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BØGER TIL DIN FERIE OG NÆSTE SKOLEÅR

POST-CORONA
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HOLDT DET 
FAGLIGE NIVEAU
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RITA
HELE DANMARKS  

ENFANT TERRIBLE-LÆRER

Lærerstuderende Mille Frederiksen har fundet et nyt 
nærvær. Se, hvad fem mennesker med en hverdag i 

skolen tager med sig efter coronatiden. 

»ALT ER I 
  BEVÆGELSE«
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I årets nye materiale kommer eleverne helt tæt på hverdagen for de seje nomadebørn i verdens 
varmeste, beboede ørken. De lærer også om Nilens udspring i det frodige højland, om pelikaner,  
om flodheste og om mysterierne omkring Pagtens Ark og dronningen af Saba.
 Gennem opgaver, film og et væld af billeder besøger I også de oldgamle munke-øer, 
klippekirkerne og Afrikas største marked i storbyen Addis Ababa. Og I oplever kaffe-ceremonien, 
honningbonden, skolen, madpandekagerne og meget andet. Etiopien er fuldt af eventyr og  
gammel kultur – men også mange mennesker, der stadig er på vej ud af et liv i fattigdom.

TIL “ØRKENPIGEN”

Etiopien

LÆRERVEJLEDNING

Sandra Schwartz

ØRKENPIGEN

Årets bog: ’Ørkenpigen’ af Sandra Schwartz. Om Halima 
og hendes snarrådige bror, der må redde familien, da 
vandet bliver væk. Plus faktastof og lavtlixede fabler.

Årets film: Mange nye film fra DR og Danida.

Årets sang: Syng og dans med på hittet af Oh Land.

Kreativitet: Lav etiopiske engle og ikoner, amhari-
bogstaver og collager, sivbåde og foldebøger.

N/T: Dæmninger, ørkenhede, klima og dyr.

Dansk og kristendom: Myter, læseteater, De 10 bud, 
kommunikation, lær etiopiske børn at kende m.m.

Bevægelse og lege med inspiration fra Etiopien.

Gode web-værktøjer: Skab flotte fotohistorier og en 
interaktiv lågekalender til fx forældrene, fyldt med viden.

Web-dilemmaspil: Hjælp etiopiske børn i skole.

Lærer-web med opgaver og alle materialer klar til brug.  
Også opgaver, hvor eleverne kan arbejde selvstændigt.

Gratis besøg: UNICEF Danmark og Spejderne laver sjove 
workshops på 125 heldige skoler. NB: Tilmeld jer før 15/6.

Årets projekt: UNICEF Danmark støtter fattige piger i 
Afar-ørkenen til at få uddannelse og en bedre fremtid.

Lærernesiger:  • Tak for et fantastisk materiale 
• Både lærere og elever var begejstrede • Spændende 
og lige til at gå til • Meget gennemtænkt • Virkelig god 
variation og faglig spredning • Eleverne var helt opslugt 
• Et superb materiale, som jeg anbefaler til ALLE! 

Årets faglige opdagelsesrejse: 

 EVENTYRLIGE 
 ETIOPIEN

249,-Komplet
klassesæt

u-landskalender.dk

 30 store elevbøger    2 lærervejledninger
 Omfattende web-materiale

BESTIL
NU

Lav pris til
1. juli

1.-5.KLASSE – NEMT, ENGAGERENDE OG MED MASSER AF KERNEFAGLIGHED:
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LEDER

Hvad har vi lært?
Det mest almindelige spørgsmål i øjeblikket er: 
Hvad tager vi med os fra coronatiden? 

Jeg selv tror for eksempel, at Rita fra tv-serien af 
samme navn, som vi møder i dette nummer, ville 
have elsket coronaskolen. For der er fleksibilitet, 
skøre ideer, nye måder og steder at undervise på og 
mindre hold.

Sådan kan man også se den positive del af coro-
naskolen i Folkeskolens nye panelundersøgelse af 
lærernes erfaringer, som kan læses inde i bladet.

Som en skoleleder siger: »Vi har været i mindre 
grupper, vi har haft rene lokaler, vi har set børn ar-
bejde koncentreret på bænke, i bede og på gynger, 
og skolen har emmet af en lyst til forandring og lyst 
til at passe på hinanden i en uforståelig tid«.

Noget af det kunne man godt tage med videre. 
Men vi behøver ikke at videreføre den online-

undervisning, som har skubbet nogle af de mest 
skolefremmede elever endnu længere væk. 

Sådan er det. Når der indtræffer så store og 
skelsættende begivenheder, som coronaperioden 
er – den er jo ikke slut endnu – går alle i gang med 
at fordøje og reflektere. Det kan føre til, at man 
smider gamle vaner ud, og at nye kan opstå. Kan vi 
for eksempel fortsætte med de hygiejneregler, som 
har ført til mindre sygdom i det hele taget? 

De fleste af os bliver nok bekræftet i det, vi 
mente i forvejen. Men der er dog små overraskel-
ser. For eksempel fortæller en skoleleder, at der 
er aflyst mange møder på skolen – og at ingen har 
savnet dem.

Og klokken, der ringer ind og ud, er afskaffet, 
fortæller en lærer. Det har fjernet en del stress og 
uro og givet et bedre flow i undervisningen. 

Ja, hvorfor har vi egentlig så 
mange møder? Og hvorfor hakker 
klokken stadig undervisningen op og 
træner eleverne til at gå ud og ind på 
bestemte tidspunkter? 

Sådan skriver vi alle vores eget regnestykke. Ofte 
med forskelligt facit.

Men en erkendelse har nok overrasket mange: 
Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil 
har undervejs opdaget, at nogle elever profiterer af 
den kortere skoledag. Det overrasker hende, siger 
hun, og hun opfordrer alle til at lægge fastlåste po-
sitioner til side. 

Det er dejligt, at også en minister kan blive klo-
gere og lære noget af en krise. 

Lad os håbe, at ministerens erkendelse holder 
sommerferien over. Der er lang vej, men måske har 
ministeren og ikke mindst forligspartierne taget 
de første skridt mod den skole, som erfaring og 
forskning siger er den bedste. Når Danske Bank kan 
tilbyde medarbejderne to hjemmearbejdsdage om 
ugen, er der skred i fastlåste forestillinger.

Indtil da: En god og velfortjent sommerferie 
venter forude. Den er garanteret fri for møder og 
ministre. Og forhåbentlig også for corona. 

God sommer! 

Hanne Birgitte Jørgensen                                                                                                    
ansv. chefredaktør

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Skuespiller 
Mille Dinesen 
om at spille den 
fandenivoldske 
lærer Rita.
Foto: Tv2

Lærer Tine Engstrøm 
om at bevare det bedste 
fra coronaundervisningen.
Foto: Ricky John Molloy

69-årige Anne 
Marie Lyduch om 
ikke at kunne få sig 
selv til at forlade 
skolen.
Foto: Ricky John Molloy
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»Jeg kunne ikke sige op« 
67-årige Anne Marie Lyduch havde 

skrevet sin opsigelse, men hun 
elsker sit job på Hedelyskolen.

10

Hop et koordinatsystem
Damhusengens Skole vil beholde det bedste 
fra nødundervisningen. Lærerne har oplevet 

gladere og mere motiverede børn. 

V  HAR
ORDET
UNGE HAR OGSÅ RET
MEDIEKONKURRENCE FOR SKOLER 2020

OM EMNET
Unge forandrer verden. De spiller en afgørende rolle for den 
demokratiske udvikling både i Danmark og i resten af ver-
den. Overalt tager unge ordet. Lige nu især i forhold til 
klimakrisen, men også når det gælder kampen for at indfri 
andre rettigheder, blandt andet kampen for ligestilling og 
demokrati. De demonstrerer, stiller krav og bruger deres ret 
til at ytre sig. I Afrika er børn og unge flere steder aktive 
medspillere i deres eget liv, og er med i udviklingen af 
deres demokratier. Det er vigtigt at børn og unge er bevids-
bevidste om deres rettigheder – og bruger dem. Medie-
konkurrencen 2020 sætter fokus på FN’s konvention om 
børns rettigheder. Den giver børn og unge lige rettigheder 
uanset, hvem de er og hvor de kommer fra.

OM KONKURRENCEN
Deltag i konkurrencen ved at lave en professionel avis i 
Newsdesk, som trykkes i 500 eksemplarer. Vinderne får 5000 
kr. til klassekassen, og bliver kåret til et stort event i Pres-
sen i JP/Politikens Hus. Konkurrencen foregår i ugerne 38-46 
i 2020, og elever fra 6. til 10. klasse kan deltage. 

Læs mere og tilmeld klassen på newsdesk.dk.
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»Rita knepper 
skoleenspektøren«

Skuespiller Mille Dinesen har rettet 
stavefejl og vist nye sider af læreren 

i de knap ti år, hun har spillet den 
fandenivoldske lærer Rita. 

Lockdown har ramt svage elever
Ny undersøgelse viser, at eleverne 

generelt har holdt det faglige niveau, 
men 63 procent af lærerne har elever, 

der er gået tilbage.
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Et skoleår                  
som ingen andre
Hvad har coronakrisen lært dig – om dig selv og andre 
mennesker? Det spørgsmål tog Folkeskolens fotograf               

med rundt i landet og stillede til lærere og elever.

63 %

GOD SOMMER 
Folkeskolen holder 

sommerferielukket i uge 
28 og 29. Næste blad 
udkommer 13. august
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Hop et koordinatsystem, tegn et gangestykke, 
eller læs en lokal novelle dér, hvor den foregår.

På Damhusengens Skole i Vanløse i Køben-
havns Kommune har coronakrisen givet læ-
rere og ledelse lyst og mod til at skabe en helt 
ny skoledag. Også når krisen er ovre.

»Vi ønsker at bringe folkeskolen som or-
ganisation op til debat i vores hverdag. Vi får 
aldrig et bedre tidspunkt end nu til at reflek-
tere over, om det, vi gør, gør vores børn og 
unge klogere, sjovere og dygtigere til en god 
verden og en lækker fremtid«.

Det mener tillidsrepræsentant på Damhus-
engens Skole Charlotte Forsberg, og hendes 

kolleger Tine Engstrøm og Rasmus Petersen 
og skoleleder Max Ulrich Larsen er enige.

De har alle erfaret, at den måde, de har 
undervist på i coronatiden, faktisk giver ikke 
blot gladere og mere motiverede elever, men 
også et fokuseret samarbejde i små lærings-
fællesskaber hos eleverne og blandt lærere, 
pædagoger og ledelse. 

Allerhelst ville de tre lærere have kortere 
skoledage med flere lærere. Men kan de ikke 
få en lovændring, så kan de i hvert fald bruge 
de elementer fra nødundervisningen, som de 
kan se virker, i den fremtidige undervisning 
og skoledag.

»Ting har pludselig kunnet lade sig gøre. 
Vi har undervist rundtomkring i byen, vi har 
været i mindre grupper, vi har haft rene lo-
kaler, vi er blevet hentet med busser og kørt 
på en koloni hver dag, vi har set børn arbejde 
koncentreret på bænke, i bede og på gynger, 
og skolen har emmet af en lyst til forandring 
og lyst til at passe på hinanden i en uforståe-
lig tid«, siger Max Ulrich Larsen. 

Elever shiner
En af de lærere, der vil fortsætte med en 
anden undervisningsform, også når krisen er 
ovre, er Rasmus Petersen.

På Damhusengens Skole vil lærere og ledelse tage det bedste fra coronatidens 
undervisning med over i hverdagen. De har oplevet mere motiverede elever – og lærere. 

TEKST: ANJA BERTH LISSNER   ·   FOTO: RICKY JOHN MOLLOY 

Coronarefleksion: 
Vi kan skabe en 

meget bedre skole

P O S T- C O R O N A
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Rasmus Petersen underviser de fleste af sine timer på det lokale stadion, 
hvor eleverne hopper koordinatsystemer eller ganger på japansk.

Tillidsrepræsentant Charlotte Forsberg og skoleleder Max Ulrich Larsen er enige om, at nu er et perfekt tidspunkt 
at diskutere skole på. »Vi må ikke ignorere, at eleverne er gladere og oplever mere ro«, siger Max Ulrich Larsen.

»Jeg har oplevet elever shine, fordi vi har 
hoppet et koordinatsystem, og så har det 
pludselig givet mening for dem, i forhold til 
hvis de sad i klassen med en bog og lærte det 
samme. Men den her form for undervisning 
kræver også, at man planlægger efter det, 
så det giver mening. Det kan være, at vi skal 
læse en novelle i dansk, der handler om Van-
løse, og så læser vi den dér, hvor den fore-
går«, fortæller han.

Rasmus Petersen har fået mange henven-
delser fra måbende forældre i stil med »Hvad 
er det, I gør på skolen? Det virker magisk – 
mit barn har aldrig været gladere«. 

Det, mener Rasmus Petersen, skyldes den 
anderledes måde at undervise på, de mindre 
hold og kortere skoledage.

Undervisning ude
Rasmus Petersen er relativt nyuddannet 
og klasselærer for 4.d sammen med Tine 
Engstrøm, der har 35 års erfaring. De har et 

tæt samarbejde og har oplevet, at den ene 
gode idé har taget den anden.

»Normalt kan jeg godt være udkørt klokken 
15, men jeg har bare haft så meget energi«, 
fortæller Tine Engstrøm.

Under coronakrisens nødundervisning 
har hun sammen med Rasmus Petersen og 
4. klasse tilbragt størstedelen af tiden på det 
lokale stadion og den lokale rullehockeybane. 
Her er der blevet ganget med farvekridt efter 
japansk metode eller løbet gangestykker.

De har oplevet, at mange af de børn, der 
normalt har svært ved at agere med mange 
børn i klassen på samme tid, pludselig har 
det meget bedre og profiterer af den nye 
måde at lære på.

