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På den nye fagportal til fransk i 8.-9. klasse fi nder du et spændende 
supplement til din undervisning. De fl eksible forløb er udviklet af 
erfarne fransklærere. Indholdet dækker et bredt udvalg af relevante 
emner tæt på elevernes virkelighed, og nye vinkler på velkendte 
temaer giver dig masser af frisk inspiration til fransktimerne.  
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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Kend din 
ytringspligt

Erik Schmidt vandt i 
landsretten

»Jeg savner simpelthen 
ord, ord for min glæde 
på dine og den samlede 
stands vegne, ord for min 
lettelse over, at de ikke 
slap af sted med det«.
Kirsten Kiefer,  
lærer

»Dommen har afgørende 
betydning for alle offent-
ligt ansattes ytringsfrihed, 
men dommen er også en 
helt afgørende oprejsning 
til en fantastisk lærer, der 
gennem et langt lærerliv 
har gjort en forskel i folke-
skolen«.
Anders Bondo Christensen,  
formand for DLF

»Der er et underligt mis-
forhold mellem stillings-
annoncernes hede ønsker 
om lærere, der brænder for 
deres fag, for deres elever 
og for deres arbejdsplads 
(…), og så ideen om, at 
man helst ikke må være 
menneskelig, når det gæl-
der uenighed og kritik«.
Katja Gottlieb,  
tidligere lærer

Erik Schmidt fik endelig medhold i, at det var i orden, at han på et 
personalemøde hævede stemmen og sagde ledelsen imod. I landsrettens dom blev der 
blandt andet lagt vægt på, at der på skolen var tradition for at have højt til loftet med en 
engageret debatkultur. Og i øvrigt også at Erik Schmidt langtfra var den eneste lærer, som 
var kritisk over for de nye regler, der skulle indføres med lov 409 og folkeskolereformen. 
Nej, det tør svagt antydes!

Dommen sætter en tyk streg under, at lærerne har ret til at ytre sig kritisk i forhold til 
vedtagne regler og politikker uden at få advarsler og andre sanktioner smidt i hovedet bag-
efter. Det manglede da også bare. Rent bortset fra det principielle, så ville det da være tor-
skedumt, at skolen begynder at arbejde på en måde, som ikke fungerer, bare fordi lærerne 
er bange for at åbne munden.

Men det gælder også i den offentlige debat. Lærerne har ikke bare ret til at åbne mun-
den. Det er faktisk en borgerpligt.

Set med demokratiets øjne er det rystende, at hver anden offentligt ansat ikke tør sige 
noget om sin arbejdsplads offentligt. Lærerne myldrer for tiden på kurser for at finde ud 
af, hvordan de skal gebærde sig i den offentlige debat og på de sociale medier. Usikkerhe-
den råder, og tit føles det sikrere bare at holde mund. Så siger man da ikke noget forkert. 

Det er naturligvis også godt at kende reglerne, så man ikke kommer til at afsløre noget 
fortroligt eller begynder at lyde, som om man udtaler sig som andet end privatperson, hvis 
man siger noget om sin arbejdsplads offentligt. Man skal selvfølgelig også holde en or-
dentlig tone og gå efter bolden i stedet for manden. Men at åbne munden kan aldrig være 
udtryk for mangel på loyalitet. 

Skolens virke skal være præget af åndsfrihed, ligeværd og 
demokrati. Det er ikke bare noget, eleverne skal undervises 
i. Det gælder også for lærerne.

Som lærer – og skoleleder i øvrigt – er man specialist i folkeskolen. Derfor er det faktisk 
ens forbandede borgerpligt at deltage i debatten om folkeskolen. Hvem skulle ellers?

Der er ingen garanti for, at det aldrig får konsekvenser. På kurserne er der eksempler 
på, at politikere og enkelte ledere har forsøgt at lukke munden på de ansatte. De har så 
fået et advokatbrev fra en fagforening, som klargjorde reglerne – og har 
trukket følehornene til sig. Men selve angsten for at blive »et dårligt 
kort« rent ansættelsesmæssigt kan hurtigt føre til selvcensur. 

