolelærer. Der er tale om en 
fastansættelse på fuldtid. Hvis det ønskes, kan nedsat tid også være en 
mulighed. 

Flere fag er i spil. Dog skal vi bruge en, der kan undervise i dansk og engelsk. 
Mange andre fag kan også komme på tale, så kan du byde ind på valgfag, som 
f.eks. fodbold, cheerleading eller noget andet sjovt, så fortæl os også om det.

Som person forventer vi, at du engagerer dig, er initiativrig og kan sætte gang 
i efterskolelivet for vores dejlige elever.

Læreruddannelse er et stort plus, men andre relevante uddannelser kan også 
bruges. Den vigtigste forudsætning er, at du, sammen med gode kolleger, 
brænder for at lave efterskole ud fra 
vores værdigrundlag.

Læs mere om stillingen på www.v-e.dk 

Vesterbølle Efterskole mangler, grundet positiv udvikling i 
elevtal, endnu en dygtig lærer med start pr. 1. august 2017.

Vesterbølle Efterskole, Sognevejen 300, 9631 Gedsted
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 Lærerstillinger 

Vi søger lærere, der ønsker at:
•  indgå i et engageret samarbejde om at højne elevernes
 kompetencer 
• kunne fungere i et lærerkollegie indeholdende forskel-
 lige sproglige, kulturelle og uddannelsesmæssige bag-
 grunde
• kunne undervise elever, der for en stor dels vedkom- 
 mende har socialt udfordrende hjemmeforhold
 
Løn- og ansætt elsesvilkår
Ansætt elsen sker i henhold ti l aft ale mellem Grønlands 
Selvstyre og IMAK. Ansøgere, der kommer fra en tjene-
stemandssti lling i Grønland, vil bevare rett en ti l denne 
ansætt elsesform. Der sti lles bolig ti l rådighed, for hvilken 
der betales eft er de ti l enhver ti d gældende regler. Der 
vil kunne ti lbydes eft er aft ale om ansætt else på særlige 
åremålsvilkår. Dett e indebærer en årlig feriefrirejse for 
husstanden og et fratrædelsesbeløb på ca. 19000 kr. pr. 
ansætt elsesår. For nyansatt e danske lærere vil lønnet un-
dervisning i grønlandsk være en del af tjenesten.
Løn- og ansætt elsesforhold, herunder ret ti l ti ltrædelses-
rejser og bohavefl ytning, sker i henhold ti l de på ti ltræ-
delsesti dspunktet gældende aft aler mellem Grønlands 
Landsstyre og Ilinniarti tsisut Meeqqat Atuarfi annersut 
Katt uffi  at, IMAK.

Vi kan lokalt ti lbyde:
• Gode skolemæssige lokaleforhold,
• Gode muligheder for kollegialt samarbejde
• Husleje på ca. 1500 kr og en udsigt i millionklassen.
 
Skolebestyrelsen ønsker et tætt ere samarbejde mellem 
skole og hjem. Et sådant samarbejde kalder på kreati ve 
løsninger idet hovedparten af hjemmene er traditi onelt 
orienterede og hovedparten ernærer sig ved fi skeri og 
fangst. Kullorsuaq ligger velplaceret midt i spisekammeret 
i naturskønne omgivelser med Nati onalparken som nabo. 
Bygdens skole har i kommende skoleår ca. 90 elever og 
ca. 18 lærere. Som den eneste bygdeskole i Vestgrønland 
afh older vi folkeskolens afgangsprøver.

For yderligere oplysninger kan en af undertegnede kontaktes: 
Søren Greve, Viceskoleinspektør                 
Stephen Paulli Andersen, Skoleinspektør
+299 968933 - skolen.kullorsuaq@att at.gl

Ansøgningsfrist 
Ansøgningen bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer 
og udtalelser skal være i hænde senest den 10. maj 2017.

Skolen i Kullorsuaq har
stærkt brug for fl ere lærere 

Vi søger pr. 1. august 2017 en ny kollega og ildsjæl, som 
vil være med i fællesskabet omkring de opgaver, mulig-
heder og glæder, der ligger heri. Sti llingen er på fuld ti d, 
og du skal kunne varetage de fagfaglige opgaver omkring 
dansk på mellemtrin og senere udskoling, engelsk og mu-
sik og meget gerne også historie og samfundsfag blandt de 
ældste. Opgaven inkluderer også rollen som klasselærer, 
hvor du får en central betydning for elevernes skolehver-
dag og samarbejdet mellem skole og hjem.

Vi søger en lærer som:
• Kan begejstre og moti vere
• Er stærk i relati onsdannelse ti l elever, forældre og   
 kollegaer
• Kan se sig selv ind i skolens værdigrundlag
• Er en tydelig voksen, som er stærk i klasseledelse
• Er nysgerrig på sig selv og andre
• Er fagligt dygti g og brænder for undervisning

Vi ti lbyder:
• Engagerede medarbejdere, elever og forældre
• Kort afstand fra tanke ti l handling
• Et forpligtende fællesskab med plads ti l den enkelte i  
 trygge rammer
• En skole med det prakti sk-musiske og fortællingen i  
 fokus
• En skole med visioner og fokus på det gode børneliv
• En skole med max. 20 børn i hver klasse 

Læs mere om Kolding Friskole på: www.koldingfriskole.dk

Vi glæder os ti l at høre fra dig, hvis du eft er at have læst 
ovenstående har lyst ti l at sætt e spor sammen med os. 
Flere oplysninger og aft ale om besøg ved henvendelse ti l 
skoleleder Anders Johansen på 75535822/61284786. 

Din ansøgning med bilag sendes ti l Kolding Friskole, Bram-
drupskovvej 25, 6000 Kolding eller ti l: kontor@koldingfri-
skole.dk senest ti rsdag d. 9. maj 2017 kl. 12.00. 
Vi afh older ansætt elsessamtalerne mandag d. 15. maj og 
2. runde d. 22. maj.

Løn og ansætt elsesvilkår sker eft er gældende overens-
komst mellem Finansministeriet og LC.

KOLDING FRISKOLE SØGER LÆRER

149521 p46-57_FS0817_Lukkestof.indd   47 24/04/17   12.34



48 /  F O L K E S K O L E N  /  0 8  /  2 0 1 7

 Lederstillinger 

slagelse.dk

Der kan ved ansættelse i Slagelse Kommune indhentes straffeattest.

Skoleleder 
til Marievangsskolen

Vi søger dig, der er visionær og kan fortsætte udviklingen af 
Marievangsskolens faglighed og meningsskabende fællesskaber.