De har afskaffet klokken, fordi de har haft 
for skud te timer, og det har også haft en posi-
tiv effekt.

»Det har simpelthen været så fedt, at man 
ikke er styret af klokken, men kan tilret-
telægge timerne, som det passer. Mange af 

børnene har også bemærket det«, siger Tine 
Engstrøm. 

Hun har oplevet meget stor motivation hos 
eleverne og vil ikke vende tilbage til normalen.

Men hånden på hjertet? Lærer man lige 
så meget matematik på asfalten med et farve-
kridt, som hvis det var i klassen med bøger?

»Ja, helt sikkert, og nogle børn lærer end-
da mere«, siger Tine Engstrøm.

Fokus på formål i stedet for mål
Skoleleder Max Ulrich Larsen er også sikker på, 
at mindre børnegrupper kan være en fordel.

»Det giver større mulighed for en dialektisk 
undervisningsform, når man har en lille grup-
pe. Så er det lettere at sætte ord på læring. 
Når man for eksempel ligger og ruller rundt 
på asfalten med japansk matematik, kan man 
bedre sige til eleven: Lagde du mærke til, hvad 
der skete, eller kan du se, du rykkede dig der? 
Frem for når man har traditionel undervis-
ning med 26 børn i klasselokalet«, siger han.
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Max Ulrich Larsen mener, at der er en helt 
særlig mulighed for at diskutere skolen nu.

»Vi må simpelthen ikke gå igennem denne 
helt specielle, svære og sære situation uden at 
blive klogere. Vi må ikke ignorere det, vi har 
oplevet. Det er blandt andet færre fag, mere 
tid til børnene, både den enkelte og grup-
perne. Og så må vi ikke være så fokuserede 
på at opnå fagenes mål, at vi snubler over 
folkeskolens formål«. 

Han er helt med på, at børnene skal blive 
klogere, men de skal også så meget andet. 

»Ikke mindst skal de godt igennem fol-
keskolen, de skal forstå sig selv og andre, 
de skal være i stand til at være i sig selv og i 
relationer, forstå at håndtere det sociale og 
konflikter. Det kræver fokus, bevidsthed og 
tid. Og ro. I denne genåbning har vi oplevet 
mere ro og rummelighed, og vi ved godt, at 
det er i en tid med flere resurser grundet si-
tuationen. Men vi må ikke ignorere det«, siger 
Max Ulrich Larsen.  

Færre møder
På grund af forsamlingsforbuddet er en del mø-
der på Damhusengens Skole blevet aflyst, og 
det begræder hverken lærerne eller ledelsen.

»Når jeg tænker på, hvor mange møder jeg 
har været trukket til, og hvor mange jeg har 
trukket lærerne til, må jeg bare sige, at jeg 
ikke har savnet ret mange af dem. Også her 
skal vi stoppe lidt op og spørge os selv, om vi 
egentlig bliver klogere af vores møder? Ikke 
altid. Jeg tror ikke, vi behøver alle de møder«, 
siger Max Ulrich Larsen.

Han mener, at man skal tilbage og tage fat 
i intentionerne i reformen, fordi det grund-

læggende på mange måde minder om det, de 
gør nu. 

»Men hvor langt er vi egentlig kommet med 
den reform? Det er jo ikke, fordi vi ikke kan el-
ler ikke gider. Der er bare nogle grundlæggen-
de ting i reformen, der ikke kan lade sig gøre, i 
den måde skolen traditionelt er bygget op på, 
så det vil kræve en anden organisering«.

»Men lad os da bruge det, der virker. Når 
jeg på mine morgenrunder taler med børne-
ne, så synes de, at dagene lige nu er roligere 
og bedre, og det, de oplever som godt, er, at 
der er færre forskellige fag at forholde sig til, 
mere tid til alle, og dagene hænger mere sam-
men«, siger han.

Mere tværfaglighed
Tillidsrepræsentant Charlotte Forsberg er 
lærer i 2.f, og hun har savnet at have hele 
klassen samlet. Men ligesom sine kolleger vil 
hun også tilrettelægge meget undervisning 
ude og bruge mere tværfaglighed fremover.

»Det giver større mulighed for sammen-
hæng mellem fagene i en skoledag, hvis man 
arbejder tværfagligt. Og jeg er ikke bange for, 
at undervisningen ender i bålmad, og at bør-
nene sidder med bare tæer og strikker høn-
sestrik«, siger Charlotte Forsberg, der også 
mener, at diskussionen kalder på resurser.

»Jeg kunne godt tænke mig, at vi ikke 
skulle gennem en krise for at skabe en drøm-

meskole. Vi må ikke glemme, at denne her 
virkelighed ikke er den virkelige virkelighed. 
Derfor kan det godt virke lidt romantisk med 
at skabe en drømmeskole«.

Hun mener, at synet på folkeskolen skal 
ændres hos politikerne.

»Det kræver flere resurser og en anden 
skolegang, men det er et godt tidspunkt at 
sende det signal. Lad os da gøre det nu – ikke 
bare her, men i hele landet – diskutere, hvor-
dan vi skaber den bedste skole«, siger Char-
lotte Forsberg.

Større fællesskab
Damhusengens Skole blev i 2017 sammenlagt 
af Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole. Skolen 
er ved at blive ombygget, og når den står klar 
i formentlig 2024, bliver den Danmarks stør-
ste énmatrikelskole med 1.900 elever og syv 
spor. I dag har skolen 1.200 elever og cirka 
150 medarbejdere. 

Sammenlægningen har ikke været en dans 
på roser, men det seneste år, og især under 
krisen, har skolen oplevet et nyt fællesskab.

»Fællesskabet her på skolen har aldrig 
været større, og jeg har ikke brugt én eneste 
krone på vikarer på grund af sygdom de sene-
ste fire måneder. Vi får ikke bedre mulighed 
for at drøfte skole end nu«, siger skoleleder 
Max Ulrich Larsen. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

 » Jeg har oplevet 
elever shine, fordi 
vi har hoppet et 
koordinatsystem, og 
så har det pludselig 
givet mening for dem, 
i forhold til hvis de sad 
i klassen med en bog«.  
Rasmus Petersen, 
lærer i 4.d
 

Skoleledernes formand, Claus Hjortdal, 
har kaldt skolens parter sammen til en 
drøftelse af, hvordan erfaringerne fra 
undervisningen i genåbningsperioden 
kan være med til at skabe en bedre 
skolegang, når skolerne på et tidspunkt 
vender tilbage til de almindelige regler.   
     Den idé får opbakning fra Danmarks 
Lærerforening. Formand for Lærerfor-
eningens undervisningsudvalg Regitze 
Flannov håber for eksempel, at mere af 
den understøttende undervisning bliver 
konverteret til tolærerordninger.  
     Også undervisningsminister Pernille 

Rosenkrantz-Theil (Socialdemokra-
tiet) har gjort sig flere observationer 
omkring undervisningen under coro-
nakrisen, blandt andet har hun ændret 
syn på kortere skoledage. Ministeren 
har derfor sat gang i en evaluering af 
den undervisning, skolerne har leve-
ret, siden de lukkede ned i midten af 
marts.Til det har hun bedt Danmarks 
Evalueringsinstitut (Eva) påbegynde 
en struktureret erfaringsindsamling. 
Og samtidig skal organisationerne i og 
omkring folkeskolen løbende mødes. 
bje@folkeskolen.dk

DLF: Corona har vist, hvor meget bedre en 
kortere skoledag ville være

P O S T- C O R O N A



HISTORIEDYSTEN PRÆSENTERES AF
DET NATIONALHISTORISKE MUSEUM I SAMARBEJDE MED DR SKOLE

2020

KLAR - PARAT - DYST!
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg inviterer i år alle 3.-9. klasser 

til den store dyst om det uofficielle mesterskab i historie. 
Det overordnede tema er Genforeningen 1920, og startskuddet går lige efter sommerferien.

Følg med på www.historiedysten.dk, og tilmeld din klasse nu.
Det er gratis at deltage, og alle er velkomne. 
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Anne Marie tager 
en tørn mere

TEKST: ERIK BJØRN MØLLER

FOTO: RICKY JOHN MOLLOY 
Opsigelsen var skrevet og skulle bare afleveres. Men da den 
69-årige lærer Anne Marie Lyduch endelig kom hen på skolen for 
at sætte punktum for sit arbejdsliv, kunne hun alligevel ikke.

P O S T- C O R O N A
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Allerede inden coronanedlukningen var hun 
begyndt at tænke på, at det måske var tid til 
at stoppe. Hendes mand var gået på pension, 
og der var heller ikke nogen, der fandt det 
mærkeligt, at nu 69-årige Anne Marie Lyduch 
begyndte at snakke om, at hun nok også 
skulle til at stoppe sit lange arbejdsliv som 
folkeskolelærer.

Så kom coronakrisen, og Anne Marie 
Lyduch, der de seneste 14 år har undervist 
i tysk, engelsk og dansk på Hedelyskolen i 
Greve, var ikke i tvivl. Frygten for smitten 
skubbede på, og hun skrev sin opsigelse.

»Den lå på køkkenbordet i nogle dage. Da 
vi så kom ind i maj, tænkte jeg, at nu måtte 
jeg få det gjort. Jeg gik over på skolens kon-
tor, og der sad viceinspektøren, sekretæren 
og et par lærere. De var glade for at se mig 
og spurgte, hvordan det gik. Så brød jeg helt 
sammen og sagde, at det gik slet ikke. ’Jeg 
kommer for at aflevere min opsigelse – men 
jeg kan ikke’, sagde jeg. Så sagde viceinspek-
tøren: 'Så lad dog være!'«

Og det var det, der skulle til for at få dig til at 
skifte mening?

»Ja. Jeg kunne simpelthen ikke slutte nu. 
Det var ikke rigtigt. Vi snakkede lidt frem og 
tilbage og blev enige om, at jeg fortsætter 
med 8. klasse i engelsk og tysk. Og så har jeg 
fået noget, som jeg har agiteret lidt for, nem-
lig en co-teachingtime og en sprogstøttetime, 
hvor jeg går ud i klasserne og giver af min 
erfaring som sproglærer«.

Din mand må da have undret sig noget, da du 
kom hjem og stadig havde et job?

»Ja, han sagde: ’Hvaaaaad?’ Og min fami-
lie og børnene undrede sig også. Men jeg er 
sgu ikke parat til at stoppe med at undervise. 
Jeg har jo trappet langsomt ned – jeg har ti 
timer i år – for jeg skal også passe mit po-
litiske arbejde som byrådsmedlem i Greve 
Kommune«.

Hvad var det, du ikke kunne  
sige farvel til alligevel?

»Det er jo et fantastisk job at være lærer og 
fantastiske mennesker at være sammen med. 
Vi er et særligt folkefærd. Vi kan samarbejde, 
og vi bekymrer os om hinanden. Og vores 
elever er jo dygtige. Det er nogle andre elever 
end den første klasse, jeg var lærer for. De 
er frie og åbne. Og så er vi ældre altså inde i 
varmen hos dem. Men som sprogdame kan 
jeg godt blive lidt nervøs. Den dér basisviden, 
grammatikken og stavereglerne, det bliver 
der måske ikke fokuseret nok på. Derfor har 
jeg stadig en rolle. Mine elever laver altså al-
drig fejl i nutids-r, det gør de bare ikke«.

Så de er godt opdraget?
»Ja, de er! En fast, men kærlig hånd. Jeg 

elsker de elever. Men du kan også høre en 
knappenål falde i mine timer. Der er ro. Men 
jeg får så mange søde sms’er fra gamle elever, 
der går i gymnasiet og får 10 og 12. Så bliver 
jeg så stolt og glad. Det med at kunne give 
noget videre til andre mennesker er jo fanta-
stisk. Det bliver man aldrig for gammel til«.

Men du har jo rent faktisk sagt farvel til 
lærerjobbet én gang tidligere. Hvad skete der?

»Det var i 98-99. Jeg havde været lærer i 18 
år på Strandskolen i Karlslunde, og jeg syntes, 
det var lidt det samme. Og så syntes jeg ikke, 
at jeg blev anerkendt nok for den faglige vi-
den, jeg havde. Jeg har i mange år været for-
mand i den lokale badmintonklub, så jeg blev 
idrætskonsulent i Dansk Badminton Forbund. 
Her fandt jeg blandt andet ud af, hvor dygtige 
vi lærere rent faktisk er«.

Men så ville du være lærer igen – hvorfor?
»Jeg var i badmintonforbundet i ni år, men 

gik og tænkte på, at jeg savnede at undervise. 
Så fik jeg en blodprop i hjertet. Jeg havde så 
travlt med at få alle andre til at dyrke motion, 
men gjorde det ikke så meget selv og røg for 

mange cigaretter. Og så endte det med, at jeg 
for 14 år siden gik hen på Hedelyskolen lige 
her i nærheden og spurgte, om de havde brug 
for en god lærer. Nu har jeg været der i 14 år«.

Så nu tager du næste år med.  
Hvad så derefter?

»Jeg tager et år ad gangen, så må vi se. Det 
kan godt være, at der ikke er så mange tilbage 
af min slags. Men jeg synes, det er vigtigt, at 
vi også får udnyttet den kæmpemæssige er-
faring, som sådan nogle som mig har. Og jeg 
ved jo, at mine elever er glade for det«.