I dette land bliver vi hverken sat i fængsel eller skudt for at 
sige vores mening. Vores demokrati og skoler kan kun fungere, 
hvis meningerne får lov til at brydes. Erik Schmidt-sa-
gen peger på, hvor vigtigt det er, at nogen tør 
holde på deres ret og tage en for holdet. 

Nu er det slået fast, at der skal være 
højt til loftet – både i skolen og andre 
steder. Så lad os bruge det. 

På den nye fagportal til fransk i 8.-9. klasse fi nder du et spændende 
supplement til din undervisning. De fl eksible forløb er udviklet af 
erfarne fransklærere. Indholdet dækker et bredt udvalg af relevante 
emner tæt på elevernes virkelighed, og nye vinkler på velkendte 
temaer giver dig masser af frisk inspiration til fransktimerne.  

Prøv forløbet Une journée au collège gratis på fransk.gyldendal.dk
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I N D H O L DI N D H O L D

27.000  
lærere i 
klemme

Kravene til norske 
læreres uddan-

nelse i deres
undervisningsfag 

er sat op.

Ytringstryghed
»Vi mangler den  

tryghed, der gør, at 
man tør tage bladet  
fra munden«, siger  

advokat Helle Hjorth. 
Hun underviser lærere  

i ytringsfrihed.

6 10

#INKLUSION: PÅ TÅLT OPHOLD

VI STÅR SAMMEN 

 MOD MOBNING
VI STÅR SAMMEN 

 MOD MOBNING

gratis Trivselsmateriale til
Skolernes Trivselsdag 2019
gratis Trivselsmateriale til
Skolernes Trivselsdag 2019
Elever på mere end 700 skoler arbejdede på  
Skolernes Trivselsdag 2018 med materialet, og  

tilbagemeldingerne var overvældende. 
  

Tilmeld jer nu og brug 
MIN SKOLE – MIN VEN 

på Skolernes Trivselsdag første  
fredag i marts 2019.

DELTAG GRATIS  
Tilmeld og læs mere på 

redbarnet.dk/minskoleminven

NYE MATERIALER

MIN SKO
LE-

MIN VE
N

Tilmeldingsfrist  
31. januar
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Det kimer nu ...
For musiklærer

Thea Haagen hænger
jul og musik uløseligt

sammen.

Kompetencejulen
Et teoripraktisk dialog-  
og refleksionsværktøj  

for juleværter. 
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#INKLUSION: PÅ TÅLT OPHOLD
Rikke Jørgensen er lærer og mor til en dreng med en diagnose i autisme-
spektret. Hun fortæller, at for hendes søn er inklusion kun noget negativt. 
Børn som ham får ikke den skolegang, de har brug for og krav på.

Skoleleder står frem
På sin første dag som  

ny skoleleder overraskede 
Lance Luscombe  
eleverne med en  

personlig afsløring.
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Y T R I N G S F R I H E D

Folkeskolen tog med lærere på kursus om ytringsfrihed og grænser for den fri tale på de sociale medier. 
Hver anden offentligt ansat er bange for at sige sin mening offentligt, viser undersøgelse.  

Lærere kender ofte til kritisable 
forhold på skolerne, som bremser 
god undervisning. Men ligesom andre 
offentligt ansatte tør de ikke sige det 
højt. 

Det fortæller advokat i lærernes 
hovedorganisation FTF Helle Hjorth 
Bentz. I disse uger rejser hun sam-
men med advokat Christoffer Lam-
bert-Züberlein fra Sirius advokater 
rundt i landet og underviser medlem-
mer af DLF’s kredsstyrelser i grænser 
på sociale medier og ytringsfrihed på 
arbejdspladsen. 