Kan du ”tænke på kanten af boksen”?
Vi søger en skoleleder, som ser et udviklingspotentiale i både at 
fastholde og videreudvikle vores kultur og værdisæt. Du kan 
motivere, engagere og sætte retning for hele skolen.

Du vil få mulighed for at bruge alle dine ledelsesværktøjer på en 
skole med en anerkendende og traditionsrig kultur, hvor udviklingen 
skabes i samspil mellem ledelse og personale. 

Vi er en stor skole med et nært forpligtende samarbejde med børn 
og forældre. Det er vigtigt, at du er en god kommunikator og gennem 
dialog formår at skabe tillid blandt forældregruppen, så Marie-
vangsskolen er vores skole.

Strategisk, pædagogisk og administrativt overblik
Vi forventer, at du har erfaring med ledelse og kan udvikle skolen 
ved at inddrage skolens ledelsesteam, personale og  forældre. Du 
skal kunne agere i det politiske system og være en tydelig 
samlende person.

Vi er en mangfoldig og velfungerende skole, hvor trivsel og faglighed 
vægtes lige højt. Vi har fokus på udviklingen af differentierede 
læringsmiljøer, så alle elever udvikler deres fulde læringspoten-
tiale og sociale kompetencer.

Vi vægter følgende personlige egenskaber
• være synlig, gå forrest og give plads i en flad ledelsesstruktur
• formidle skolens kultur og værdisæt
• begejstre og motivere og fortsætte den gode historie
• tydelig, lyttende, imødekommende kommunikation og refleksion
• inddrage og udvikle i samarbejde med personale.

Vi vægter følgende faglige kvalifikationer
• erfaring med skoleledelse og ledelse af ledere
• lederuddannelse
• erfaring med økonomisk styring og strategisk ressource- 
 anvendelse.

Skolen
Marievangsskolen er Slagelses næststørste skole med 750 elever 
fordelt på 0. – 9. årgang inkl. 4 modtagerklasser, sprogbørnehave- 

klasse og 240 børn i SFO. Ledelsesteamet består af 4 ledere, 2 
administrative medarbejdere og 74 medarbejdere.

Slagelse Kommune
Som skoleleder i Slagelse Kommune skal man være indstillet på, at 
bidrage positivt og aktivt til både decentrale og centrale udviklings- 
initiativer. Der vil forsat være fokus på arbejdet med folkeskole- 
reformen, herunder arbejdet med synlig læring indsatserne i Slagelse 
Kommunes skolepolitik. 

I Slagelse Kommune har parterne omkring folkeskolen udarbejdet 
et forståelsespapir for lærernes og pædagogernes arbejdstid, som 
skolelederen i samarbejde med medarbejderne arbejder med for 
at sikre det en høj social kapital.

Yderligere information
Slagelse Kommune samarbejder med konsulentvirksomheden 
CareMatch om denne ansættelse. Er der yderligere spørgsmål,  
er du velkommen til, at kontakte chefkonsulent Stefan Førster-
Christensen på tlf. 30 95 09 57 eller sfc@carematch.dk.

I forbindelse med rekrutteringsforløbet vil vi anvende personlig- 
hedstest med tilbagemelding.

Ønsker du at vide mere om skolen og aftale et besøg, er du vel- 
kommen til at kontakte skolens ledelse på tlf. 58 52 29 94 eller 
skolechef Per Kensø på tlf. 23 70 63 30.

Mere information om skolen findes på  
marievangsskolen.slagelse.dk eller på Facebook.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: 8. maj 2017.

Tidsplan
Første samtalerunde den 16. maj 2017.
Anden samtalerunde den 23. maj 2017.

Tiltrædelse
Den 1. august 2017.

149521 p46-57_FS0817_Lukkestof.indd   48 24/04/17   12.34



F O L K E S K O L E N  /  0 8  /  2 0 1 7  /  49 

 Lederstillinger 

www.lundgaard-konsulenterne.dk

 ■ Yderligere oplysninger 
 kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos børne- og ungedirektør Claus 

Svold på 7681 5000/mobil 2148 1558. Læs mere i den uddybende job- og person-
profi l på www.lundgaard-konsulenterne.dk og www.vejle.dk.

 ■ Ansøgningen
  sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk, så den er modtaget 

senest den 10. maj 2017 klokken 8.30.

Det at lede med vilje har en lang række facetter. I Vejle 
Kommune får du en ramme, hvor der er højt til loftet og 
plads til store ambitioner, men så skal du også turde at 
gøre noget med din ledelse, og der skal være retning 
på. Og du skal ville mere end dig selv. Igennem sam-
arbejdet skal du søge at spille alle andre så gode, de kan 
blive. Endelig skal du skabe resultater. Du er her for at 
skabe en positiv forskel for børn og unges liv. Det er det, 
det i sidste ende drejer sig om.

Det er en udfordring at lede tæt på, når man i det daglige 
er langt fra. Det gælder i sagens natur, når man er chef 
for Uddannelse & Læring. De vigtigste – skolerne og der-
med børnene og de unge – er ”i marken”. Nysgerrigheden
 i at opsøge nærheden i ledelse og ikke blive en � ern 
forvaltningsfunktion, men netop en chef, der er så tæt 

på praksis, som man kan komme i så stor en kommune, 
som Vejle er. Det skal være ambitionen.

Kravene til dig? Du kommer med vilje og evne til netop 
at lede tæt på. Du kommer også med et solidt videns- 
og erfaringsniveau fra uddannelsesområdet og med 
ledelsesredskaber, du ved virker i praksis. Derudover er 
du et ordentligt menneske med stærke relationelle 
kompetencer, der gør det let at være sammen med dig. 
Og så elsker du arbejdet med børn og unge. Så ja, du er 
dygtig, men vi har til gengæld verdens – måske – bedste 
che� ob.

Stillingen besættes i udgangspunkt på overenskomst-
vilkår i henhold til chefaftalen. Lønniveauet forventes at 
være i størrelsesordenen 750.000 – 800.000 kr., efter for-
handling, på baggrund af din profi l og kompetencer. 