Får du mere anerkendelse som lærer i dag?
»Ja, det gør jeg. Fordi jeg selv har gjort 

opmærksom på, hvad jeg kan«.  
ebm@folkeskolen.dk

 »Det med at kunne give noget 
videre til andre mennesker 
er jo fantastisk. Det bliver 
man aldrig for gammel til«. 
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Landets skoleelevers faglige niveau 
er ikke faldet under lockdown og 
nødundervisning. Det siger lidt over 
halvdelen af de 455 lærere, som har 

deltaget i en ny undersøgelse, A&B Analyse 
har foretaget for fagbladet Folkeskolen. Kun 
godt en tredjedel oplever, at deres elevers 
faglige niveau, set over en bred kam, er blevet 
dårligere. Af dem mener de fleste, at et fagligt 
efterslæb vil kunne indhentes.

»Vi fik hurtigt en kompetent fjernunder-
visning op at stå«, fortæller en lærer i under-
søgelsen. »Synes, at niveauet er hævet i både 
dansk og matematik, da der er langt mere ro 
og tid til den enkelte elev. Der har været tid til 
både at hjælpe og at udfordre«, lyder det fra 
en anden.

Det var den positive nyhed. Men samtidig 
svarer 63,4 procent af de adspurgte lærere, at 
de har en eller flere elever, hvis faglige niveau 
er faldet under krisen, selv om klassen som hel-
hed er sluppet igennem uden at komme bagud.

Og oveni kommer, at det især er de elever, 
der i forvejen er fagligt svage, som er kommet 
(yderligere) bagud. Det fremgår af de mange 
kommentarer, som lærerne har givet i forbin-
delse med spørgeundersøgelsen. »For den gen-
nemsnitlige elev, så tror jeg ikke, at regningen 
er stor om et års tid. For de fagligt svage, som 
i forvejen har svært ved at følge med, der er ti-
den og læringen i disse måneder stort set tabt, 
vil jeg vurdere, da de ikke har overskuddet til 
at indhente«, fortæller en lærer.

Mange slags udsathed
Kommentarerne til undersøgelsen vidner om, 
at der er flere steder, eleverne kan blive ramt, 
hvis alt ikke lige er kørt som smurt under 
onlineundervisning eller nødundervisning 
efter den delvise genåbning. Flere responden-
ter peger på, at elever, hvis forældre havde 
lille mulighed for at bakke op, har haft det 
svært. Og i nogle tilfælde har læreren oplevet 
ikke at kunne komme i kontakt med eleven 

eller familien. Nogle lærere oplever, at elever 
med diagnoser som ADHD og angst ikke har 
kunnet få den støtte, de normalt får. Flere 
nævner også, at især tosprogede elever er 
sakket bagud sprogligt.

Med andre ord er de elever, der har lidt 
fagligt under nødundervisningens begræns-
ninger, en blandet flok, og det er ikke givet, at 
de alle sammen kan indhente det tabte uden 
en målrettet indsats. Dog vidner undersøgel-
sen også om, at der er en gruppe af udsatte 
og fagligt svage elever, for hvem lockdown 
med tilhørende nødundervisning har haft 
uventet positive bivirkninger. »De fagligt 
svage har været meget mere på banen, end 
de plejer«, skriver en ligefrem.

Imponerende i en turbulent tid
Formand for undervisningsudvalget i Dan-
marks Lærerforening (DLF) Regitze Flannov 
er ikke overrasket over, at der er nogle elever, 
der har haft det svært.

 Eleverne holder 
det faglige niveau 

trods corona

TEKST: STINE GRYNBERG

Det faglige niveau har ikke lidt under coronaen. Men de fagligt svageste 
er blevet endnu svagere, fortæller lærerne i en ny undersøgelse. 

Ny lærerundersøgelse:  

P O S T- C O R O N A
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FAKTA OM UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen er gennemført af A&B Analyse for fagbladet Folkeskolen i 
juni 2020. 1.336 respondenter i Folkeskolens webpanel er kontaktet, og 
455 har besvaret undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 34,1.

87,9 procent af respondenterne er lærere, 4,2 procent skoleledere, 
2,2 procent børnehaveklasseledere, og 5,7 procent har angivet deres 
stillingsbetegnelse som »andet«.

»I virkeligheden synes jeg, at det er ret im-
ponerende, at så mange lærere oplever, at deres 
elever har holdt niveauet gennem så turbulent en 
tid«, siger hun. 

»Vi har jo hele tiden vidst, at der er sårbare 
elever, som har haft det svært i denne periode, 
det har vi i DLF sagt nærmest fra starten. Men 
positivt, at så mange lærere mener, at et fagligt 
efterslæb kan indhentes. Det kalder på, at vi i den 
kommende tid – også efter sommerferien – skal 
bevare den fleksibilitet, vi har nu«. 

Regitze Flannov er glad for de rammer, læ-
rerne arbejder under, mens nødundervisningen 
kører. Dem vil hun gerne bevare, om ikke andet 
så delvist en tid endnu:

»Så kan vi rette resurserne derhen, hvor der 
er mest behov. Efter sommerferien vil man på 
skolerne kunne få overblik over, hvilke elever der 
skal have en ekstra hånd. Så er det bare vigtigt, at 
rammerne fortsat er så fleksible, at vi kan målret-
te vores kræfter. Vi skal fortsat have mulighed for 
at dele i mindre hold og så videre. Det er noget af 
det, vi har set blomstre under corona«.

Nej til sommerskole
Tidligere har blandt andre Københavns skole-
borgmester, Jesper Christensen, og grundsko-
leordfører for Det Konservative Folkeparti Mai 
Mercado talt for at oprette sommerskoler for at 
give fagligt udfordrede elever en mulighed for 
at få ekstra undervisning og dermed indhente 
noget af det tabte. Det har nu udmøntet sig i en 
pulje på 200 millioner kroner, som kommuner 
og foreninger kan få penge fra til sommeraktivi-
teter for børn og unge denne sommer. Aktivite-
terne behøver ikke at have karakter af decideret 
undervisning.

Det er ikke en løsning, de adspurgte i undersø-
gelsen ubetinget støtter. Kun 24,1 procent mener, 

Ja 54,7 %

Ved ikke
10,7 %

Nej 34,6 %

Klasserne har holdt niveauet

Nogle elever halter efter

Vurderer du, at dine klasser har holdt deres faglige niveau under 
nødundervisningen?

Har du elever, hvis faglige niveau er faldet under nødundervisningen?

Ja 63,4 %

Nej 36,6 %

»Eleverne er skole-
trætte og har brug 
for pause. De vil blive 
helt ødelagte, hvis de 
fik besked på at gå i 
sommerskole«. 
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EN SJOV  
DAG I  

SKOVEN

Læs mere: 
bakken.dk/

natur

Flyt matematik-,  
kemi- og biologi- 

timerne ud i  
naturen for en dag! 

at nogle elever vil have gavn af sommerskole. 
Mens langt flere (42,3 procent) mener, at 
nogle elever vil have gavn af tilbud om eks-
tra undervisning. Her er der dog også delte 
meninger, for 31,7 procent af lærerne mener 
heller ikke, at flere timer er vejen frem.  

I kommentarerne til undersøgelsen skriver 
flere, at en sommerskole faktisk vil være kon-
traproduktiv, ikke mindst for de udsatte og 
fagligt svageste elever. 

»De elever, jeg tænker på, ville have svært 
ved at møde ind til ekstra undervisning. De 
ville desuden opfatte det som en uretfærdig 
straf og derfor ikke profitere af den«, skriver  
en respondent.

DLF’s Regitze Flannov mener heller ikke, 
at sommerskole eller ekstra undervisning ud 
over almindelig skoletid er en god ide.

»Jeg tror, at man hen over sommeren skal 
give børnene tilbud, som handler om fæl-
lesskab, specielt for vores sårbare elever«, 
siger hun. »De tilbud findes allerede i mange 
kommuner. At børn jo, som vi ved, lærer af 
mange ting, også det mere fritidsprægede, 

det er jo bare en sidegevinst. Med hensyn til 
skole, så lad os gemme resurserne til efter 
ferien, så vi kan rette op på det her. Ja, i vir-
keligheden synes jeg jo, at skolen altid skulle 
være sådan, at der var bedre mulighed for at 
målrette undervisningen mod enkelte elevers 
eller elevgruppers behov«.

Mange af lærerne i undersøgelsen er 
enige med Danmarks Lærerforening i, at 
corona- og især post-coronaundervisnin-
gen har mange fordele. Som en skriver i en 
kommentar:

»I coronatiden har man kunnet nå ind til 
eleverne på en måde, man aldrig har kunnet 
før. Hvorfor? Fordi man er to lærere. Fordi 
man kun underviste ti ad gangen i starten. 
Færre konflikter. Alt har været bedre. Jeg 
har kunnet koncentrere mig fuldt ud om 
danskundervisningen samt min 1. klasse og 
ikke de seks andre klasser, jeg normalt har. 
De har lært mere nu end ved normal under-
visning. Jeg har haft ti gange mere overskud 
til at undervise helhjertet. Tak, corona«.  
sga@folkeskolen.dk

Hellere ekstra timer end sommerskole

Nogle elever ville have gavn af sommerskole

Helt enig
4,6 %

Enig
19,5 %

Hverken-eller
22,1 %

Uenig
21,8 %

Helt uenig
25,2 %

Ved ikke
6,9 %

Nogle elever ville have gavn af tilbud om ekstra undervisning

Helt enig
9,9 %

Enig
32,4 %

Hverken-eller
21,8 %

Uenig
18,7 %

Helt uenig
13 %

Ved ikke
4,2 %

Et fagligt efterslæb vil kunne indhentes

Helt enig
15,6 %

Enig
45,4 %

Hverken-eller
17,2 %

Uenig
12,6 %

Helt uenig
4,6 %

Ved ikke
4,6 %
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Sommerskole vil føles 
som den værste straf

Nogle elever har lidt under nedlukningen, mens andre har profiteret, fortæller to lærere. 
De vil meget gerne have ekstra resurser til at hjælpe de fagligt svage op igen. Men ikke 
som sommerskole eller timer efter skoletid.

TEKST: STINE GRYNBERG Tina Krogstrup er lærer i en 1. klasse på Kirke Hyl-
linge Skole på Sjælland. Hun kan fint genkende 
det billede, en ny undersøgelse foretaget af A&B 
Analyse for Folkeskolen tegner af, at langt de fle-

ste elever har holdt det faglige niveau. Men der er også en 
gruppe, der har haft det svært i perioden uden fysisk skole. 

»Vi har nogle elever, som er børn af syriske flygtninge, 
og et par af dem har forældre, som faktisk er analfabeter. 
For dem har det været for stor en mundfuld med online-
undervisning«, fortæller hun. »Det er de samme forældre, 
som heller ikke til daglig kommer på Aula og den slags. Så 
eleverne har ikke haft nogen til at støtte og guide sig der-
hjemme. Det er det samme for nogle af de etnisk danske 
børn, hvor vi også normalt slås med at holde dem til. De 
har heller ikke fået lavet det, de skulle«.

Omvendt har mange elever haft faglig fremgang, mens 
nødundervisningen har stået på.

»Mange af de andre elever har læst 20 minutter hver 
dag med deres forældre, og nu hvor de er kommet tilbage, 
kan vi virkelig se, at de har rykket sig af at være hjemme og 
have en til en-tid med mor og far«, siger hun. De, der ikke 
har fået det gjort, er næsten gået tilbage i niveau, oplever 
hun. Men hun tror på. at eleverne vil kunne indhente det, 
de har tabt, hvis skolen får resurserne til at samle dem op.

De dygtige har også haft deres at slås med
Connie Lyng Sylvestersen, som er lærer for to 6.-klasser 
på Aakjærskolen i Skive, er mindre optimistisk på sine 
elevers vegne.

»Der er en gruppe elever, hvor jeg tænker, at de får det 
ikke indhentet lige med det samme«, siger hun. »Omkring 
fem elever ud af to klasser. De havde været bedre hjulpet 
med at komme i skole under nedlukningen«.

Hendes oplevelse er, at nødundervisningen har påvir-
ket eleverne meget forskelligt, og hun understreger, at det 
faktisk har været en positiv oplevelse for nogle, også selv 
om de ikke var de fagligt stærkeste.

»Der er en gruppe elever, som til daglig ikke gør noget 
væsen af sig, som har overrasket positivt«, fortæller hun. 

»Jeg har en elev, der gang på gang har imponeret med 
det, hun har siddet i fred og ro med derhjemme. På min 
årgang har vi tilbudt eleverne lektiehjælp på Teams hver 
dag, og der har jeg siddet både halve og hele timer og gen-
nemgået opgaver med fagligt svage elever. Det har man jo 
ellers sjældent tid til, men det havde vi der, og eleverne 
har fået rigtig meget ud af det. De har faktisk løftet deres 
niveau under corona«.

Connie Lyng Sylvestersen understreger, at det heller 
ikke har været nemt for alle de fagligt dygtige elever, fordi 
de ikke er blevet udfordret på deres eget niveau.

Sommerskole, nej tak
Hverken Connie Lyng Sylvestersen eller Tina Krogstrup 
er tilhænger af at sende fagligt udfordrede elever på 
sommerskole.

»De fleste af de elever, som er komme bagud, er også 
nogle, som ikke synes, det er det fedeste at gå i skole. For 
dem ville sommerskole være verdens største straf«, mener 
Connie Lyng Sylvestersen. »Nogle af dem ville nok pro-
fitere af ekstra undervisning efter skole. Men jeg er selv 
matematikvejleder, og jeg synes, at efter at vi har fået de 
lange skoledage, så er det så svært at give eleverne ekstra 
timer. De her elever synes jo i forvejen, at de bruger alt 
for lang tid i skolen. Og at trække dem ud af andre fag for 
at lære dem matematik – de andre fag er jo også vigtige. 
Jeg synes ikke, vi laver noget i skolen, som er spild af tid. 
Og måske er madkundskab lige yndlingsfaget for en af 
dem, der kæmper med matematikken. Så skal man jo ikke 
tage det fag fra den elev«.