Og der er god grund til at gøre læ-
rerne klogere, fortæller Helle Hjorth: 

»Det er vigtigt, at vi bliver op-
mærksomme på de uhensigtsmæssig-
heder, som lærerne støder på i hver-
dagen. Siger man til, kan man med 
dialog finde en hurtig løsning, som 
kan understøtte mulighederne for at 
tilbyde den bedst mulige undervis-
ning af eleverne«, siger Helle Hjorth.  

Men mange lærere sluger de kri-
tiske holdninger. En undersøgelse 
blandt de 450.000 offentligt og privat 
ansatte, som FTF dækker, viser, at 

53 procent var bange for at ytre sig i 
2006. Ti år senere var tallet steget til 
60 procent. Og Folkeskolens egen un-
dersøgelse fra 2014 viser, at kun hver 
fjerde lærer offentligt tør sige, hvad 
de mener. Hver tredje tør ikke sige 
deres mening på møder på skolen. 

»Der er få, der ytrer sig. De 
frygter for repressalier. De frygter 
simpelthen for deres ansættelse. 
Vi mangler den tryghed, som gør, 
at man tør tage bladet fra munden. 
Der er ingen beskyttelse mod de 
indirekte konsekvenser af de løftede 
pegefingre, fratagelsen af opgaver 
eller indkaldelse til en samtale«, siger 
Helle Hjorth.

Kæmper for ytringstryghed
FTF har siden 2006 kæmpet for, at 
der via lovgivning bliver ytringstryg-
hed. Målet er at øge beskyttelsen af 
ansatte, så arbejdsgiverne tænker sig 
om en ekstra gang, før de handler på 
en ytring fra en ansat. 

»Vi ønsker en lovreguleret beskyt-
telse, som forbyder arbejdsgivere at 
afskedige deres medarbejdere, fordi 
de har ytret sig lovligt, men også en 
regulering, som forbyder en anden 
usaglig negativ ledelsesreaktion, for 
eksempel en advarsel eller en sam-
tale«, siger Helle Hjorth. 

Bevisbyrden bør skærpes i form 
af omvendt bevisbyrde, så det er 
arbejdsgiveren, der skal bevise, at 
sanktionen ikke blev afgivet på grund 
af kritiske ytringer. Desuden skal 
godtgørelsen forhøjes, forklarer ad-
vokaten:

»I dag er det den enkelte kræn-
kede medarbejder, der skal løfte be-
visbyrden, og det kan være temmelig 
svært, afhængigt af hvornår sanktio-
nen kommer fra arbejdsgiveren. Og 
så handler det også om, at man øn-
sker at beskytte sig selv i ansættelsen. 
Det kan være svært efter en sag at få 
et nyt job, også selv om man søger et 
andet sted hen«. 

Ofte er lærere også bange for at 
overskride deres loyalitetspligt over 
for arbejdspladsen. Men de to ting 
hænger ikke sammen, understreger 
Helle Hjorth. Hun har en anbefaling 
til, hvordan man loyalt kan kritisere 
sin arbejdsplads – og det gælder også 
på de sociale medier: 

»De ytringer, den ansatte kommer 
med, skal holdes i et ordentligt sprog 
og en ordentlig tone. Man må ikke 
blive unødig grov. Vores anbefaling 
er, at man går efter bolden og ikke 
efter spilleren«. 
mbt@folkeskolen.dk

Helle Hjorth Bentz

har arbejdet som advokat 
i mere end 25 år. Hun har 
ført mange retssager ved 
domstole og deltaget i lov-
forberedende arbejdsgrup-
per under flere ministerier. 

Hun har ytringsfrihed som 
ansvarsområde og skriver 
høringssvar, udfører lov-
forberedende arbejde og 
sparrer med medlemsorga-
nisationer. Hun har i flere 
år været dirigent på DLF’s 
årlige kongres. 

TEKST MARIA BECHER TRIER

FOTO THOMAS ARNBO

RÅB OP  
– DET GAVNER FOLKESKOLEN
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TAL GERNE PÅ  
BORGERMØDER
Et forslag om at lukke Linstrup Børnecenter i Vejen fik bor-
gerforeningen til at indkalde til møde, hvor man også skulle 
diskutere, om man skulle begynde arbejdet 
for at åbne en friskole, der kunne erstatte 
folkeskolen. Flere lærere på skolen boede i 
nærområdet og ville gerne deltage i mødet. 