CHEF MED VILJE TIL AT LEDE TÆT PÅ
VEJLE KOMMUNE SØGER NY CHEF FOR UDDANNELSE OG LÆRING
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 Lederstillinger 

 Lærerstillinger 

Vi søger en erfaren leder, der sammen med skolebestyrelse og 
medarbejdere kan sætte pædagogisk retning, skabe resultater 
gennem udvikling og ønsker at arbejde på en skole med styr på 
økonomien.
Du kommer til en kommune med en flad struktur. Du er tæt på 
beslutningerne og kan være med til at præge udviklingen på 
nærmeste hold. Du kan gøre en forskel i Odsherred Kommune. 
Naturligvis i samspil med et fagligt kompetent ledelsesteam, 
som sammen med et engageret personale, en blanding af 
erfarne og nye medarbejdere, arbejder for udviklingen af børns 
læring og trivsel. 
Vi forventer, at du bl.a.
• har relationelle evner og kan etablere gensidig tillid
• har erfaring med ledelse af ledere og medarbejdere
• er ambitiøs på vores børns vegne og har erfaring med at 

skabe et udviklingsorienteret læringsmiljø
• sammen med medarbejdere og ledelse vil sætte retning på 

skolen
Til stillingen er udarbejdet en job- og personprofil, der nærmere 

Odsherred er et godt sted at bo, arbejde og besøge. Vi har et 
naturligt fællesskab med plads til forskellighed, spændende 
jobs, nye muligheder, virkelyst, nysgerrighed og modighed. 
Vi er stolte af vores natur, som sætter tankerne i bevægelse 
og inspirerer dem, der vil udvikle måden, vi lever, oplever, 
arbejder og driver virksomhed på.

beskriver jobbets indhold samt forventninger til kandidaterne. 
Job- og personprofilen kan ses på www.odsherred.dk og www.
klk.kl.dk.
Du kan rette fortrolig henvendelse til direktør Gitte Løvgren 
(2162 5345) eller chefkonsulent i KL’s Konsulentvirksomhed, 
KLK, Claus Herbert, tlf. 5150 2519, der er konsulent på 
rekrutteringsopgaven. 
Ansøgningen med angivelse af fortrolig 
mailadresse sendes til chefsekretær Annette 
Frank Leotta på ale@kl.dk, så den er modtaget 
senest mandag den 22. maj 2017 kl. 9.00.

ODSHERRED KOMMUNE SØGER

SKOLELEDER TIL SYDSKOLEN - Her kan du gøre en forskel!

Om skolerne
•  Skolevæsen med ambitioner
•  Fælles retning og råderum
•  Introprogram for nye lærere
•  Fleksibel arbejdstid
•  Nyt personalepolitisk grundlag
••  Naturfag og digitalisering 
•  Iværksættermesse og filmfestival
•  Vi tænker nyt og kreativt med 
   respekt for kerneopgaven

Om Køge
•  Købstad og landkommune
•  Stigende befolkningstal
•  Universitetshospital og vækst
•  Lavere huspriser end Kbh.
•  Natur, strand, kultur
••  39 min S-tog fra Kbh. og 
   Næstved-tog 35 min.   
•  Ny motorvej og hurtig-tog
   i 2018
•  Campus for ungdomsudd.www.koege.dk/skolejob
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 Lærerstillinger 

Tysk, Engelsk
- og linjefaget idræt, bevægelse eller friluftsliv

Stillingen er på fuld tid og med ansættelse fra 1. august.

Vil du være vores kollega og undervise i tysk og engelsk samt 
linjefaget sport?

Alle lærere deltager i tilsyn (aftenvagt og weekends), ture, eks-
kursioner og vinterlejrskole.

Vrigsted Efterskole er for elever i læse- og stave- og/eller mate-
matikvanskeligheder i 8., 9. og 10. kl. Efterskolen har 110 elever 
og 26 ansatte.
Computere og håndholdt læseteknologi bruges som læse- og 
skriveværktøj for ordblinde, og læse- og skriveteknologi er 
integreret i alle fag og aktiviteter. Der er fokus på elevernes 
kommende ungdomsuddannelse, og vi samarbejder med mange 
uddannelsessteder.
Vi ser det som en styrke, at kollegaer deltager i kurser og efter-
uddannelse og syntes, at vi har et spændende pædagogisk miljø 
under stadig udvikling. 
Skolens hverdag er præget af aktiviteter og læring, og vi har 
gode faciliteter.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet 
og Lærernes Centralorganisation.

Yderligere oplysninger hos forstander Kirsten Weile, tlf. 7568 7212 
/ 2170 5504 eller viceforstander Britt a Brigsted, tlf. 7568 7212 / 
2347 6933.

Ansøgningsfrist d. 5. maj 2017 
Ansættelsessamtaler vil finde sted onsdag d. 10. maj.
Ansøgningen sendes elektronisk ti l kontoret@vrigsted-eft erskole.dk

SØGER LÆRER PR. 1. AUGUST 2017

Se mere på www.vrigsted-efterskole.dk, facebook og instagram
Vrigsted Efterskole, Overvej 12, 7140 Stouby.

Vrigsted Eft erskole ligger mellem Vejle, Horsens og Juelsminde. 
Eleverne er normaltbegavede ordblinde unge og kommer fra hele 
landet. Skolen er oprett et i 1997, og vi deltager løbende i udvik-
lings- og forskningsprojekter om læse- og skrivevanskeligheder.

Haderslev Kommune styrker skoleledelsen

Byrådet har afsat 5,5 mio. kr. til at 
understøtte børn og medarbejdere 
med mere pædagogisk ledelse. Vi 
søger derfor 8 nye afdelingsledere 
med tiltrædelse den 1. april 2015.

I Haderslev Kommune arbejder vi ambitiøst 
og målrettet for en folkeskole, der sikrer 
læring og danner grundlag for uddannelse 
og udvikling af hele, livsduelige mennesker 
med evnen til at sætte mål for sig selv. Vil 
du være med?

Fælles for stillingerne er:
• Du opsøger det tværfaglige samarbejde i 

hele Børn og Familie, og ved, at synergi- 
effekten opvejer eventuelle besværligheder

• Du leder værdibaseret og giver dermed 
mulighed for fleksible løsninger og øget 
frihed for den enkelte

• Du har høje ambitioner for det enkelte 
barns læring og trivsel. 

Vi søger både ledere med pædagogiske og 
administrative profiler, der kan passe ind i de 
nuværende ledelsesteam.

I Haderslev Kommune gennemfører vi en 
omfattende reform på børne- og familie-
området. Du kan læse om Haderslevreformen 
på www.haderslev.dk/haderslevreform 

Haderslev Kommune har høje ambitioner 
med eleverne. Visionerne er samlet i  
”Læring i Universer” som kan læses på  
www.haderslev.dk/files/15416/Laeringi-
universer.pdf

Læs hele stillingsopslaget på  
www.haderslev.dk/job hvorfra du kan 
sende din ansøgning elektronisk,  
senest søndag den 15. februar 2015.