Tina Krogstrup er enig:
»Sommerskole vil være pinligt og udstillende. ’Kan du 

komme ud at lege?’ ’Nej, jeg skal i skole’«, siger hun. »Hvis 
man for eksempel kunne tage dem ud en time om ugen i 
en lille gruppe, som kan sidde og læse lektier sammen, vil 
det give meget mere. Jeg synes, den pulje, politikerne har 
oprettet til sommeraktiviteter, kunne bruges bedre på in-
tensiv støtte efter ferien til en lille flok på tre-fire elever«. 
sga@folkeskolen.dk



Det tager 
jeg med 

mig
Sommer. Forude ligger ferien, frihed og afslapning. På den anden side venter et nyt 

skoleår og en frisk start. For det gamle var ikke, som det plejer. Coronapandemien 
lukkede skoler og sendte elever og lærere hjem til nødundervisning.  

Men hvad gav coronakrisen os egentlig – lærte vi noget nyt og godt om  
os selv og hinanden? Folkeskolen har spurgt fem forskellige mennesker  

med en hverdag i skolen om, hvad de tager med sig videre.

TEKST OG FOTO: LARS JUST
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Coronaen har lært mig, 
at alt er i bevægelse, 

og intet er permanent
Det har givet mig lyst til at være 

nærværende på andre måder,
drikke kaffe i naturen

spise frokost med min morfar 
og cykle med mine forældre,

kigge op og lægge mærke til lyden 
af vinden

Ej, prøv at se den ko dér
og den hest, det ligner, den er gravid
Og så næste gang har den sgu fået 

et føl,
og så går livet videre

Mille 
Frederiksen 

lærerstuderende 
Professionshøjskolen 
Absalon
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Vester Just 
Kofoed, 0. klasse

Orø Skole
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Jeg har leget mere i naturen, 
mens der har været corona
Det kan jeg godt lide, for så får man blade i hovedet,
og det føles så glat og dejligt
Jeg får bare en følelse af, at jeg er fri
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Hvis der nu skulle rejses en vindmølle herovre, 
ville der have været nogen, der var for og imod
Nogen, der havde købt aktier
Men der var ingen til corona, der sagde nej, 
jeg vælger en anden vej
Ingen har meldt fra, alle har sagt hvordan
Dér synes jeg godt nok, mine ansatte har vist klasse
Og det har gjort mig stolt som skoleleder

Klaus 
Lundgaard 
Schubert 

skoleleder
Malling Skole
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Anna 
Andersen 
Krogsgaard 

9. klasse
Tallerup Skole
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Min generation tænker meget over, 
hvad andre tænker om én
Men lige pludselig var der ingen, der så mig
Det har gjort mig bevidst, 
som om jeg lige er kommet op over vandet 
og har fået luft
For når der ikke har været alle de andre, 
lægger jeg mere mærke til mig selv
Hov, jeg er her også
I starten gav det mig en tomhed, 
men nu giver det mig en ro
For i sidste ende er det jo kun mig, 
der lever mit liv
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børnehaveklasseleder
Ordrup Skole

Lone Nielsen

Vi har haft meget udeskole,
det er fantastisk
Naturen giver børnene en mulighed for 
at være kreative
Der er ingen, der keder sig,
ikke ved, hvad de skal
De har mere tid sammen som klasse, 
og det er gladere børn, 
tryggere børn,
der kender hinanden bedre
Det håber jeg meget, vi som skole tager med os
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K L I P  F R A  N E T T E T

9. juni 2020 | kl. 05.00

Endelig: Læringsmålstyring afskaffes i læreruddannelsen

15. juni 2020 | kl. 04.58

Danmarks Lærerforening (DLF) og KL er gået 
hver til sit for en stund, og der bliver ingen ar-
bejdstidsaftale på denne side af sommerferi-
en. Med samlet over 100 kommentarer i kom-
mentarsporet under artiklerne på folkeskolen.
dk har forhandlingernes gang været heftigt 
debatteret. Redaktionen har samlet de mange 
kommentarer til en række spørgsmål og bedt 
formand for Lærerforeningens overenskomst-
udvalg Gordon Ørskov Madsen svare:  

Hvorfor er DLF så venlig og imødekom-
mende over for KL og Socialdemokratiet, når 
de reelt ikke vil give lærerne noget?

»Vores udgangspunkt for at være fag-
forening er samarbejde, fordi vi vurderer, 
at det skaber de bedste resultater for 
medlemmerne og for de arbejdspladser, 
medlemmerne arbejder på. Samarbejde 
og forhandling er grundpiller i den danske 
arbejdsmarkedsmodel, og den har vist sig 
ekstremt værdifuld for det danske samfund 
– ikke mindst i krisetider som nu. I øvrigt er 

det også et tæt samarbejde mellem parter-
ne, der skal bære folkeskolen videre«.

Siden overenskomstforhandlingerne i 
2018 har både I og KL talt meget om, at 
samarbejdet og tonen mellem jer er blevet 
meget bedre. Men har det reelt ændret noget i 
forhandlingslokalet?

»Der er en vilje fra KL, som vi ikke har 
set før. Der ligger allerede nogle fælles for-
ståelser på bordet, som vi overhovedet ikke 
har set før. Det er enigheder om delområder 
og konkrete aftaletekster. Det har vi ikke set 
siden 2013. Så der er en fælles bestræbelse 
på at nå en aftale«.

»Vores udfordring er så, om vi kan nå 
langt nok. Kan vi nå så langt, at vi og hoved-
styrelsen kan sige, at det her faktisk er et 
godt resultat, som vi kan anbefale medlem-
merne at stemme ja til? Det håber og tror vi 
stadig på«. 
bje@folkeskolen.dk

Formand for DLF’s overenskomstudvalg Gordon Ørskov Madsen svarer på, om Lærerforeningen 
har været for flink under periodeforhandlingerne.

Embedsmænd i Uddannelses- og Forskningsministeriet er færdige 
med deres overstregningsarbejde. Efter sommerferien optræder ordet 
»læringsmål« ikke længere i kompetencemålene på lærerstudiet. Det 
glæder forperson for Lærerstuderendes Landskreds Rasmus Holme, 
at den politiske aftale fra sidste forår snart er endeligt implementeret: 

»Det er en gave til den professionelle lærers dømmekraft. Nu går vi 
væk fra, at de studerende skal bildes ind, at læringsmålstyret under-
visning i alle situationer er det rigtige. Nu bliver der mere plads til en 
faglig, professionel vurdering i den konkrete situation«.

DLF: Vi skal have en arbejds-
tidsaftale inden kongressen 

»Hvis vi havde valgt sammenbruddet og sagt, at vi ikke 
kan forhandle videre, så ville vi komme i en situation, 
hvor det højst sandsynligt ville være Forhandlingsfæl-
lesskabet, der skulle tage over og måske forhandle en 
arbejdstidsaftale, der ikke nødvendigvis passer til folke-
skolen«, siger formand for Lærerforeningens overens-
komstudvalg Gordon Ørskov Madsen.

Foto: Kristian B
rasen
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11. juni 2020 | kl. 06.00

Indvandrerelevers 
efterslæb skyldes 
socioøkonomi
Elever med indvandrerbag-
grund halter stadig markant 
efter elever med dansk bag-
grund, viser en ny rapport. 
Men den viser også, at om-
kring to tredjedele af forskel-
len skyldes andre forhold i ele-
vernes baggrund. 35 procent 
af de danske Pisa-deltagere 
med indvandrerbaggrund sco-
rer under kompetenceniveau 2 
i læsning. Den tilsvarende an-
del for elever uden indvandrer-
baggrund er 13 procent. Men 
præcis den samme forskel 
findes mellem resursesvage 
og resursestærke elever.

4. juni 2020 | kl. 16.27

Minister åbner for ny 
model for udskudt 
skolestart
Nye Borgerliges beslutningsfor-
slag om at lade børn starte et 
år senere i skole end i dag ved 
at give forældre større bestem-
melse, blev ikke vedtaget, men 
Undervisningsministeren vil se 
på en ny model, der giver foræl-
dre og børneinstitutioner større 
indflydelse. 

»Vi skal finde en balance, hvor 
både forældre og pædagoger og 
ledere på dagsinstitutioner som 
eksperter på børnene udefra 
træffer beslutningen om, hvorvidt 
børnene er klar til skolestart«, 
sagde Pernille Rosenkrantz-Theil 
i debatten i Folketinget.

4. juni 2020 | kl. 15.55

Minister skal drøfte 
skoleindeklima med 
kommunerne
Dansk Folkeparti kunne ikke samle 
flertal for en lov om bedre indekli ma 
i folkeskolerne. Nu har partiet dog 
fået vedtaget, at undervisningsmi-
nisteren i det mindste skal indlede 
en dialog med de relevante parter. 

»Vi ved godt, at hvis vi gør no-
get på området lovpligtigt, så vil 
kommunerne kigge efter nogle 
penge. Derfor siger vi, at vi nu må 
tage et første skridt, der kigger på, 
hvad det vil koste at gøre det lov-
pligtigt, og hvordan man eventuelt 
vil kunne indrette et tilsynssystem. 
Så må vi tage den derfra«, siger 
folkeskoleordfører Jens Henrik 
Thulesen Dahl.

16. juni 2020 | kl. 13.25

Udlandsferie kan koste 
to uger uden løn
Hvis du har planer om at pakke 
bilen og køre udenlands i din som-
merferie, kan der være god grund 
til at inkludere coronahjemsen-
delse i planlægningen. Ellers kan 
turen til sydligere himmelstrøg 
komme til at koste dig 14 dages 
påtvungen hjemsendelse – må-
ske uden løn. Skal du udenlands 
i en af de to sidste uger af som-
merferien, anbefaler Danmarks 
Lærerforening, at du først vender 
planerne med din skoleleder og 
tillidsrepræsentant. Planlægger 
man sin ferie, så man kan nå at 
være to uger hjemme mellem endt 
udlandsophold og skoleårets start, 
er der ingen problemer.

Rapport: Elever har svært ved at 
gøre gruppearbejdet ligeværdigt

FIK DU  
LÆST: 

LEARNUP

ONLINE
KURSER
+100 kurser for lærere,
ledere og pædagoger.

Skoleabonnement til
kun 799kr giver adgang
til alle ansatte.

Prøv gratis i dag.

www.LEARNUP.dk
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DEBAT

Det er næppe en overdrivelse at kalde det 
skoleår, vi afslutter i disse dage, for »et 
meget anderledes skoleår«. Skoleåret 19/20 
bliver et skoleår, vi ikke glemmer lige med 
det samme. 

Vi skal naturligvis samle op på og syste-
matisere de erfaringer, som lærere og skole-
ledere har gjort her under Covid-19-krisen. 
Der er helt sikkert blevet gjort nye erfarin-
ger, som også vil indgå i skolen og under-
visningen, når krisen er overstået, og hver-
dagen for alvor er vendt tilbage til skolerne. 
Men det er samtidig min klare opfattelse, at 
vi undervejs i krisen har fået bekræftet både 
værdien af klassefællesskabet for alle elever 
og den rolle, som relationen mellem lærer 
og elev har for den enkelte elevs udbytte af 
undervisningen.

Covid-19-krisen medførte, at skolerne 
fra den ene dag til den anden stod gabende 
tomme. Gennem en imponerede indsats fik 
lærerne på rekordtid etableret nødunder-
visning, og nogle uger senere fik skolerne 
og lærerne igen på meget kort tid indrettet 
skoledagen med afsæt i sundhedsmyndighe-
dernes retningslinjer. Den lynhurtige omstil-
ling – ja, ad flere omgange – viser med al 
ønskelig tydelighed, hvad en stærk lærerpro-
fession kan. Gennem årene har der fra tid til 
anden været debat om, hvorvidt skolerne og 
lærerne er såkaldte »omstillingsparate«. Den 
store fælles indsats her under Covid-19-kri-
sen medfører forhåbentlig, at den debat er 
forstummet for en tid.  

Samtidig er det værd at hæfte sig ved, 
at den danske model under krisen igen har 
vist sin store styrke. Undervejs i de svære 

måneder i løbet af foråret er der blevet 
indgået en række aftaler, som efter min op-
fattelse har været et vigtigt bidrag til, at vi 
i Danmark ser ud til at være et af de lande, 
som kommer hurtigst ud af krisen og tilbage 
til en normal hverdag. Og vi oplever, at der 
er mange andre lande, som vil lære af vores 
erfaringer med at håndtere Covid-19 i Dan-
mark – ikke mindst på skoleområdet. Det 
kan vi være stolte af som lærere. 

Der er derfor god grund til at fastholde 
og inddrage erfaringerne fra Covid-19-kri-
sen, når debatten og arbejdet om folkesko-
lens udvikling og lærernes arbejdsvilkår 
fortsætter efter sommerferien. Men først 
skal vi holde en tiltrængt ferie. 
God sommer.  

�Iben Benedikte Valentin 
Jensen, 
cand.pæd. og master

Vi oplever, at der 
er mange andre 
lande, som vil lære 
af vores erfaringer 
med at håndtere 
Covid-19 i Danmark 
– ikke mindst på 
skoleområdet. Det 
kan vi være stolte 
af som lærere. 

DLF MENER
AF THOMAS ANDREASEN
FORMAND FOR DLF'S ARBEJDSMILJØ- 
OG ORGANISATIONSUDVALG 
 

Som undervisningsminister be-
høver man ikke at kunne forstå 
og mene det samme som de 
fagfolk, man leder. Det er også 
muligt simpelthen at respektere 
og understøtte den faglighed, 
som uddannelse og arbejdserfa-
ringer har givet den faggruppe, 
man er minister for.