Men de var i tvivl: Måtte de deltage i 
mødet i deres fritid, og måtte de sige noget 
om deres holdning til, at arbejdsgiverne ville 
lukke deres arbejdsplads? De spurgte sko-
lelederen, som sendte en fælles meddelelse 
til alle medarbejdere: »I må gerne deltage 
i borgermøder, I skal bare være opmærk-
somme på den dobbeltrolle, I vil kunne få på 
sådan et møde«. Skolelederen skrev videre, 
at hvis lærerne deltog, var det som repræ-
sentanter for Vejen Kommune, og det blev 
understreget, at ansatte ikke må deltage i 
oprettelsen af en friskole. 

»Begge dele er faktisk lodret forkert«, 
forklarer FTF’s advokat Helle Hjorth. Lærere 
må gerne deltage i borgermøder om deres egen skole. De må 
også gerne ytre sig som privatpersoner på sådan et møde. 

»Man kan roligt udtale sig om, hvor man er ansat. Det er 
dog helt afgørende, at man også husker at præcisere, at man 
nu ytrer sig på egne vegne – det vil sige som privatperson«.  

Danmarks Lærerforening skrev et brev til Vejen Kommune, 
som efterfølgende reagerede, og meddelelsen fra skolelederen 
blev trukket tilbage. 

»Problemet er bare, at det først skete efter borgermødets 
afholdelse«, siger Helle Hjorth. 

Advokat Christoffer Lambert-Züberlein understreger, at 
retorikken er meget vigtig, når ledere melder ud: »Der må ikke 
skabes usikkerhed over for medarbejderne om, hvad der virke-
lig gælder«. 

Man kan 
roligt sige, 

hvor man er an-
sat, men man 
skal præcisere, 
at man nu ytrer 
sig på egne veg-
ne som privat-
person.
Advokat Helle Hjorth 

UDEN FOR 
SKOLETID

PLIGTEN TIL AT VÆRE LOYAL 
OVER FOR SIT ARBEJDE
»Det er ikke illoyalt at udtale sig om egne arbejdsforhold. Offent-
ligt ansatte har en vidtgående frihed til at ytre sig om eksempel-
vis resursespørgsmål, som kan have væsentlig 
betydning for arbejdspladsen, for eksempel når 
det gælder nedskæringer«, siger advokat i FTF 
Helle Hjorth. 

Hun trækker et eksempel fra Gribskov fra 
2016 frem, hvor kommunen sendte en mail til 
alle skoleledere og ledere af daginstitutioner.

»I mailen stod, at når en ansat har ytret 
sig på en måde, så loyalitetspligten er brudt, 
er de ansættelsesretslige konsekvenser som 
minimum en advarsel og i særlige tilfælde en 
påtænkt opsigelse – alt efter alvoren i det, den 
ansatte har skrevet om«, forklarer Helle Hjorth – 
men det må skolelederen ikke:

»Der blev skrevet om sagen i lokalaviser, og 
ombudsmanden læste om den. Han var meget 
klar: Loyalitetspligten kan ikke bruges til at be-
grænse offentligt ansatte i at ytre sig, og han 
udtalte i samme forbindelse, at e-mailen lig-
nede en ulovlig mundkurv«. 

Men selv om der er ytringsfrihed, så er der 
ikke ytringstryghed, og det kan man godt mær-
ke i Gribskov. Daværende formand for Gribskov Lærerkreds Allan 
Nielsen er med på kurset – og han fortæller, at selv om kom-
munen har beklaget over for de ansatte og har arbejdet med at 
sikre, at alle ledere opdateres om reglerne for offentligt ansattes 
ytringsfrihed, så har den første mail fået konsekvenser. 