Haderslev Kommune
Gåskærgade 24-26
6100 Haderslev

Tlf.: 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk
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www.haderslev.dk

Søg job i Haderslev Kommune
Vi får brug for nye dygti ge lærere på fl ere af vores skoler. 
Du vil blive kollega med dygti ge lærere og pædagoger, 
der hver dag arbejder med elevernes læring, trivsel og 
dannelse.  

Vi fokuserer på talent- og udviklingsmiljøer. 

Vi vil udvikle vores børn og vores medarbejdere. 

Alle medarbejdere og elever fra 4. - 9. kl. har deres egen 
Chromebook og i 0. - 3. kl. er det minimum hver tredje 
elev.

Lige nu har vi brug for at besætt e følgende sti llinger:

Fællesskolen Favrdal Fjelstrup
2 børnehaveklasseledere og 2 lærere ti l 0. - 3. kl.

Gram Skole
3 lærere 5. - 9. kl. Fysik/Kemi, Matemati k, Natur/Teknologi, 
Historie, Kristendom, Samfundsfag og Inklusion.

Sønder Otti  ng Skole
1 lærer. Forti nsvis 3. årgang - dansk, matemati k, engelsk, 
idræt.
1 - 2 lærere i 7. - 9. kl. Matemati k, Fysik/Kemi/Naturfag, 
Engelsk.

Fællesskolen Starup Øsby
4 lærere ti l 1. - 6. kl. Matemati k, Natur/teknologi, Dansk, 
Musik, Engelsk, Håndværk/design, Billedkunst. Center-
klasse inden for auti smespektret.

Louiseskolen (specialskole)
3 - 5 lærere. Dansk, Matemati k eller Musik. 

Arbejde med f.eks. plejekrævende børn, auti smespektret, 
opmærksomheds- eller ti lknytningsforstyrrelser, indlæ-
ringsvanskeligheder.
Robust, fl eksibel og relati onskompetent. 
Specialpædagogisk erfaring er en fordel.

Se mere og søg på www.haderslev.dk/job, hvor der 
løbende kommer sti llingsopslag.

Du bedes vedhæft e din ansøgning og bilag i PDF-format.
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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

 Øvrige job 

Har du mod på at blive en del af vores engagerede, 
travle, udfordrende, afvekslende og selvledende kolle-
giale samarbejde? Så er chancen der nu.
Vi skal navigere som analyti kere, rådgivere, formidlere 
og forhandlere for vores politi ske ledelse i de mange 
dagsordner, der er på det skole- og uddannelses-
politi ske område. To af vores erfarne kollegaer går 
på pension, så vi har brug for nye kræft er, der både 
selvstændigt og i samarbejde med andre kan afk ode 
den uddannelsespoliti ske debat og fi nde løsningsfor-
slag, som kan fremlægges præcist både mundtligt og 
skrift ligt - også under ti dspres. 

Hvem er du?
For den ene sti llings vedkommende er det særligt 
relevant, at du har solid indsigt i lærerprofessionen 
og lærernes undervisningsdag på skolerne. Du skal 
være med ti l at sikre, at vi fortsat på alle skolepoli-
ti ske områder kan give kvalifi ceret faglig rådgivning 
ti l kredse, hovedstyrelse og formandskab - og, at vi 
kan varetage lærernes interesser overfor ministerier, 
politi kkere, interesseorganisati oner mv. Du arbejder 
sikkert allerede i dag med uddannelsespoliti k - og har 
gerne en baggrund som lærer med erfaring fra orga-
nisati onsarbejde.

For den anden sti llings vedkommende er det særligt 
relevant, at du har en bred indsigt, der gør dig i stand 
ti l at varetage uddannelsespoliti ske interesser for 
alle vores medlemsgrupper. Deres arbejdsområder 
spænder fra undervisning, rådgivning og vejledning 
af børn, unge og voksne ti l formidling i ernæring og 
sundhed. Du skal derfor både kunne navigere i de 
brede uddannelses- og forskningspoliti ske spørgsmål 
sammen med FTF og de øvrige uddannelsesorganisa-
ti oner - og kunne navigere i forhold ti l de forskellige 
medlemsgruppers specifi kke uddannelsesforhold på 
professionshøjskoler mv. 

Se det fulde opslag på vores hjemmeside:
www.dlf.org/om-dlf/ledige-sti llinger
Ansøgningsfrist 8. maj 2017.

To uddannelsespoliti ske
konsulenter ti l
Danmarks Lærerforening

Sydskolen, Hørve, 4534 Hørve

3 lærere og 1 pædagog til Sydskolen, Hørve

§ Ansøgningsfristen er den 30. apr. 2017

Kvik-nr. 43115343

 Lærerstillinger 

Sankt Birgitta Skole søger med tiltrædelse 1. august 2017 en 
lærer, der kan undervise i dansk på mellemtrinnet. 
Øvrige fagkombinationer er meget åbne, men gerne drenge-
idræt, religion eller musik. 

Du vil opdage et åbent og levende personale. Vi lægger vægt 
på, at du har lyst til at indgå engageret i et samarbejde med de 
øvrige lærere, vil medvirke til at skabe et nærværende fælles-
skab omkring hele skolen, stiller krav til dig selv og eleverne, og 
at dit engagement og gode humør smitter af på eleverne. I din 
dagligdag skal elevernes trivsel gå hånd i hånd med høj faglighed 
i undervisningen. 

Skolen er ikke faseopdelt; det tilstræbes, at læreren underviser 
i egne linjefag. Vi har ikke fuld tilstedeværelse på skolen. Vi er 
overbeviste om, at man som lærer selv kan disponere over sin 
egen tid. Ansættelsen sker i henhold til fællesoverenskomsten 
mellem Finansministeriet og LC samt organisationsaftalen for 
ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved Frie Grundskoler. 

Ansøgningsfristen er er mandag den 1. maj 2017. 
Ansøgningen stiles til skolens bestyrelse, og sendes til Sankt 
Birgitta Skole, Østergade 61, 4930 Maribo.

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest. Nærmere oplysninger 
fås ved henvendelse til Ove på 23419799 eller Jens på 20819717. Du er 
velkommen til at besøge skolens hjemmeside www.Sanktbirgitta.dk, eller 
endnu bedre at aflægge skolen et besøg og opleve atmosfæren. Sankt 
Birgitta Skole har i dette skoleår 480 motiverede elever fra 0.- til 9. klasse, 
44 børn i førskole, samt en engageret, positiv forældrekreds og et pæda-
gogisk personale på 40 personer. Skolen er en katolsk skole, som bygger 
på det kristne livs- og menneskesyn, og den er et tilbud til såvel katolske 
som ikke-katolske elever.