Pernille Rosenkrantz-Theil sy-
nes gennem artikler på folkesko-
len.dk langsomt at anerkende og 
forstå den pædagogiske praksis, 
som folkeskolelærere er en del 
af. Men hvis elever i Danmark 
skal vente på, at Pernille Rosen-
krantz-Theil personligt kommer 
til en masse pædagogiske erken-
delser, der måske, måske ikke le-
der til en masse organisatoriske 
konsekvenser, så er der mange 
årgange, der ikke når at få gavn 
af hendes nye viden og måske-, 
måske ikke-tiltag.

Danmark gik økonomisk 
bankerot i 1813, men i 2013 gik 
Danmark pædagogisk bankerot. 
Det pædagogiske arvesølv blev 
simpelthen devalueret til skrot 
på et splitsekund. 

Ministerens 
personlige 
erkendelser er 
en stor omvej!

Læs hele debatindlægget 
på folkeskolen.dk/1846185

Et skoleår, vi nok 
aldrig glemmer
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Jeg undrer mig i grunden over, at unge mænd 
går lærervejen i dag! Det sker, at mandlige 
lærere anklages for at befamle skolepiger.

Kvinder må godt kramme – de er moder-
lige og formår at angstreducere via krops-
kontakt. 

Hvis en mandlig lærer gør det, kan han 
risikere at ryge ned ad slisken: Han anklages 
meget nemt for at have været for tæt på ele-
ven. Rygterne starter, forældrene ringer sam-
men, læreren kan ikke sove om natten – og 
det kan ende med et mentalt sammenbrud.

Derfor:
Lad kvinderne klare den moderlige om-

sorg. Og det bør betones, allerede før en ung 
mand starter på en pædagogisk uddannelse! 
Og det bør tages op igen og igen.

Hvis en mand ser en elev, der sidder 
og græder, så gå tre skridt tilbage, og ring 
efter skolens omsorgsperson! Naturligvis en 
kvinde. Hun har lov til at trøste … Beskyt dig 
selv! Undgå kropskontakt! Du er ikke pigens/
drengens far. Gå væk fra situationen!

Folkeskolen nummer 10 – en lærer vil godt 
advare andre: Beskyldninger om seksuelle 
overgreb har sendt en lærer til tælling; han 
er ikke længere i stand til at undervise. Det 
her koster både på det menneskelige plan – 
og det økonomiske.

Der bør være nogle metoder, der bliver 
præsenteret i læreruddannelsen. Lad os 
kalde metoderne konfliktløsning uden krops-
kontakt. Der bør være en procedure på den 
enkelte skole. Og der bør være hjælp til den 

lærer, der er kommet i klemme. At sidde 
alene derhjemme kan gøre enhver syg.

Unge mænd, der påtænker at arbejde 
med børn, bør tænke sig godt om! Man kan 
være en velanskrevet lærer i mange år. Men 
pludselig kan læreren (især mænd) være ja-
get vildt! At gå ture i skoven og dyrke motion 
er ikke nok. Det vil blive meget vanskeligt at 
komme på ret køl igen!

En lærer under anklage  
– er der en procedure? 

Børn er ikke altid ateister 
eller ikketroende

Niels Villefrance Andersen, pensioneret lærer, Køge

Det er yderst dadelværdigt og under al kritik, 
at man i nutidens Danmark kan iagttage 
beslutninger i institutioner, som indikerer 
mangel på mangfoldighedsudøvelse. Børn 
i folkeskolen, der vil praktisere religiøse 
ritualer i deres pauser, begrænses, når der 
ikke er et fordybelsesrum at finde. Dette er 
én af årsagerne bag nogle børns udstrømning 
fra danske folkeskoler til private friskoler. Når 
folkeskolen ikke tager hensyn til alle elevers 
udfoldelsesbehov, sendes der nemlig implicit 
et budskab om, at bestemte udfoldelser, om 
det er religiøse, faglige eller sociale udfoldel-
ser, ikke er foretrukne.

Dermed kan det siges, at folkeskolens 
primære udfordring her er accepten og 
anerkendelsen af børns forskelligartede 
identiteter og deraf hensyntagen til børns 
forskellige måder at udfolde sig på.

Jo mere mangfoldig den danske folke-
skole bliver, jo lavere bliver tilstrømningen 
til privatskoler.

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

Læs hele debatindlægget på folkeskolen.
dk/1822602

Læs hele debatindlægget på folkeskolen.
dk/1820863

Læs hele debatindlægget 
på folkeskolen.dk/1846185

Læs hele debatindlægget på 
folkeskolen.dk/1846004
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Hamze Sabri, lærerstuderende
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SPOT
V E D  M A G N U S  J E N S I N G  H U N E / M J H @ F O L K E S KO L E N . D K

Se materialet: dansk.gyldendal.dk/forloeb/temaer/ro-paa-debat-om-det-gode-
ungdomsliv

Ro på – det’ okay 
74 procent af eleverne i 8. klasse oplever, at de 
indimellem, ofte eller hele tiden er pressede. Det 
gælder i særlig grad pigerne, hvor næsten 30 
procent ofte eller hele tiden føler sig pressede, 
viser en undersøgelse fra Børnerådet i 2018. 
Nyt skolemateriale fra Gyldendal skal hjælpe de 
ældste elever i grundskolen til at undgå at blive 
stressede over de mange krav, der bliver stillet til 
dem, og som medfører psykiske problemer blandt 
en stor gruppe. 
     Kvinden bag skolematerialet, der har fået nav-
net »Ro på! – debat om det gode ungdomsliv«, 
hedder Camilla Skovgaard. Hun har tidligere ud-
givet en bog om samme tema, og i det nye sko-
lemateriale rettet til udskolingseleverne har hun fået rapperen Mund de Carlo 
til at skrive et nummer med titlen »Det er okay«. »Jeg skal være ambitiøs, men 
ikke en stræber. Slå mig løs, men uden at skabe mig. Søge grænserne, men 
følge spillets regler. Gå i deres spor, men bryde mønstrene, der er bag mig«, 
lyder det. Materialet kræver, at skolen har adgang til Gyldendals danskportal.

Du har måske set med, når »Vilde vidunderlige Danmark« har rullet 
over skærmen på DR, og skuespiller Lars Mikkelsen blandt andet har 
fortalt om halsbåndmusen eller rævemor? DR har i år ekstra fokus 
på at dække naturen. Det kan skoleelever på alle trin også få gavn 
af gennem undervisningsmaterialer, der er gratis tilgængelige. De 
yngste kan med hjælp fra »Lille Nørd«-programmerne spotte dyr 
omkring skolens matrikel, mellemtrinseleverne kan i natur/teknologi 
løse mysterier om mistænkte dyr i et interaktivt spil, og de ældste 
elever kan blive klogere på film- og tv-produktion om natur i faget 
dansk. Efter sommerferien kommer der flere undervisningsforløb til 
alle trin, der indeholder en bred vifte af fag i grundskolen.

Genforeningen i tal
Hvor længe levede man gennemsnitligt, da 
Sønderjylland atter blev en del af Danmark 
for 100 år siden? Hvor mange kvadratmeter 
levede man på? Og hvad var egentlig de typiske 
drenge- og pigenavne? 
     De tal og mange andre tal og statistikker 
om blandt andet det historiske alkoholforbrug 

og valutakursens udvikling kan man nu blive 
klogere på, hvis man besøger Danmarks Sta-
tistiks temaside »Genforeningen i tal«, der er 
udarbejdet i anledning af genforeningsjubilæet. 

Siden har mange grafiske og interaktive ele-
menter, den er frit tilgængelig, og den er veleg-
net til undervisning om samfundsudvikling til 
elever på mellemtrinnet. 
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Se materialet: dr.dk/skole/artikler/overblik-mere-end-12-nye-
undervisningsmaterialer-om-dansk-natur 

Se mere: dst.dk/da/Statistik/emner/genforening
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PRØV NYE UNDERVISNINGSFORLØB
PÅ DANMARKS TEKNISKE MUSEUM

Læs mere på www.tekniskmuseum.dk/undervisning

DRØMME 
& SKABER-

TRANG
5.-6. og 7.-9. kl.

NEWTON I 
RUMMET

5.-6. og 7.-9. kl.

DANSKE 
OPFINDELSER

7.-9. kl.



Der indkaldes hermed til Danmarks Lærerforenings ordinære kongres 2020.

Kongressen afholdes 
den 22. – 23. september 2020
på Scandic Falkoner
Falkoner Alle 9
2000 Frederiksberg

Den foreløbige dagsorden indeholder følgende punkter: 

1. Mødets åbning og valg af dirigenter

2. Forretningsorden

3. Arbejdstid

4. Opstilling af krav til OK21

5. Er vi gearet til fremtiden?

6. Balance i hovedkassens økonomi

7. Grøn omstilling

8. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter

9. Eventuelt.

Endelig dagsorden vil blive meddelt senest 3 uger før kongressen, jf. vedtægternes 
§ 20, stk. 6.

På hovedstyrelsens vegne

Anders Bondo Christensen
Formand

DANMARKS LÆRERFORENING

KONGRES



FAG L I G  F O R N Ø J E L S E
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FORTALT TIL:  MARIA BECHER TRIER 
FOTO: THOMAS ARNBO

»Det, der har været fedt ved at skrive en vaske hænder-sang, er, at det viser 
noget, vi plejer at gøre. Vi har skrevet Brønshøj Sangen og reklamer og al 
mulig musik til skolen. Så der er en forventning om, at der sker noget krea-
tivt fra vores side. En af vores ledere ringede og opfordrede os til at skrive 
en hygiejnesang, inden ungerne kom tilbage til skolen. Vi ser hinanden me-
get, så vi tog et glas rødvin og spiste en pose gifler, og så sagde vi: Nu gør vi 
det. Normalt er vi meget ærekære omkring vores musikudtryk, men det ka-
stede vi over bord her. Vi havde det så sjovt, mens vi lavede den. Halvdelen 
af tiden var vi ved at knække sammen af grin. Vi havde ingen forventninger 
til det, hvilket også gjorde det til en fornøjelse.

Vi laver en hurtig video ude ved vasken, så sender vi den til vores leder, 
så lægger han den ud på Brønshøj Skoles Facebook-side og skriver velkom-
men tilbage. Sangen varer kun et minut. Den skal bare vare så længe, som 
det tager ungerne at vaske hænder. Men så går den viralt. Den bliver spillet 
i P4. Og så opfordrer de os til at færdiggøre sangen. Det gør vi. Vi inviterer 
Liva Guldberg, som er elev på skolen, med. Hun vandt MGP i år. Vi laver en 
ny video, og vi bliver også inviteret i radioen for at fortælle om den. 

Vi sad og spillede sangen, den dag alle ungerne kom tilbage i hold. Det 
var en god måde at bløde alt det alvorlige op på. Så var det ikke så slemt at 
komme tilbage i skole, og så havde de noget at vaske hænder til. 

Sangen er så meget Brønshøj Skole. Nogle gange, når børn har noget på 
hjerte, er der ikke så langt til, at de kan få det levet ud. Vi har det fede stu-
die. Når vi bruger det og viser, at man kan, så kommer børnene selv. Det er 
en kæmpefed ting på Brønshøj Skole. De børn, som har det svært både fag-
ligt og socialt, kommer herned og får nogle andre kompetencer. Det kræver 
meget at kunne spille et instrument, men det kræver endnu mere at skulle 
spille sammen med andre. Det er en kæmpe glæde«.   
mbt@folkeskolen.dk 

Så havde de noget 
at vaske hænder til«

Både Paw Skovbye 
og Kevin Lynggaard 
Dyrholm underviser i 
musik som det eneste 
fag på Brønshøj Skole – 
derudover har de AKT-
timer (adfærd, kontakt, 
trivsel), hvor de også 
bruger musiklokalet. 

FAGLIG  
FORNØJELSE
Der findes regler, krav, 
elever og kolleger, der har 
indflydelse på lærerens un-
dervisning. Nogle gange er 
indflydelsen positiv. Andre 
gange irriterende. Men lige 
meget hvad sker der noget 
godt en gang imellem. Vi 
spørger lærere, hvornår de 
sidste gang gik ud ad skole-
porten med løftet pande og 
smil på læben.

Mød Kevin Lynggaard 
Dyrholm (45 år) og Paw 
Skovbye (28 år), som har 
skrevet vaske hænder-
sangen »15 sekunder«.
De har arbejdet som 
musiklærere på Brønshøj 
Skole i otte år. Deres 
tidligere leder headhuntede 
dem til skolen, fordi de kan 
noget med børn og musik. 
Se sangen »15 
sekunder« på folkeskolen.
dk/1841666

»
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Rita viser den 
sexede lærer

I næsten ti år har skuespiller Mille Dinesen portrætteret folkeskolelæreren som 
en fandenivoldsk antihelt. Undervejs har hun fået mere respekt for lærere.

TEKST: MARIA BECHER TRIER 

FOTO: TV2/PER ARNESEN OG HENRIK OHSTEN

Det er næsten ti år siden, at skuespiller Mille 
Dinesen første gang trak i skovmandsskjorten, 
de lidt for stramme jeans og halvstøvlerne 
med solid hæl. Ti år siden, hun slog sin røv 

i skolens toiletsæde og tændte en Marlboro, mens hun 
kastede et ærgerligt dansklærerblik på lokumsgraffitien: 
»Rita knepper skoleenspektøren«.

Siden har hun hjemmevant hamret hælene ned ad 
flere skolers gange. Krammet eleverne. Kæmmet lus ud af 
håret. Kæmpet for inklusionsbørn. Og kæmpet mod skole-
lukninger og besparelser pakket ind i pædagogiske nyska-
belser. Hun har knaldet med skolelederen, med en far til 
den stille pige i klassen og med en storebror.

For læreren, Rita, smelter privatliv og professionelt liv 
sammen, og det bliver understreget til fulde i den femte 
og sidste sæson af TV2/Netflix-serien »Rita«, hvor hun 
sammen med kollegaen Hjørdis åbner en lilleskole med 14 
elever i sit eget hjem. 