»Lærerne er nu forsigtige med at ytre sig. Og når man gør det, 
så gør man det helst kun gennem lærernes faglige klub med til-
lidsrepræsentanten som underskriver«, lyder det fra ham.  

Og Helle Hjorth fortæller, at det sker mange steder, når der er 
begået en fejl. »Det har virkelig en negativ adfærdspolitik«, siger 
hun.

Loyalitets-
kortet er 

det, som bliver 
trukket, stort set 
hver gang en kol-
lega har været 
ude at ytre sig. 
Tit bliver man 
mødt med, at 
man har været 
illoyal. Det er no-
get vrøvl.
Advokat Helle Hjorth 

SELV- 
CENSUR 
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Y T R I N G S F R I H E D

GODE RÅD INDEN  
YTRINGEN
Karina Pedersen er lærer på Lindeskovskolen i Nykøbing Falster 
og er taget med på kursus om ytringsfrihed. Skolen har 85 pro-
cent tosprogede, og hvert år, når nye elever skal skrives op til 
børnehaveklassen, støder hun på debatter 
på de sociale medier og i lokale aviser, hvor 
skolen bliver svinet til. 

»Men alle de undersøgelser, der er, er 
gode. Trivselsmålingerne er gode. Vi er også 
den skole i kommunen, hvor flest unge bli-
ver i en ungdomsuddannelse. Når jeg ser 
det, får jeg lyst til at blande mig. Jeg gik til 
skolelederen og spurgte, om han ikke kunne 
forsvare os lidt«. Men skolelederen havde 
vendt problemet med kommunikationsaf-
delingen i kommunen, og de mente, at det 
ville forværre debatten, hvis han forsvarede 
skolen. 

Til et dialogmøde, hvor også kommunal-
direktøren var til stede, fortalte Karina Pe-
dersen om sine oplevelser, og at hun gerne 
ville forsvare skolen.

»Jeg fortalte, at vi lærere virkelig skal 
have brede skuldre, når det offentliggøres, 
hvor mange klasser der er oprettet på de 
forskellige skoler, og skriverierne begynder. 
Og det gjorde tydeligt indtryk. Så nu vil jeg egentlig gerne ud med 
det i en større kreds. Men jeg tror ikke, det skal være i kommen-
tarsporene på Facebook«, siger Karina Pedersen. 

Advokat Helle Hjorth har gode råd til, hvad lærere skal tænke 
på, inden de ytrer sig om arbejdet: »Nogle gange er det mest 
hensigtsmæssigt og fornuftigt at rejse kritikken via de interne 
systemer på arbejdspladsen ved for eksempel at orientere tillids-
repræsentanten og ledelsen om ens holdning eller forslag til for-
andringer«, siger Helle Hjorth. Hun peger også på, at flere kolleger 
måske kan gå sammen om et læserbrev til den lokale avis. 

Som fag-
person kan 

man have behov 
for at give igen. 
Hvis man ikke 
kan det eller ikke 
føler sig hørt el-
ler taget alvor-
ligt, kan det ud-
vikle sig til fru-
stration og  
irritation.
Advokat Helle Hjorth 

FORSVAR 
GERNE  

SKOLEN
DÆMP HOLDNINGER  
PÅ ARBEJDET
Danmarks Lærerforening får løbende sager ind, som handler om 
lærere, der har fået skriftlige advarsler for at ytre sig på foræl-
dremøder eller lærermøder. 

»Spørgsmålet er, hvor langt kan må gå, når 
man ytrer sig på forældremøder og også nogle 
gange på lærermøder«, siger advokat fra FTF 
Helle Hjorth – og når det gælder møder med 
forældrene, er svaret klart: 

»Min anbefaling er, at man undlader at 
sidde til et forældremøde eller en skole-hjem-
samtale og tro, at man kan tage lærerkasket-
ten af og komme med en privat bemærkning 
om, at skoledagene er for lange. Forældrene 
hører ikke, at kasketten tages af. De hører 
ikke, hvornår man er privatperson, og hvornår 
man er i tjeneste«, lyder det klare råd fra Helle 
Hjorth. 