DANSKLÆRER - MARIBO
Sankt Birgitta Skole / Lolland & Falster
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Det frie Gymnasium, 2200 København N

Idræts-, tysk- og dansklærer

§ Ansøgningsfristen er den 28. apr. 2017

Kvik-nr. 43891222

Dagbehandlingstilbuddet Hjembækskolen, 4450 Jyderup

Lærer til Hjembækskolen

§ Ansøgningsfristen er den 12. maj 2017

Kvik-nr. 44180559

Østhimmerlands Ungdomsskole, 9574 Bælum

Fysiklærer til ØU 

§ Ansøgningsfristen er den 27. apr. 2017

Kvik-nr. 44318963

Vejle Kommune, Uddannelse og Læring, 7100 Vejle

Ny chef for Uddannelse og Læring

§ Ansøgningsfristen er den 10. maj 2017

Kvik-nr. 44347006

PPR Silkeborg, 8600 Silkeborg

Tale-høre-konsulenter til PPR i Silkeborg

§ Ansøgningsfristen er den 10. maj 2017

Kvik-nr. 44500977

Tolstrup-Stenum Friskole, 9700 Brønderslev

Engageret lærer til fast stilling

§ Ansøgningsfristen er den 01. maj 2017

Kvik-nr. 44705414

Krebs’ Skole, 2100 København Ø

Lærer til matematik og fysik/kemi

§ Ansøgningsfristen er den 30. apr. 2017

Kvik-nr. 44720207

Midtdjurs Friskole, 8581 Nimtofte

Midtdjurs Friskole søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 08. maj 2017

Kvik-nr. 44726895

Danmarks Lærerforening, 1467 København K

To uddannelsespolitiske konsulenter

§ Ansøgningsfristen er den 08. maj 2017

Kvik-nr. 44778964

Sankt Annæ Gymnasium, 2500 Valby

Håndværk og design-lærer

§ Ansøgningsfristen er den 28. apr. 2017

Kvik-nr. 44818069

Sankt Annæ Gymnasium, 2500 Valby

Matematik- og idrætslærer til folkeskoleafd.

§ Ansøgningsfristen er den 28. apr. 2017

Kvik-nr. 44818435

Sankt Annæ Gymnasium, 2500 Valby

Naturfagslærer til folkeskoleafdelingen

§ Ansøgningsfristen er den 28. apr. 2017

Kvik-nr. 44817913

Institut Sankt Joseph, 2100 København Ø

Institut Sankt Joseph søger lærere fra 1.8.

§ Ansøgningsfristen er den 28. apr. 2017

Kvik-nr. 44885883

Privatskolen Als, 6400 Sønderborg

Skoleleder og viceskoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 07. maj 2017

Kvik-nr. 44872222

CSU Egedammen, Specialundervisning, 3400 Hillerød

Afdelingsleder og stedfortræder

§ Ansøgningsfristen er den 27. apr. 2017

Kvik-nr. 44873872

N. Zahles Seminarieskole, 1361 København K

Indskolingslærer til Læseskolen

§ Ansøgningsfristen er den 04. maj 2017

Kvik-nr. 44875229

Efterskolen Smededal, 4440 Mørkøv

Efterskolen Smededal søger 2 lærere pr. 1.8.

§ Ansøgningsfristen er den 02. maj 2017

Kvik-nr. 44885540

Greve Privatskole, 2670 Greve

Greve Privatskole søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 30. apr. 2017

Kvik-nr. 43488772
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Vrigsted Efterskole, 7140 Stouby

Vrigsted Efterskole søger lærer pr. 1. august

§ Ansøgningsfristen er den 05. maj 2017

Kvik-nr. 45104746

Marievangsskolen, 4200 Slagelse

Slagelse Kommune søger skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 08. maj 2017

Kvik-nr. 45106617

Sydskolen, afd. Asnæs, 4550 Asnæs

Skoleleder søges til Sydskolen

§ Ansøgningsfristen er den 22. maj 2017

Kvik-nr. 45105188

Idrætsefterskolen Ulbølle, 5762 Vester Skerninge

Lærere til Idrætsefterskolen Ulbølle

§ Ansøgningsfristen er den 16. maj 2017

Kvik-nr. 45387479

Region Hovedstaden, Geelsgårdskolen, 2830 Virum

Skolepsykolog

§ Ansøgningsfristen er den 18. maj 2017

Kvik-nr. 45401304

Solvangskolen, 3520 Farum

Lærer/pædagog til nyoprettede basishold

§ Ansøgningsfristen er den 08. maj 2017

Kvik-nr. 45398256

Vesterbølle Efterskole, 9631 Gedsted

Passioneret efterskolelærer

§ Ansøgningsfristen er den 04. maj 2017

Kvik-nr. 45429872

Haderslev Kommune, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune søgere lærere

§ Ansøgningsfristen er den 11. maj 2017

Kvik-nr. 45432021

Køge Kommune, 4600 Køge

Køge Kommune søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 27. maj 2017

Kvik-nr. 45432310

Sankt Birgitta Skole, 4930 Maribo

Dansklærer – Maribo

§ Ansøgningsfristen er den 01. maj 2017

Kvik-nr. 44934991

Djurslandsskolen, 8586 Ørum Djurs

Djurslandsskolen søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 10. maj 2017

Kvik-nr. 44877429

Tølløse Slots Efterskole, 4340 Tølløse

Tølløse Slots Efterskole søger forstander

§ Ansøgningsfristen er den 27. apr. 2017

Kvik-nr. 45040697

Marienhoffskolen, 8550 Ryomgård

Marienhoffskolen søger 2 lærere

§ Ansøgningsfristen er den 04. maj 2017

Kvik-nr. 45057493

Sct. Ibs Skole, 8700 Horsens

Sct. Ibs Skole søger en lærer og en pædagog

§ Ansøgningsfristen er den 01. maj 2017

Kvik-nr. 44821858

Kolding Friskole, 6000 Kolding

Kolding Friskole søger lærer

Ansøgningsfristen er den 09. maj 2017

Kvik-nr. 45491563

Tasiilami Alivarpi, 3913 Tasiilaq

Lærere søges til Tasiilaq og bygder

§ Ansøgningsfristen er den 14. maj 2017

Kvik-nr. 45117588

Professionshøjskolen UCC, 1799 København V

Matematikkonsulent til CFU UCC

§ Ansøgningsfristen er den 11. maj 2017

Kvik-nr. 45388405

Syvstjerneskolen, 3500 Værløse

To engagerede lærere pr. 1. august

§ Ansøgningsfristen er den 05. maj 2017

Kvik-nr. 45491736
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3V udlejes i uge 26, 
28 og 30 i Kbh
3v. altan+dejlig gård v. 
Skt. Hans Torv. Sovepl. 2 
voksne+2 børn. 15 min. 
cykeltur til Tivoli. 4000 
kr. pr. uge.
Telefon: 27269620