Mille Dinesen synes, det er et privilegium, at hun i ti år 
har fået lov til at sætte ansigt og mimik på læreren Rita. 

»Rita siger, hun blev lærer for at beskytte børn mod 
deres forældre. I starten er hun lige så meget barn som 
sine elever, men hun bliver voksen. Hun har lidt ufine 
metoder, og mange synes, hun er for meget in the face, 
men hun har hjertet på rette sted og forsvarer altid sine 

elever. Det gør, at man godt kan lide hende og holder af 
hende«, siger hun. 

Research på skoler
Ti år er lang tid i en rolle. Faktisk er det så lang tid, at 
Mille Dinesen har svært ved at huske, hvordan hun for-
beredte sig på at træde ind i rollen som hele Danmarks 
enfant terrible-skolelærer. 

Til en vis grad trak hun på sin egen skoletid. Minderne 
fra de seks første skoleår på Sortedamskolen på Østerbro i 
København er ikke de bedste.  

»Det var en typisk skole. Min klasselærer var rimelig 
sloppy. Det hele var lidt sjasket. Jeg ville gerne noget 
mere. Så kom jeg i privatskole på Niels Steensens Gymna-
sium.  Jeg kom over til nogle lærere, der var kompetente 
og gik op i deres fag. De respekterede deres elever. Der 
var en helt anden drive. Jeg fik lyst til at læse lektier og 
blive god til noget og følge med«.

Men det er ikke kun egen skolegang, Mille Dinesen 
trækker på. 

»Inden optagelserne til serien gik i gang, var jeg også 
ude på skoler og med på lærerværelser for at finde ud af, 
hvordan det er at være på en skole. Jeg har været flere ste-
der og fulgtes med flere forskellige lærere og i forskellige 
klasser. Det handlede mest om at opsnappe stemninger. 

T V- S E R I E
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Jeg så, hvordan nogle lærere gjorde, og så 
tænkte jeg faktisk, at det skulle jeg slet ikke 
gøre. Rita skulle være helt sin egen. Men man 
skulle jo tro på, at hun havde været lærer med 
hud og hår i mange år, så jeg har taget noget 
med – på den måde, hun går på gangene, stik-
ker hovedet ind til skolelederen og snakker på 
lærerværelset, og måden, hun drikker kaffe 
på«, siger Mille Dinesen. 

Kulissen revet ned
De første tre sæsoner af »Rita« er optaget på 
det, der tidligere var Statens Pædagogiske 
Forsøgscenter i Islev i Rødovre. Den fiktive 
skole i serien hed Islevgård Skole.

»Vi optog i Rødovre. Vi startede med en 
tom skole. Nu er den så revet ned. Det blev 
den efter sæson tre. 

Det var en speciel skole. De arbejdede med 
at gøre ting anderledes. Vi lavede det til en 

skole med klasseværelser. Vi startede med tav-
le og kridt, noget gammelt lort, som jeg husker 
det fra folkeskolen. Men i fjerde sæson flyttede 
vi over på Værløse Flyvestation. Der gik vi over 
til smartboards, og eleverne havde computere 
med. Jeg savnede lidt den grønne tavle og 
kridtet, og at man ikke sad og kiggede ned i sin 
laptop hele tiden. Men det er udviklingen, og 
det fortæller, at vi har været i gang længe«. 

Manuskriptforfatterne fulgte nøje med 
i nyhederne, klippede skolenyheder ud og 
samlede sammen fra skoledebatten. På den 
måde følger den fiktive skoleserie også med 
den politiske udvikling af skolen hen over 
årene. Besparelser, skolelukninger, nationale 
test, inklusion og overenskomster er blot nog-
le af de emner, som bliver taget op i »Rita«.

»Det har været interessant. Det er en 
dramakomedie. Vi portrætterer det ikke én 
til én. Men der er ingen tvivl om, at det har 

Sæson 1 Idealistisk, upædagogisk, rygende, seksuelt udfordrende folkeskolelærer, hvis hjerte banker tydeligere for elever end for egne børn. 

FEM SÆSONER MED RITA

»Hvorfor blev jeg lærer? For at beskytte børn mod deres forældre«. 
Rita til skolens kontaktlærer

VIDSTE DU DET OM »RITA«?
»Rita« er en dansk tv-serie, som er skabt efter 
idé af manuskriptforfatter Christian Torpe. Lars 
Kaalund har været konceptualiserende instruktør. 

Mille Dinesen vandt i 2012 tv-prisen »Den Gyldne 
Nymfe« ved en festival i Monte Carlo for rollen 
som Rita.

Første afsnit rullede over skærmen på TV2 9. 
februar 2012. 

Den franske remake »Sam« med den franske 
stjerne Mathilde Seigner i hovedrollen har haft 
stor seermæssig succes og er produceret i flere 
sæsoner.

Fox Television Studios har produceret en 
amerikansk pilot af »Rita« med Anna Gun i 
hovedrollen.

Der findes en hollandsk udgave af »Rita«, men her 
hedder serien »Tessa«.  
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Sæson 3 Som konstitueret skoleleder sikrer Rita, at eleverne scorer exceptionelt lavt i de 
nationale test, fordi det udløser en ekstrabevilling, som der er hårdt brug for til skolens in-
klusionselever. Rita bliver fyret.

været en sprængfarlig arena. Der er så mange ting i sko-
len, man kan tage fat i. Der er så mange skønne plot, som 
manuskriptforfatterne har grebet. Læreren, der bliver 
mobbet, lus, forældre, som lægger ansvaret fra sig. Skolen 
har meget at byde på«, siger Mille Dinesen.

International lærersucces  
På nogle områder er skuespilleren, Mille Dinesen, misun-
delig på læreren, Rita Madsen. 

 »Man kan sige, at Rita er min diametrale modsætning. 
Hun er lig kaos. Hun er konfliktsøgende. Jeg er meget 
mere kontrolleret og konfliktsky. Men når man arbejder 
med en rolle som Rita i så mange år, så kommer der noget 
Mille i Rita og omvendt. Hvis jeg havde valgt at spille rol-
len iskoldt, så havde vi problemer med at få sympati med 
hende. Nu kan hun slippe af sted med meget, fordi vi ikke 
er i tvivl om, at hun har hjertet på rette sted. Hun siger og 
gør alle de ting, som jeg ville ønske, jeg kunne sige i øje-
blikket«, siger Mille Dinesen.

Mille Dinesen får ofte beskeder fra folk på baggrund 
af sin rolle som Rita. Og det er ikke kun i Danmark, at læ-
rernes antihelt får opmærksomhed. Serien er produceret 
som remake i både Frankrig, Holland og USA. 

»Jeg får virkelig meget feedback fra hele verden. De kan 
godt lide, at hun er bramfri. I nogle lande er det virkelig 
sejt. Der er mange elever, der skriver: 'Jeg ville ønske, jeg 
havde en lærer som dig'. 

Der var en skole i New York, hvor lærerne skrev til mig, 
at de godt kunne tænke sig at adoptere nogle af de metoder, 
som jeg har som Rita. Det er sjovt«, siger Mille Dinesen. 

Respekten for lærerne er vokset
Mille Dinesen er glad for, hvis hun har været med til at 
vise flere facetter af folkeskolelæreren. Stod det til hende, 
var folkeskolen førstevalg for de fleste. 

»Jeg ville ønske, man så sin skolegang som en for-
beredelse til livet. Hvis det var sådan, skulle alle gå i 
folkeskole. Det er der, man får det bredeste grundlag. 
Man møder høj som lav og tynd som tyk og elever fra alle 
samfundslag. Folkeskolen er meget mere blandet, end det 
er på en privatskole«. 

Selv er hun blevet mor. Hun så gerne, at sønnen kom i 
folkeskole, men han er skrevet op til privatskole. 

»Der kan ske meget på de her fire-fem år, inden han 
skal i skole. Og så må vi se, hvordan folkeskolen står på 
det tidspunkt«. 

I arbejdet med lærerrollen gennem de sidste ti år er 
skuespillerens respekt for lærerne vokset. 

»Jeg er blevet mere og mere klar over, hvor vigtigt et 
erhverv det er. Lærere har ikke fået ret meget anerkendel-
se. Det forstår jeg ikke. De har et virkelig vigtigt job. Hvis 
jeg med Rita-rollen kan give et lidt mere nuanceret billede 
af lærerjobbet, er det skønt«.    

mbt@folkeskolen.dk

»Hvis de her børn ikke føler sig inkluderet, så er de 
jo ekskluderet«. 
Rita til skoleleder, da hun på egen hånd har skabt et rum til inklusionselever

Sæson 2 Rita bliver kæreste med skolelederen, som kæmper for at samle lærere og elever, 
da Islevgård Skole og Rønnegårdsskolen bliver lagt sammen.

»Kun en tåbe frygter ikke lærerværelset«. 
Rita til kollegaen Hjørdis, som forsøger at sætte lærerne sammen på nye 
måder i frokostpausen

T V- S E R I E
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Med Skattestyrelsens digitale undervisningskoncept kan du undervise i skat med maksimalt udbytte 
for dine elever og minimum af forberedelse for dig. Brug det i et enkelt modul eller som led i et forløb.

Skat på skoleskemaet er målrettet undervisning i samfundsfag i 8. og 9. klasse.

Kom i gang med det samme på skat.dk/skole

Mandag Tirsdag Onsdag

Skat

Torsdag Fredag

“Skat på skoleskemaet er 
lige til at bruge uden den 
store forberedelse. Og så 
er det sammensat på en 
måde, som virkelig 
engagerer eleverne.”

- Hanne, samfundsfagslærer

Sæt skat på skoleskemaet

Sæson 4 Rita langer burgere over disken, indtil hun får job på den landsbyskole, hun selv 
gik på som barn. Men landsbyskolen må lukke, og Rita står igen uden lærerjob.

Sæson 5 Rita har åbnet sin egen lilleskole med kollegaen Hjørdis. Skolen med 14 elever 
holder til i Ritas hus.

»Det er det eneste sted i verden, jeg har råd 
til at købe et hus på lærerløn«. 
Rita til skolelederen, inden hun ved, at skolen lukker

»Hvad nu, hvis vores regler er, at der ingen 
regler er?« 
Rita til Hjørdis, som vil nedskrive rammerne for den nye skole



40 /  F O L K E S K O L E N  /  1 2  /  2 0 2 0

ANMELDELSER

Bibliotekerne er åbne igen, og her får du Folkeskolens anmelderes bedste 
bud på bøger til dine elever næste skoleår og måske til din læsning i ferien.

FERIELÆSNING

Aldrig mere i skole

Ny ungdomsroman er noget 
af det bedste, der længe er 
skrevet til og for de unge, og 
den bør blive en ny klassiker i 
udskolingen ... Det er en mørk 
og grum historie, der er så reali-
stisk, at den er meget velegnet 
til at kunne bruges som case i 
en udskolingsklasse til »neu-
tral«/anonym snak i klassen 
om trivsel og skolevægring og 
den mobning, som nærmest er 
umulig at opdage for en lærer.

Titel: Aldrig mere i skole

Forfatter: Irma Lauridsen

Pris: 130 kroner

Sider: 122

Forlag: Forlaget Vanessa

Anmeldt af: Heidi Friborg Christophersen

Se hele anmeldelsen på: folkeskolen.

dk/1710250/

Overkøje/Underkøje

En klasse er på lejrskole. Ellers 
sker der ikke rigtig noget i den-
ne korte roman. Men det poeti-
ske og sansende sprog og alt 
det, der alligevel sker mellem 
personerne – og mellem linjer-
ne – giver stof til spændende 
litteratursamtaler i klassen.

Titel: Overkøje/Underkøje

Forfatter: Karen Vad Bruun

Pris: 249 kroner

Sider: 120

Forlag: Jensen & Dalgaard

Anmeldt af: Lise Bregnhøj

Se hele anmeldelsen på: folkeskolen.

dk/950655/

Så dø dog, morfar!

Det er ikke længere den vel-
kendte og elskelige morfar, 
William møder på hospitalet, 
men en verden af gamle, syge 
og ildelugtende (synes William) 
mennesker. Det bliver for me-
get for William, der hellere vil 
spille fodbold eller computerspil 
med kammeraterne. Samtidig 
føler han både skyld og skam 
og siger alt det forkerte og for-
budte …

Titel: Så dø dog, morfar!

Forfatter: Kåre Bluitgen

Illustrator: Erik Petri

Pris: 200 kroner

Sider: 44

Forlag: Vild Maskine

Anmeldt af: Bent Rasmussen

Se hele anmeldelsen på: folkeskolen.

dk/816312/

Anton elsker ymer 

»Anton elsker ymer« handler 
om antonymer: tyk og tynd, 
stor og lille, smal og bred, snav-
set og ren, forfra og bagfra og 
så videre. Det er katten Anton, 
der må lægge krop til de sæ-
reste former og underligste 
modsætninger, og vi møder 
både det abstrakte og det helt 
konkrete. Der er ingen egentlig 
handling, men man bladrer al-
ligevel spændt videre for at se, 
hvad Lilian Brøgger nu har fun-
det på i det næste opslag.

Titel: Anton elsker ymer (ny udgave) 

Forfatter: Lilian Brøgger

Pris: 250 kroner

Sider: 96

Forlag: Hjulet

Anmeldt af: Bent Rasmussen

Se hele anmeldelsen på: folkeskolen.

dk/1844102/
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Sortesø

Historierne blev måske ikke til 
rene eventyr, men snarere en 
række intense og velskrevne 
fortællinger. Morten Dürr, når 
han er allerbedst: Skarp, alvor-
lig, bekymret, engageret, med 
fokus på magt og afmagt. Altså 
ingen stor lystighed her, men 
sådan kan jeg godt lide Morten 
Dürr. Det er fornem skrivekunst.