Når det gælder lærermøder, afventer DLF 
netop nu sagen om lærer Erik Schmidt fra 
Odense. Han blev indkaldt til en tjenstlig 
samtale efter at have ytret sig kritisk til et læ-
rermøde. DLF kørte sagen ved byretten, fordi man ikke mente, at 
sanktionen stod mål med forseelsen. I byretten handlede sagen 
udelukkende om, at Erik Schmidt brød reglerne for god opfør-
sel og dermed begik en tjenesteforseelse. DLF ankede sagen til 
landsretten og håber nu, at den kan komme til at handle om of-
fentligt ansattes udvidede ytringsfrihed.

Erik Schmidt-sagen viser, at det ikke kun handler om ytrings-
frihed, men også om det retslige begreb decorum. Helle Hjorth 
forklarer, hvad man skal tænke på: »Er det her inden for ram-
merne af, hvad du kan tillade dig at sige uden at komme på kant 
med tonen og formen? Sproget og tonen må ikke være urimeligt 
groft, og indholdet må ikke miskreditere din arbejdsplads«.

Pas på 
med udta-

lelser på møder i 
tjeneste, og und-
gå, at der opstår 
tvivl om udtalel-
sernes præcise 
indhold.
Advokat Helle Hjorth 

PÅ  
ARBEJDET
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PAS PÅ  
FACEBOOK
Sociale medier indtager også arbejdspladsen. Både i og uden for arbejds-
tid. Men man skal passe på og tænke over, hvilke signaler man sender til 
både kolleger og omverdenen. Sådan lyder rådene fra advokat fra FTF Hel-
le Hjorth og advokat Christoffer Lambert-Züberlein fra Sirius advokater. 

Også på for eksempel forældreIntra kan 
man komme til at gå for langt«, siger Christoffer 
Lambert-Züberlein. »Når man bevæger sig ind på 
sociale medier, skal man altid overveje: ’Ville jeg 
skrive det samme på et postkort og sende til mine 
500 nærmeste venner?’ Hvis svaret er nej, er det 
nok en meget god ide lige at sove på det og finde 
ud af, om man stadig synes, at det er en god ide«.

En af deltagerne på kurset er næstformand i 
Albertslund Lærerkreds Christian Holm. Han var i 
2013 med til at stifte Facebookgruppen »Se mig 
i øjnene«, som siden vedtagelsen af folkeskolere-
formen og arbejdstidsloven har givet rum til lærere 
med et kritisk blik på folkeskolens hverdag. Christian 
Holm er ikke længere administrator af gruppen. 

»Hele forudsætningen for at kunne danne så-
dan en gruppe var, at alt skulle være tilladt. Men vi 
kom til en forståelse af, at der måtte være grænser 
for, hvad man kunne skrive, for der var mange per-
sonangreb«, siger han og fortæller, at enkelte blev 
udelukket fra gruppen, fordi tonen blev for hård. 
»Det er jo ikke en åben gruppe. Men med 5.000 
medlemmer er den heller ikke lukket«, siger han. 

Advokat Christoffer Lambert-Züberlein peger 
på, at man ikke kan tale om lukkede profiler eller 
grupper på Facebook: »Blandt de afgørende momenter er indholdet af og 
størrelsen på modtagerkredsen – hvem sidder i den anden ende, og kan 
opslaget deles videre? På sociale medier er der som sådan ikke noget, der 
hedder en ’lukket gruppe’ eller ’lukket profil’, selv om man har aktiveret be-
grænsningerne på Facebook. Så snart du har trykket ’send’ eller ’del’, kan 
du ikke kontrollere det længere«.