Sommerhus nær skov og 
strand på Ulvshale, Møn
Funktionelt, lyst ældre 
hus. 4 sengepladser. 250 
m til strand. Lav 1800+el. 
Høj 2400+el. Se www.
ulvshalestrand.dk
Telefon: 
43451906/40592383 
www.ulvshalestrand.dk

Estepona Havn, 
Andalusien
»Rækkehus« på 2. sal 
direkte til havn, strand 
med panoramaudsigt, 
elevator,140m2, stor pool, 
3 soveværelser.
Telefon: 23235216

Charmerende 
sommerhus ved 
Rørvig udlejes
Huset udlejes i ugerne 
26, 29, 30 og 31. Leje 
udgør 3500,- pr. uge plus 
forbrug. Rabat ved 2 uger 
i træk (6000,-)
Telefon: 20685868

Stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
400-550€/uge.  Se 
www.casavila.dk
Telefon: 20781416 
www.casavila.dk

Hus i Humlebæk – nær 
strand, skov & Louisiana
Charmerende hus i gam-
mel have nær Sletten 
Fiskerleje. 107 m, fire 
sengepl. Udlejes uge 27, 
28, 29. 5.500 pr. uge.
Telefon: 28319908

Sommer på dejlige 
Frederiksberg
Lys og velholdt 4v/93 
m2, centralt ved Frb.
Centret og metro, uge 28 
(tir-tir/11.-18.) + uge 30 
(søn-søn/23.-30.)
Telefon: 29439716

Sommerhus ved 
Haraldsted Sø.
60 m2 hus på 2000 m2 
lukket naturgrund udlejes 
i juli måned. 3 værelser 
med 6 senge. Pris: 3.500 
kr./uge.
Telefon: 29269295

50 km syd for Rom - 6 
per. feriebolig
Hold ferie i en pittoresk  
italiensk bjergby kun 50 
km. fra Rom. Lejligheden  
har en enestående pano-
ramaudsigt.
Telefon: 61376860 
close2rome.com

Lille oase i centrum 
af København
Charmerende lejlighed i 
Brumleby, udlejes i uge 
28+29. Plads til 3 pers, 
3500 kr./uge. (lørdag-
lørdag)
Telefon: 26132612

Sommerferie 
Vesterbro Humleby
Byggeforeningshus  til 
leje i uge 27, 28, 29 og 
30. Carlsberg St., Søn-
dermarken, friluftsbad
Pris: 4000 kr. pr. uge
Telefon: +45 23259535

Lille lejlighed i hjertet 
af Frederiksberg
Dejlig lys lejlighed i roligt 
kvarter i hjertet af Frede-
riksberg udlejes til max to. 
3000 kr. pr. uge.
Telefon: 21757146

Fur - Limfjordens perle
Sommerhus ved nordkyst, 
5 min fra strand. Stue/
køkken + 3 soverum. Uge-
nert have, sydvendt ter-
rasse. 2700 kr + el.
Telefon: 40461637

100 m fra Vesterhavet 
i Nordjylland
Hyggeligt sommerhus 
i smuk, uspoleret natur 
med 6 sovepladser ved 
Tranum strand. 5200,- 
kr./ uge. Tlf. 29865430
Telefon: +4529865430 
www.perhyttel.dk

Ferie- eller 
studielejlighed 
Frederiksberg.
1 v. lejl. på Frederiksberg 
nær Flintholm Metro 
udlejes på uge eller må-
nedbasis. Skriv til asten-
boeg@yahoo.dk
Telefon: 28434214

Bjælkehytte i Ristinge 
på Sydlangeland
Hytten (60m2 + anneks, 
8 sovepl.), er beliggende 
på stor naturgrund tæt 
på dejlig badestrand og 
Ristinge Klint.
Telefon: 53846384

Fugletræk i Nat.
park Vadehavet
Et enestående og for 
mange ukendt område. 
Oplev græssende dyr i de 
ydre koge i Tøndermar-
sken i Nationalparken.
Telefon: 25305891 
www.marskgaard.dk

Provencevilla - 
middelhavsudsigt
LA LONDE. Enestående 
flot beliggenhed. Velfun-
gerende bolig. Alle facili-
teter. 0plysninger 
Telefon: 5573 8131 
www.provence-valcros.dk

Sommerhus med 
udsigt over Storebælt
Ny i stand sat sommerhus 
beliggende ved Lundborg 
100 m fra havet med 
balkon.
Telefon: +45 40413547

Sommerhus i Kerteminde
100 m fra vandet på 
Nordstranden udlejes i 
ferier og weekender som-
merhus til max 4 perso-
ner. 3800 kr/uge. 
Telefon: 23305509 
http:/valmuesti2.atspace.com

Aalbæk ved Skagen - nær 
børnevenlig strand
Super godt 5. pers som-
merhus - 400 m til 
strand. Fri pinsedagene 
eller uge 23, 26, 27, 33, 
34
Telefon: 61795640 
ferieboligweb.dk/5640nj

Hyggeligt sommerhus i 
Kerteminde Sommerby.
49 kvm + havestue. 
2+2+1 soveplads. 300 
m til stranden, 1,5 km til 
Kerteminde. 500 kr./døgn 
(min.1500) + forbrug.
Telefon: 20975084 eller 
53639420

Sommerferie i Kbh, tæt 
på skov og strand.
Stor lejlighed 120 km2 i 
Ordrup udlejes i uge 27, 
28, 29. Plads til 5 pers + 
baby. 4000 kr/uge.
Telefon: 60955920

Sommerferie på 
Bornholm 60 m. fra 
vandkanten?
170 m2 hus, v. strand/skov 
i Rønne. 7-10 pers. 4 v. 
+ hems, 2 badeværelser, 
ugenert have. Pris 9.500 
kr./uge.
Telefon: 30182380

Hyggeligt sommerhus i 
Lyngså - tæt ved Sæby
Huset er velegnet til 6 
pers. med god udendørs 
plads. 1 sovev., 2 køjerum. 
Pris: 3200 kr. pr. uge i 
sommerferien.
Telefon: 6467 9125 
Sommerhusilyngsaa.dk