Titel: Sortesø

Forfatter: Morten Dürr

Pris: 256 kroner

Sider: 150

Forlag: Forlaget Plot

Anmeldt af: Bent Rasmussen

Se hele anmeldelsen på: folkeskolen.

dk/1839148/

A-Town

Hvor det i forfatterens debut-
roman, »Ingen sommerfugle i 
marts«, var drengene, der var i 
fokus, er det i »A-Town« piger-
ne. Vi møder Mille, hvis mor er 
syg af kræft og dør i romanens 
begyndelse. Ved moderens be-
gravelse er der flere af de frem-
mødte, der hvisker sammen: 
Hvad skal der dog blive af bør-
nene nu? Man forstår godt, at 
de spørger. Undervisningsma-
teriale udarbejdet af forfatteren 
er tilgængeligt på forlagets 
hjemmeside. Bogen fås også 
som lyd- og e-bog.

Titel: A-Town

Forfatter: Helle Kaare Lindberg

Pris: 240 kroner

Sider: 194

Forlag: Silhuet

Anmeldt af: Anne Skovmark

Se hele anmeldelsen på: folkeskolen.

dk/1842358/

Hvorfor skal skoletasken 
være så tung?

»Hvorfor skal skoletasken være 
så tung? Et satirisk indblik i 
forældreskab« er en moderne 
brevroman med et udpluk af 
ForældreIntra-beskeder. Sce-
nen er sat til Kongernes Nord-
sjælland, hvor vi dumper ned i 
et fiktivt univers på en tilfældig 
privatskole. Her følger vi gen-
nem et skoleår kommunikatio-
nen mellem forældre i indsko-
lingen og får også eksempler på 
korrespondance mellem sko-
lens personale og forældre.

Titel: Hvorfor skal skoletasken være så tung?

Forfatter: Rikke Lindgaard

Pris: 249 kroner

Sider: 201

Forlag: Byens Forlag

Anmeldt af: Christina Krolmer

Se hele anmeldelsen på: folkeskolen.

dk/1841846/

Fødedygtig

Liv er nyuddannet pædagog i 
sit første job som børnehave-
klasseleder. Den forrige pæda-
gog knækkede under presset 
fra, forstår man hurtigt, særligt 
en bestemt elev og ikke mindst 
elevens mor … Bogens største 
fortrin er genkendeligheden. 
Miljøet, karaktererne, konflik-
terne, udfordringerne er taget 
lige ud af et lærerliv.

Titel: Fødedygtig

Forfatter: Laura Ringo

Pris: 200 kroner

Sider: 218

Forlag: Gyldendal

Anmeldt af: Alice Buchhave Nørlem

Se hele anmeldelsen på: folkeskolen.

dk/1840647/

Og så to, der er mest for voksne:
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BLOGS
 F O L K E S KO L E N . D K / B L O G S

Hvis vi skal gøre op med den splittelse, som fordomme, frygt og uvidenhed skaber i dag, 
skal vi gøre det i folkeskolen. Det gør vi bedst med normkritisk didaktik og pædagogik.

I Danmark er der selvfølgelig plads til alle, 
præcis som de er. Uanset kønsidentitet, hud-
farve, religion, seksualitet eller socialklasse. 
Selvfølgelig er der plads til alle i Danmark. Er 
der ikke?

Min oplevelse er, at det ikke er helt så 
sandt, som vi gerne vil bilde os ind. Min 
oplevelse er, at uvidenheden, frygten og for-
dommene vokser i øjeblikket. At afstandene 
mellem os og mennesker, der ikke ligner os, 
bliver større. Det føles, som om der er sat en 
lup på disse problemer lige nu. Uanset om 
det er #BlackLivesMatter, der kæmper mod 
racisme, #LevOgLadLeve, der kæmper mod 
hadforbrydelser mod LGBT+personer, eller 
Instrukskomiteens undersøgelser af Inger 
Støjbergs bevidste eller ubevidste lovbrud.

Det er en splittelse, der gør mig bekymret. 
Den bekymrer mig, fordi den går ud over os 
alle sammen, og fordi den især går ud over 
vores børn. Børn, der lige nu ser videoer og 
læser på nettet om, hvor farligt det kan være 
at være anderledes. Oplever voksne, der 
hader mennesker, de aldrig har mødt, blot 
fordi de er anderledes end dem selv. Jeg er 

bekymret for, hvad det er, vi lærer vores børn 
lige nu, og jeg er bekymret for, hvad det gør 
ved sammenhængskraften i vores samfund.

Normkritik i værktøjskassen
Jeg ønsker mig et Danmark, der står sammen, 
ikke et, der er splittet af uvidenhed, frygt og 
fordomme. Et Danmark, hvor vi ikke blot 
tolererer hinanden, men hvor vi accepterer 
og ser værdien i os alle sammen på trods af 
vores forskelligheder, uanset om der er tale 
om hudfarve, religion, socialklasse, seksuali-
tet, køn eller noget helt andet.

Der er lang vej endnu, hvis vi skal samle 
frem for at splitte. Det er en vej uden snup-
tagsløsninger og uden smutvejen. Det er en 
vej, der starter i folkeskolen. For hvis vi kan 

lære vores børn at have respekt for hinanden 
og se værdien i andre mennesker, så rykker vi 
mod sammenhold og samling. For mig at se 
er en normkritisk folkeskole et vigtigt værktøj 
for at bygge den vej, og derfor skal norm-
kritisk didaktik og pædagogik fylde meget 
mere på læreruddannelsen, så vi, fremtidens 
superlærere, får de redskaber med i vores 
værktøjskasse. Samtidig skal vi sikre, at de su-
perlærere, der allerede er i folkeskolen, også 
får normkritik i deres værktøjskasse gennem 
efteruddannelse.

Den normkritiske skole
For den normkritiske skole kommer alle børn 
til gavn, fordi børnene lærer, at vi alle sam-
men er helt okay og værdifulde, præcis som 
vi er, og at vi derfor alle sammen har mulig-
hed for at blive noget helt særligt, hvis vi får 
lov og plads og hjælp til det. Desuden lærer 
den normkritiske skole børnene at turde stille 
spørgsmål ved normer og ved plejer, og så 
kan den i høj grad give børn en tillid til, at 
de kan være med til at ændre ting, der føles 
forkerte, både i deres eget liv og i samfundet.

Kort sagt: Den normkritiske skole hjælper 
med børnenes demokratiske dannelse. Den 
giver vores børn troen på, at de er gode nok, 
præcis som de er. Den samler os, så vi rent 
faktisk bliver det land, vi gerne vil være – så 
der er plads til os alle. Derfor er det vigtigt, 
at alle lærere har det normkritiske redskab 
i deres værktøjskasse. Derfor er normkritisk 
didaktik og pædagogik på læreruddannelsen 
enormt vigtigt.  

›��LINA KOFOED 
ROMANINI   
NÆSTFORPERSON I 
LÆRERSTUDERENDES 
LANDSKREDS, 
BLOGINDLÆG 
PÅ FREMTIDENS 
SUPERLÆRERE

Derfor er normkritisk 
didaktik og 
pædagogik på 
læreruddannelsen 
enormt vigtigt.
 

Et pædagogisk blik på 
#BlackLivesMatter 

og #Levogladleve
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LÆRER- 
STUDERENDE

   VÆ R  M E D  I 
FÆ L L E S S K A B E T  F O R

På det nye netværk deler lærerstuderende 
faglig viden, tips og holdninger. Der er også den 
nyeste forskning, anmeldelser og artikler om 
læreruddannelse og studieliv.

Tilmeld dig netværket og få en mail med nyt.

folkeskolen.dk/lærerstuderende

Sebastian Bjerril, ansvarlig for det  
faglige netværk Lærerstuderende  
bje@folkeskolen.dk 

Tip os:

folkeskolen.dk/fag

154072 Annoncer Fagligt_netværk_enkelte_9_nye.indd   5 14/10/2019   15.00
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LEDIGE STILLINGER
VESTEGNENS PRIVATSKOLE SØGER 
DANSK- OG ENGELSKLÆRER

Vi søger en lærer, der helst vil undervise i dansk, engelsk og hi-
storie – primært i udskolingen; historie på mellemtrinnet. Og som 
på lidt længere sigt måske også kunne tænke sig andre opgaver.
Fuldtidsstillingen ønskes besat fra 1. august 2020 eller så hurtigt 
som muligt derefter.
Vestegnens Privatskole, Kirkevej 4, 2630 Taastrup blev oprettet i 
1980. Vi er 25 ansatte og 300 elever, der fylder ét spor til og med 
6. klasse og to-tre spor fra 7.-9. klasse.
Vores skolekultur er præget af en tidssvarende faglighed, og vi 
sikrer i fællesskab den sociale dimension med trygge og rumme-
lige rammer og regler for såvel undervisning som fritid. Du vil 
få kolleger, der med lune, konstruktivt og anerkendende, finder 
løsninger på hverdagens mange opgaver.
Vestegnens Privatskole tilbyder løn- og ansættelsesvilkår, baseret 
på Fællesoverenskomst mellem LC og Finansministeriet samt 
gode lokale løntillæg.

Yderligere oplysninger ses på: www.vestegnens-privatskole.dk 
eller ved personlig henvendelse til skoleleder Thomas Frandsen 
på 4332 4400.  
Skriftlig ansøgning sendes til sn@vestegnens-privatskole.dk mærket 
Lærer og modtages senest mandag den 29. juni 2020 klokken 12. 
Samtaler gennemføres løbende, men senest eftermiddag 29. juni 2020.

Vestegnens Privatskole, Kirkevej 4, 2630 Taastrup

Stillingen er en kombineret stilling som ud over ledelsesopgaver indeholder 
undervisningsopgaver som matematik- og naturfagslærer i udskolingen 
(6-8 timer). Ansøgningsfristen er 14. august 2020.  
 
Kan du sætte flueben ved disse udsagn? 

•	 Jeg er et dedikeret skolemenneske

•	 Jeg synes godt om friskoletraditionen

•	 Jeg har interesse og flair for skoleledelse

•	 Jeg er en erfaren og dygtig udskolingslærer  

•	 Jeg er en haj til ALT, der har med IT at gøre!   

•	 Jeg kan administrere diverse platforme   

•	 Jeg er løsningsorienteret og handlekraftig  

•	 Jeg er god til at håndtere travle perioder  

•	 Jeg trives med mange forskelligartede opgaver  

•	 Jeg er struktureret og kan overholde deadlines

•	 Jeg er god til at lave planer, lægge skemaer mv.

•	 Jeg løser konflikter på en konstruktiv måde  

•	 Jeg er tillidsvækkende, udadvendt og rummelig

•	 Jeg har mine meningers mod, men er lyttende og nysgerrig på andres
 meninger

•	 Jeg kan udfordre ”plejer” med respekt for friskolens værdier, 
 traditioner og kultur

•	 Jeg vil kunne bidrage positivt til skolens store forpligtende fællesskab

Så er du måske lige den vi søger!

Er du interesseret i at læse mere om os og om stillingen?
Så se det fulde stillingsopslag på skolens hjemmeside:
www.landsgravfriskole.dk 

Vi søger en ny viceskoleleder på Landsgrav  
Friskole i Slagelse

MINDEORD

Lars Nilsson

Lærer og tidligere kasserer 
og sagsbehandler i Ballerup 
Lærerforening Lars Nilsson døde 
pinsemorgen efter relativt kort 
tids sygdom. Han blev 69 år.

Lars Nilsson, der er gammel 
Værløse-dreng og også de seneste 
mange år har boet i Jonstrup 
sammen med sin hustru, Bodil 
Møller, var en afholdt lærer med 
et særligt tag på unge mennesker. 
Hans energi, nærvær og humor gik 
lige ind hos dem. Han underviste 
hovedsageligt i matematik og 
naturfag. 

De seneste 15 år var Lars 
Nilsson lærer på Østerhøjskolen 
i Ballerup, men havde nedsat 
timetal, da han var frikøbt 
af Ballerup Lærerforening til 
kassererjob og sagsbehandling. 
Tidligere var han styrelsesmedlem 
og nogle år også kongresdelegeret 
til Danmarks Lærerforenings 
øverste myndighed.

I Ballerup Lærerforening 
var Lars Nilsson respekteret 
som en kraftfuld fagpolitisk 
stemme, men også som en 
fagforeningsmedarbejder, der 
mødte medlemmerne med 
parathed og lyttende nærvær. 
Han leverede gennem en halv 
menneskealder en energisk 
og vedholdende indsats for 
foreningen.

Lars Nilsson var ikke bare 
hurtig i replikken, men havde 

også et for alderen relativt hurtigt 
fodskifte som veteran på Bringe 
Boldklubs oldboyshold, og han 
trænede næsten til det sidste hver 
søndag morgen med gutterne. 
Det nød han, ligesom han godt 
kunne lide at tage i Parken eller 
på Lyngby Stadion for at se 
superligafodbold med en ven eller 
én af svigersønnerne. Som regel 
iført sit EFB-halstørklæde. Esbjerg 
var hans hold i Superligaen, 
ligesom han var lidenskabelig fan 
af Tottenham Hotspurs i Premier 
League.  

Sammen med sin kone, Bodil, 
deltog han gerne i kulturelle og 
musikalske arrangementer, rejste 
ud for at se andre himmelstrøg, 
besøgte venner og dyrkede 
sommerhuset ved Korsør. Selv 
havde han en udefinerbar interesse 
for tog, og han mødte gerne op 
på en station, hvis et særligt 
lokomotiv skulle passere.