TÆNK TO 
GANGE

Hele for-
udsætnin-

gen for at kunne 
danne sådan en 
gruppe var, at alt 
skulle være til-
ladt. Men vi kom 
til en forståelse 
af, at der måtte 
være grænser 
for, hvad man 
kunne skrive, for 
der var mange 
personangreb. 
Lærer Christian Holm  
om etableringen af  
Facebookgruppen  
»Se mig i øjnene«

4  
HOVEDREGLER 
1.  Tal på egne vegne. Gør det klart, at du ytrer dig på egne 

vegne og ikke på skolens vegne. 

2.  Overhold tavshedspligten. Du må ikke videregive eller ud-
nytte fortrolige oplysninger. 

3.  Tal sandt. Du må ikke videregive åbenbart urigtige oplys-
ninger om forhold inden for dit eget arbejdsområde. Vær 
derfor opmærksom på, at dine oplysninger er korrekte.

4.  Tal loyalt. Loyalitetspligten betyder, at du skal udtale dig 
loyalt og solidarisk i forhold til din arbejdsgiver. Du må ikke 
komme med udtalelser, som eksempelvis truer, nedvær-
diger eller forhåner andre på grund af deres etniske her-
komst, tro eller seksuelle orientering. Derudover må du ikke 
ytre dig i en urimelig grov form eller fremsætte nedladende 
udtalelser. 

Kilde: Scharling Research for Folkeskolen 2014.
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HVER 5. LÆRER TØR ÅBNE MUNDEN, MEN 
KUN HVIS YTRINGEN IKKE ER KRITISK

KUN HVER 4. LÆRER TØR SIGE, HVAD DE 
MENER OFFENTLIGT
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Landås Skole  
i Bergen

E n af Norges kendteste lærere er Håvard 
Tjora, som i en tv-realityserie hjalp otte 
unge med store problemer i skolen. 

Håvard Tjora har taget en kandidatgrad i 
pædagogik og skrevet bøger og rejst landet 
rundt og holdt foredrag. Men for at få mere 
tid sammen med sin familie valgte han for 
nogle år siden at flytte til Svalbard. Og nu 
er den berømte lærer ikke længere kvalifi-
ceret til at vende hjem og få job som lærer i 
Oslo – han har nemlig ikke tilstrækkelig med 
faguddannelse i engelsk og norsk, efter at de 
norske kompetencekrav er blevet gældende 
for allerede ansatte lærere. 

Udskolingslæreren Jan Dubowski er også 
kendt i Norge. Statsminister Erna Solberg 
kaldte ham »drømmelærer« i et Facebook-
opslag efter at have hørt om, hvad han havde 
betydet for en af sine elever, Hajrah Arshad. 
Hun tog initiativ til norske muslimers freds-

ring om Oslos synagoge efter terrorangrebet 
i København. Men selv om Jan Dubowski har 
undervist i norsk og matematik siden 1973 
og løbende videreuddannet sig, lever heller 
ikke han op til de kompetencekrav, som alle 
lærere skal opfylde senest 2025.

De norske medier har været fulde af hi-
storier om sådanne superlærere, som nu skal 
tvinges på skolebænken, hvis de vil være sikre 
på at kunne arbejde som lærere fremover. I 
2015 var det 33.255 norske grundskolelærere, 
der ikke var kvalificeret til de fag, de undervi-
ste i, og senest er det tal optalt til godt 27.000 
lærere.

Højt niveau på faguddannelsen
Folkeskolen har besøgt Landås Skole i Bergen, 
hvor det i år kun er én af lærerne, der har 
fået plads på faguddannelsen i engelsk, ud af 
de seks, som havde søgt. Sidste år var fire af 

skolens lærere af sted, en af dem var Anna 
Brækkan.

Dengang Anna Brækkan tog sin lærerud-
dannelse, var engelsk et valgfag, og hun tog i 
stedet valgfagene idræt og musik. Men inden 
2025 skal man have mindst 30 ECTS-point for 
at undervise i engelsk i indskoling og på mel-
lemtrin, så hun ville gerne være sikker på at 
leve op til kompetencekravene.