Rådhusgade 4 i Hasle
Attraktivt håndværkertil-
bud. Bolig/grund: 58/110 
m2. Pris: højeste bud over 
50.000,-. Kontakt: tlf. 
5094 3895
Telefon: 50943895

Provence, la Londe les 
Maures venter på Jer
Kædehus med stor ter-
rasse og med plads til 4 
(6) personer udlejes i luk-
ket, ugenert, roligt område 
med pool. 
Telefon: +45 28 97 98 35

Feriebolig til 8 
pers. på Als
150 m2 i rolige, landlige 
omgivelser. Der er 4 so-
veværelser, hver med 2 
sengepladser.
Telefon: 7445 1366 / 61730241 
www.cvc.dk

Bornholm, Balka 
Strand - sommerhus
Hyggeligt 4 pers. som-
merhus i Snogebæk ud-
lejes tæt på havnemiljø, 
forretninger og bornholms 
bedste badestrand. Se 
yderligere på www.ly-
diaemme.dk for booking 
og ledige perioder.
www.lydiaemme.dk

Spahus Fjellerup 
Strand - Djursland
Dejligt 90m2 hus, 5-6 
pers. 250m til børneven-
lig strand m. Blå Flag sta-
tion. Udlejes uge 26-31, 
3900kr/uge.
Telefon: 86153160

Spahus Fjellerup 
Strand - Djursland
Dejligt 90m2 hus, 5-6 
pers. 250m til børneven-
lig strand m. Blå Flag sta-
tion. Udlejes uge 26-31, 
3900kr/uge.
Telefon: 86153160

Sommerferie i 
København
Rækkehus i Gentofte ud-
lejes i ugerne 26-30. 
Pris: 4000 kr. for 7 
døgn/3500 for 5 døgn.
Gratis parkering.
Telefon: 22920185 
www.ferieikøbenhavn.dk

Sverige – Halland
Rødt helårs træhus på 
stor grund med skov og 
mange muligheder for 
fritidsaktiviteter udlejes. 
Tæt på Lagan og Mar-
karyd.
Telefon: 
56820399/31506048

Stort fritidshus i Rørvig 
m. indendørs pool.
Tæt på stranden, havnen. 
Max. 10 pers. 4 vær./
hemse. Cykler, bordtennis, 
legehus. Havepavillon.
Telefon: 20257026

Sommerhus i Lyngså 
syd for Sæby
Velholdt hus. Stue/køk-
ken, sovev. køjerum, ba-
dev. anneks 2 sovepl. Stor 
terrasse. Fin badestr.
2600/2100 kr uge
Telefon: 22834193

Monaco/Roquebrune/
Menton
Storslået udsigt over 
stranden, Middelhavet 
og Monaco. To værelses 
lejlighed på den klassiske 
franske riviera.
Telefon: 53813935 
www.rivieraen.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
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rubrikannoncer

Følg med og deltag i debatten på

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

ITALIEN HOS HANNE
På charmerende lille familiehotel med
hyggelige værelser og ferielejligheder
i Rimini ved Adriaterhavets skønne sandstrand fra 
kr. 200/pers.

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

Hanne Astrup Pietroni
Tlf. +39 335 8239863
www.hotel-dalia.it
e-mail: hanne@hotel-dalia.it

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

Lejrskole i Sønderjylland
Universe, 1864 og Tyskland
www.6401.dk

Overlad planlægningen af jeres skolerejse til os - sammen 
når vi frem til, hvad der passer netop din gruppe bedst! 
Vi samarbejder kun med danske vognmænd, og vores 
busser er altid af min. 4-stjernet standard.

Ring på 8020 8870 og få en uforpligtende snak med 
Kirsten eller Lotte, vores eksperter i skolerejser til Paris.

Kirsten Kallesøe

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

  PARIS MED BUS

 Lotte Ladefoged

fra kun 2.098,- pr. person
 Prisen inkluderer:
 -6 dage/3 nætter
 -Busrejse t/r
 -Indkvartering
 -Morgenmad

BLIV KLOG PÅ PARIS

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

Skolerejser med indhold

Kontakt os
og få et tilbud!

• Berlin m/bus 5 dg/2 nt fra kr. 1.025,- pr. person
• Hamburg m/bus 3 dg/2 nt fra kr. 795,- pr. person
• Amsterdam m/bus 5 dg/3 nt fra kr. 1.330,- pr. person

• Barcelona m/fly 5 dg/4 nt fra kr. 1.580,- pr. person
• Edinburgh m/fly 5 dg/4 nt fra kr. 1.845,- pr. person

Tlf.: 21 72 43 33
Tlf.: 60 16 63 66

Tag familien eller kæresten på
sejltur i det sydfynske øhav

www.yachtbroker-charter.dk

Lej en sikker og hyggelig motorsejler
nem at manøvrere så du kun skal 

tænke på at hygge med familien og 
nyde det smukke øhav
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WWW.LPPENSION.DK

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

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

Vil du have en personlig samtale, 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. 
9000 Aalborg
Tlf: 7010 0018

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
     Email:  via hjemmesiden · www.dlfa.dk

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

145.000 LÆSERE 
ANNONCERING  
Media-Partners, Niels Bohrs Vej 23, DK-8660 Stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446 

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

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
Folkeskolen nr. 9  24. april 1. maj 11. maj
Folkeskolen nr. 10  5. maj 15. maj 24. maj
Folkeskolen nr. 11  19. maj 29. maj 8. juni
Folkeskolen nr. 12  6. juni 13. juni 22. juni

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

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Graphic, der er miljøcertifi-
ceret af Det Norske Veritas efter 
ISO 14001 og EMAS. Papirfabrik-
kerne, der fremstiller Norcote og 
Maxi Gloss, er alle miljøcertificeret 
efter såvel ISO 14001 som EMAS.