Når Lars ikke var muntert 
hyggesnakkende, talte han gerne 
lige ud af posen og trængte ind 
til det, der var væsentligt for 
ham. Han var meget bevidst 
om, hvad han ville bruge tid 
og opmærksomhed på. Børn, 
svigerbørn og børnebørn blandt 
andet. Dem havde han et tæt 
forhold til, ligesom gode venner 
kunne regne med, at han var på 
pletten, hvis han mærkede, der var 
brug for ham. 

Erik Schmidt, 
svoger til Lars Nilsson

Næste nummer  
udkommer torsdag  

den 13. august 



F O L K E S K O L E N  /  1 2  /  2 0 2 0  /  45 

Åbningstider i sommer
Folkeskolen.dk holder lukket i uge 28 og 29. Lærerprofession.dk er åben hele sommeren.

Danmarks Lærerforenings sekretariat har ændrede åbningstider i uge 27 til og med uge 32: 
mandag til torsdag kl. 10-15 og fredag kl. 10-14

NUMMER 13: 
Tirsdag 4. august 2020 kl. 12

NUMMER 14: 
Tirsdag 18. august 2020 kl. 12

NUMMER 15: 
Tirsdag 1. september 2020 kl. 12

Materiale sendes til: 
stillinger@media-partners.dk 
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 38: 

HÅNDVÆRK OG DESIGN: ET FAG BLIVER TIL

DANSK:
LÆR ELEVERNE 

AT NYDE 
LITTERATUR
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3
NYE SPECIALSKOLER  

NÆSTE SKOLEÅR

Mathias Keimling afslutter folkeskolen uden 
sommerens eksaminer. Forsker håber, at 
aflysningen af afgangsprøverne vil føre til en 
debat om talfiksering i optagelsessystemet. 

EN FLAD 
FORNEMMELSE
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2020

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

Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

Maniitsoq, Qeqqata Kommunia, 3911 Sisimiut

Skoleinspektør til Atuarfik Kilaaseeraq

§ Ansøgningsfristen er den 29. jun. 2020

Kvik-nr. 80427450

Maria Bek-Nielsen,  

Dansk skolelærer søges i Malaysia

§ Ansøgningsfristen er den 12. Jul 2020

Kvik-nr. 80117431

Ugelbølle Friskole, 8410 Rønde

Ugelbølle Friskole søger 2 lærere

§ Ansøgningsfristen er den 25. jun. 2020

Kvik-nr. 80443072

STU Fremtidslinjen, Køge Kommune, 4600 Køge

Underviser til E-sports- og medielinjen

§ Ansøgningsfristen er den 25. jun. 2020

Kvik-nr. 80444113

Holbæk Lilleskole, 4300 Holbæk

1 engageret lærer søges pr. 1/8 2020

§ Ansøgningsfristen er den 26. jun. 2020

Kvik-nr. 80444504

Druestrup Friskole, 4640 Faxe

Søger ny skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 8. august 2020

Kvik-nr. LJA-80493767

Landsgrav Friskole, 4200 Slagelse

Viceskoleleder på Landsgrav Friskole

§ Ansøgningsfristen er den 19. juli 2020

Kvik-nr. LJA-80500575
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Kriminalforsorgen, Hovedstaden, 2450 København

Matematiklærer til Københavns Fængsler

§ Ansøgningsfristen er den 25. jun. 2020

Kvik-nr. 80450651

Skovboskolen, 4632 Bjæverskov

Uddannet lærer til specialklasse søges

§ Ansøgningsfristen er den 29. jun. 2020

Kvik-nr. 80452277

Kildegårds Privatskole,2900 Hellerup

Er du vild med dine fag?

§ Ansøgningsfristen er den 17. juli 2020

Kvik-nr. LJA-80487553

Skovboskolen, 4632 Bjæverskov

Uddannet lærer til specialklasse søges

§ Ansøgningsfristen er den 1. juli 2020

Kvik-nr. LJA-80500925

Vestegnens Privatskole, 2630 Taastrup

Dansk- og engelsklærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 29. jun. 2020

Kvik-nr. 80464089

Basen Skole & Dagbehandling, 2100 København Ø

Underviser i dansk og engelsk søges

§ Ansøgningsfristen er den 25. jun. 2020

Kvik-nr. 80470474

Institut Sankt Joseph, 2100 København Ø

Dansk og religion  4.-9. klasse (evt. drama)

§ Ansøgningsfristen er den 28. jun. 2020

Kvik-nr. 80470728

Ungeenheden, Helsingør Kommune, 3000 Helsingør

UU-vejleder med primære funktioner i grundskolen

§ Ansøgningsfristen er den 26. jun. 2020

Kvik-nr. 80450680

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

Greve Privatskole, 2670 Greve

Greve Privatskole søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 12. jul. 2020

Kvik-nr. 80450260

Sportsefterskolen Sjælsølund, 2970 Hørsholm

En dansk- og engelsklærer søges fra 1. okt. 
§ Ansøgningsfristen er den 14. aug. 2020

Kvik-nr. 80450432
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folkeskolen.dk/fag

IDRÆT
   VÆ R  M E D  I 
FÆ L L E S S K A B E T  O M

Lærere deler undervisningstips, 
faglig viden og holdninger.  
Net værket har også artikler om 
faget, anmeldelser af læremidler  
og den nyeste forskning.

Tilmeld dig dit faglige netværk og 
få en mail med nyt om dit fag.

folkeskolen.dk/idræt

folkeskolen.dk/fag

Erik Bjørn Møller, ansvarlig for det faglige netværk Idræt 
ebm@folkeskolen.dk

Tip os:

Annoncer Fagligt_netværk_enkelte.indd   1 11/09/2019   09.47
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Sommerhus i Dr.Mølle 
udlejes i aug. og sept.
Stort spisekøkken og stue 
med udgang til terrasse
3 værelser med dobbelt-
senge. 800 m til skøn 
badestrand

Telefon: 61336575

Hus 5 km fra Aarhus 
udlejes i uge 30 og 31
Hyggelig hus 5 km fra 
Aarhus tæt på skov ind-
køb og bus.  udlejes i uge 
30 og 31 Pris: 3000 kr.
 
Telefon:  
86 211821 / 29886697

Byferie i Horsens uge 30 
Dejligt og hyggeligt hus, 
centralt beliggende i 
Horsens, udlejes i uge 30 
(18/7-25/7) 6000 kr. 7 
sovepladser. 
 
Telefon: 23324951 

Sommerhusbyt uge 29 
ell. 30 Hald Strand Sj. 
2 sovevær. dob.senge, 
køkken-alrum, udestue, 
terrasse, stor have nær 
strand. Ideelt for 4 pers. 
Telefon: 23697331 

Byhus fra 1830 i  
Kalundborg 2700 kr/uge 
Huset ligger midt i 
Kalundborg, har en fan-
tastisk baghave hvor man 
får følelsen af at være på 
en græsk ø. 
 
Telefon: 22320000

Naturparadis v Silkeborg 
6 pers 120 kvm hus 
Sommerhus i ugenert 
naturslugt. 3000-3500 
kr pr uge. 3 soveværelse, 
brændeovn,terrasse, 
græsplæne,bålplads. 
 
Telefon: 22782400

Ferie Silkeborg? Stort 
hus og have til Lysåen 
Direkte adgang til hele 
søsystemet. Stort hus 
udlejes i uge 31. Plads til 
6. personer  
 
Telefon:  
25329849 / 26813750

10 min. fra Christians-
havns Torv, Metro, bus. 
Lelighed på 85 m2 
udlejes fra uge 25 eller 
uge 26 af min. 1 uges 
varighed fra lørdag til 
lørdag. Pris 5000 kr. 
Telefon: 28566225

Ferie i København tæt  
på natur og strand 
Helårs haveforeningshus 
med skøn have, solrig 
terrasse og 7 sovepladser 
lejes ud i uge 28, 29 
og 30. 
Telefon: 21846939

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

Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks Lærerforening - har indledt 
blokade mod alle afdelinger – herunder dagbehandlingsafdelinger, skoleafdelinger 

og STU- & EUA-afdelinger – af følgende fem dagbehandlingstilbud/-skoler: 

Blokaden betyder, at foreningens medlemmer fra onsdag den 1. april 2020 ikke 
må søge job eller lade sig ansætte ved disse skoler.

Der har i over et år været ført forhandlinger med Dansk Erhverv Arbejdsgiver, 
der repræsenterer dagbehandlingstilbuddene, om overenskomst til dækning 

af undervisningsarbejdet på dagbehandlingstilbuddene. Desværre har 
forhandlingerne endnu ikke ført til et resultat. Derfor er det besluttet at udvide 

blokaden, som hidtil kun har dækket Sputnik.
Brud på blokaden kan medføre eksklusion af Danmarks Lærerforening, ligesom 

man kan miste retten til senere at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af skolerne 
Sputnik, Basen, Isbryderen, Vikasku 

og Skolen ved Sorte Hest

• Sputnik 
• Basen 

• Skolen ved Sorte Hest.
• Isbryderen 

• Vikasku  

RUBRIKANNONCER

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

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

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

153.000 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. 13   28. juli 04. august 13. august 
Folkeskolen nr. 14  11. august 18. august 27. august
Folkeskolen nr. 15  25. augustt 1. september 10. september

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

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

137. årgang, ISSN 0015-5837 

Layout og grafisk produktion  
Boy & Son ApS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

Forsidefoto: 
Lars Just

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 40: 

BØGER TIL DIN FERIE OG NÆSTE SKOLEÅR

POST-CORONA
KLASSERNE HAR 

HOLDT DET 
FAGLIGE NIVEAU

L Æ S  S I D E  1 2

L Æ S  S I D E  3 6

RITA
HELE DANMARKS  

ENFANT TERRIBLE-LÆRER

Lærerstuderende Mille Frederiksen har fundet et nyt 
nærvær. Se, hvad fem mennesker med en hverdag i 

skolen tager med sig efter coronatiden. 

»ALT ER I 
  BEVÆGELSE«

L Æ S  S I D E  1 6
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Tegning: Craig Stephens

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

SÅ KAN DE LÆRER DET / 195

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

Sommerferie i Danmark?  
Sådan kan du bruge dine fag

Engelsk: I år må du vedligeholde dit yndlingssprog herhjemme. 
Sørg for at henvende dig til alle, du møder i Dagli’Brugsen, på  
formfuldendt oxfordbritisk.

Håndværk og design: Gå på opdagelse i lokalområdet, og skab 
skønne kreationer i egne unikke design af dekorative ting, du finder. 
Eventuelt stjæler. 

Samfundsfag: Som turist i Danmark bør du opføre dig som turist 
i Danmark: Peg imponeret. Fotografér vilkårligt. Vær i konstant 
livsfare på cykel.  

Er du underviser i matematik: Se nu at få styr på de tal her i 
ferien, ikke? 

Madkundskab: Nyd, at sommeren giver tid til at gå og hygge om 
forberedelserne til aftensmaden, så I ender med at vælge det helt 
rigtige takeaway. 

Historielærere elsker fortiden. Potteskårene ovre i naboens  
indkørsel er dog næppe mere end fem år gamle. Det var en  
lidt hård skilsmisse. 

Som tysklærer er du nødt til at tage stilling: Genforeningen.  
God eller dårlig?

Dansklærer: Læs den nye Tine Høeg og den nye Stine Pilgaard, 
ellers er du latterlig, og vi kan aldrig mere snakke med dig. 

Musiklærer: Lad dig ikke snyde af kædenavne i gågader. 
For eksempel er Café Vivaldi åbenbart slet ikke dem med de fire årstider?

Idrætslærer: Denne sommer skulle du have 
ligget og set EM. Og Touren. Og OL. I stedet 
skal du spille stangtennis med humørsyg 
teenager i hættetrøje.

Biologilærere bør opfordre til aktiviteter i naturen. Hvorfor sidde 
indenfor og spille Into the Dead 2, når man kan sidde udenfor og 
spille Into the Dead 2?

Kristendomskundskabslærer, forhold dig til spørgsmålet: Hvis en 
almægtig gud virkelig findes, hvorfor eksisterer der så flåter? Hvad?



VIDSTE DU, AT DE FØRSTE TENNISBOLDE VAR HVIDE?
Skolemælk sætter med Rekord i Sport fokus på alverdens sportsgrene.

Rekord i Sport er med til at gøre børn klogere på sport - 
dette gøres via:

• En hjemmeside fyldt med rekorder, fakta og sjov viden 
 om sportsgrene
•	 En	flot	og	involverende	plakat	til	klassen,	der	kan	dekoreres	med	
 klistermærker fra skolemælken
• Et sjovt brætspil med fokus på bevægelse og viden om sport
• Mere end 35 forskellige klistermærker med sjove tegninger 
 om rekorder i sport
 
Til august kan børnene selv sætte rekorder i udvalgte discipliner – og 
her kan klassen vinde fede præmier.

Klik ind på

edutainmenthuset.dk
og se mere
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Skab begejstring med en unik
og udfordrende skoledag

Oplev en fantastisk spændende og lærerig skoledag i Universe Science Park.
Med et originalt undervisningsforløb tilpasset jeres klassetrin, kan I bl.a. bygge
raketter eller udforske naturens kræfter. I kan også gå på opdagelse i
parken, køre segway eller paraglide i VR.

Gå ikke glip af universets mest fi nurlige skoledag.

Book
din skoledag

på universe.dk/folkeskolen

Mads Patent vej 1
6430 Nordborg

Oplevelsesparken
hvor sjov er en videnskab

Undvisningsforløb i Universe

Raketdesigner
Eleverne kan konstruere enkle modeller og 
får bl.a. viden om enkle mekanismer

Iværksætteren
Eleverne får viden om enkelprodukt-
udvikling, designe modeller m.m.

3D - Design og Print
Eleverne får viden om teknologiudvikling 
gennem tiden.

Læs mere om de forskellige 

undervisningsforløb på 

universe.dk/undervisning

Og mange flere..