134. årgang, ISSN 0015-5837 

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

Henvendelser til redaktionen
Folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00  
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 36968559

Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk
Anne-Christine Pihl, chefsekretær, 
acp@folkeskolen.dk

Mette Schmidt, bladredaktør, 
msc@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 03
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Journalister
Pernille Aisinger (barsel),  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
seb@folkeskolen.dk
Esben Christensen,  
esc@folkeskolen.dk 
Henrik Ankerstjerne Hermann,
hah@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk
Mikkel Medom,  
mim@folkeskolen.dk 
Emilie Palm Olesen,  
epo@folkeskolen.dk 
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Oktober 2016: 80.157  
(Specialmediernes Oplagskontrol)
Læsertallet for 3. kvartal 2016 er  
145.000. Index Danmark/Gallup. 

folkeskolen.dk
Jennifer Jensen, projektansvarlig 
for faglige netværk, 
jje@folkeskolen.dk 
Faglige netværk:
Billedkunst, Danskundervisning, 
Engelsk, Ernæring og sundhed, 
Historie og samfundsfag, Hånd-
værk og design, Idræt, It i under-
visningen, Matematik, Musik,  
Naturfag, Religion, Tysk og  
fransk, Specialpædagogik            
  
Lærerprofession.dk i samar-
bejde med Danske Professions-
højskoler 

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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

Formand
Lærerstuderende Christian Dalby, 3092 5515, chda@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds
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Ny fortælling af Lise Bidstrup • Høj faglighed • Varierede film og opgaver 
Nemme web-værktøjer • 1.-4. klasse • Dansk, natur/teknologi og tværfagligt

Eleverne formidler deres viden i en flot, digital lågekalender til en målgruppe
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Forsker kommer med forslag til, 
hvad lærere kan gøre.
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Tegning: Craig Stephens

A L T  F O R  K O R T E 
NYHEDER

FOR KORTE NYHEDER

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

Første frugttræer 
afblomstret. Første 
strejf af efterårs-
depression noteret.

Konfronteret med de 
seneste opdaterede 
informationer fra 
badevægten mener 
samfunds- og histo-
rielærer helt klart, at 
der må være tale om 
en af disse omdisku-
terede »fake news«.

Fødselsdagslykønsk-
ninger på Facebook 
tyder på, at kollega 
med Liverpool-trøje 
næppe nogensinde 
behøver at bekymre 
sig om at walk alone.

SÅ KAN DE LÆRER DET / 124

Der er behov for et opgør med den 
form for politik, der bliver bedrevet 
herhjemme. Det mener flere lærere 
og pædagoger, som nu varsler en 
række tiltag, der skal holde nøjere 
kontrol med de folkevalgte. 

»Tiden er løbet fra den blød-
sødne, pladderhumanistiske rund-
kredspolitik, som har været så do-
minerende de seneste år«, forklarer 
en lærer, der kræver klarere mål for, 
hvad politikerne skal igennem.

»Det er, som om indlæring af 
basale politiske færdigheder og bare 
nogenlunde ordentlig demokratisk 
dannelse er blevet nedprioriteret 
til fordel for at sidde i rundkreds og 

spørge: ’Hvad synes jeg selv?’ Og 
det skyldes, at vi ikke har stillet 
krav og vist konsekvens«, mener 
læreren. »Derfor vil vi gennemføre 
løbende vurderinger af, om politi-
kerne bruger tiden fornuftigt og får 
lavet det, de skal«.

Mange politikere er oprørte over 
forslaget og kalder det et overgreb 
på deres åndsfrihed og kritiske 
bevidsthed: »Vi kan jo ikke udføre 
vores arbejde, hvis vi skal måles og 
vejes i ét væk. Lærerne er da nødt 
til at have tillid til, at vi selvfølgelig 
udfører vores arbejde, så godt som 
vi overhovedet kan«. 

Forældre til teenagere 
– stadig et mysterium
De smækker med døren, vrænger ad verden og 
råber op om, at ingen forstår dem. Deres krop 
forandrer sig og buler ud mærkelige steder, hor-
monerne suser rundt, og mange agerer impulsivt, 
uempatisk, uansvarligt – det ene øjeblik helt oppe 
i skyerne, det næste dybt nede i kulkælderen. 
     Men præcis hvorfor forældre til teenagere 
reagerer, som de gør, er langt hen ad vejen sta-
dig en gåde. »Vi er kommet lidt nærmere en for-
klaring, men det er stadig ikke kortlagt, hvorfor 
forældre til teenagere for eksempel er så dovne. 
Eller hvorfor de så nemt mister overblik og selv-
kontrol«, fortæller en forsker. Han minder om, 
at der trods alt kun er tale om en overgangs-
fase, og opfordrer teenagere til så vidt muligt at 
støtte deres forældre igennem disse svære, men 
også vigtige år, hvor så mange ting ændrer sig.

Ud med den blødsødne, pladder-
humanistiske rundkredspolitik
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Et systematisk stave- og grammatikmateriale, der kan bru-
ges fra 0. til 10. klasse. Alle elevbøger og lærervejledninger 
er revideret efter de nye retskrivningsregler og forenklede 
Fælles Mål. Systemet indeholder oplæg til både fælles un-
dervisning i klassen og individuelt arbejde – og findes nu i 
online-udgave til 1.-8. klasse.

Af Inger-Lise Heinze og  
Ida Lyndby-Jensen 

Der arbejdes med målbeskrivelser 
og autentiske tekster, og mange 
opgaver er selvkontrollerende. Inde-
holder oversigter over grammatik, 
sætningsled, kommaregler og ord-
liste med de enkelte ords ordklasse 
og bøjning. Består af elevbog samt 
en lærervejledning med facit og ud-
dybende kommentarer til de enkelte 
emner. Til udskolingen.

Af Vibeke Lundkvist 

Gør den første læsning og 
skrivning sjovere med spil og 
værksteder. Indeholder et bredt 
udvalg af kort, spilleplader, 
plakater og et idekatalog lige 
til at gå til. Materialet tager ud-
gangspunkt i Stav 0 Elevbog, 
men kan også anvendes som 
selvstændigt materiale.

1.-8. klasse
  er 100 % selvrettende og giver læreren løbende 

overblik over klassens samlede og elevernes individuelle fremskridt 
med mulighed for rapportgenerering til fx skole-hjem-samtaler og 
udarbejdelse af elevplaner.

  er systematisk opbygget med grammatik, sta-
vetræning og tegnsætning samt diktater på tre niveauer. Til hvert 
klassetrin er der tilføjet ca. 600 supplerende opgaver i forhold til 
papirudgaven af STAV. STAV Online er motiverende for eleverne, da 
der er spilelementer indbygget i hver opgave ved hjælp af et point-
system.

  tilgås med UNI login og sælges som licens til 
skolens enkelte klassetrin. 

Introduktionstilbud
Ved køb af klassesæt af de fysiske Stav 
elevhæfter får du Stav Online med for 300 kr. 
ekstra til din klasse (normalpris for klasselicens 
1.260 kr.). Ønskes kun Stav Online tilbyder vi 
nye brugere 25% introduktionsrabat.
 
Bestil på info@dpf.dk eller tlf. 4546 0050.

PRØV STAV ONLINE GRATIS I 14 DAGE.
 
Klik ind på stav-online.dk eller bestil på 
info@dpf.dk.
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