»Det var hårdt«, fortæller hun. »Jeg havde 
fri fra jobbet her i to dage om ugen, men jeg 
havde stadig mit kontaktlæreransvar med 
udviklingssamtaler og så videre, som betyder, 
at der er meget travlt i nogle perioder af året. 
Og det var, som om det var de tidspunkter, 
vi fik flest opgaver på engelskuddannelsen 
også«, fortæller hun.

Nogle af opgaverne var forløb, hun kunne 
prøve af i skolen, men hun oplevede også, at 
en stor del af den engelske litteratur, de læste 

Kravene til norske læreres uddannelse i deres  
undervisningsfag er sat op. Inden 2025 skal allerede  
ansatte lærere på skolebænken, hvis de skal fortsætte  
med at undervise i fag, hvori de ikke har eksamen  
– uanset hvor mange års erfaring de har.

T E K S T  O G  F O T O :  K A R E N  R A V N

27.000 norske  
lærere lever ikke  
op til regeringens 
kompetencekrav

152188 p10-13_FS2118_Norge.indd   10 03/12/2018   15.15



F O L K E S K O L E N  /  2 1  /  2 0 1 8  /  11 

på uddannelsen, ligger langt fra behovet i en 
almindelig folkeskole.

Kommunen og staten finansierer fagud-
dannelserne i fællesskab, og lærerne får to 
dage fri om ugen til at deltage i uddannelsen. 
Så må de selv lægge den resterende tid til, 
de skal bruge til at løse opgaverne undervejs, 
som skal bestås for at komme videre på ud-
dannelsen.

»Det var godt, men man er afhængig af 
støtte fra kollegerne, og man føler sig også 
lidt hægtet af, fordi man er væk to dage om 
ugen«, siger hun.

Kollega og tillidsrepræsentant Marit Hinde-
sen bekræfter, at det godt kan mærkes, at en 
af kontaktlærerne på en årgang er væk flere 
dage om ugen.

Lærere sorteres fra til job
Skoleleder på Landås Skole Børje Helander 
har en endnu ældre læreruddannelse bag sig, 
hvor man som almenlærer kvalificerede til at 
undervise i alle fag til og med 6. klasse:

»I princippet kunne jeg undervise i 
spansk, selv om jeg ikke kan et ord spansk, 
eller musik, hvilket ville være en katastrofe«.

Han glæder sig over, at der er mere fokus 
på fagene i dag, og at lærernes kompetencer 
bliver højnet, men at et flertal i Stortinget 
efter meget diskussion nu har besluttet, at 
kravene så også gælder erfarne lærere, giver 
heller ikke mening for ham. Men da Landås 
Skole skulle ansætte en lærer til dette skoleår, 
og der lå 60 ansøgninger i bunken, lagde han 
dem med undervisningskompetence i alle tre 
fag med kompetencekrav – engelsk, norsk og 
matematik – øverst i bunken.

På den måde er det allerede nu blevet 
svært for lærere uden den formelle eksamen 
i fagene at skifte job, selv om kompetencekra-
vet først gælder fra 2025. 

Krav giver ingen mening
Den endegyldige beslutning om, at de få 
år gamle kompetencekrav også skal gælde 

allerede ansatte lærere, blev taget i de sidste 
forhandlingstimer, hvor den norske finans-
lov faldt på plads. Kristeligt Folkeparti fik 
sit krav om en lærernormering igennem og 
forpligtede sig til gengæld til at stemme med 
regeringspartierne om kompetencekravene. 

Norges statsminister, Erna Solberg (Høy-
re), er overbevist om, at det er bedst for både 
elever og lærere, at lærerne har fordybet sig 
uddannelsesmæssigt i de fag, de underviser i: 

»For det første får eleven en mere kompe-
tent lærer og en bedre undervisning. For det 
andet er det også godt for læreren selv. Læ-
rere, som har taget efteruddannelse, fortæller, 
at det påfyld gav dem en bedre jobhverdag. 

Det føles bedre at undervise i brøkregning, når 
du faktisk forstår brøkregning selv«, har hun 
sagt til avisen HA. 

Lærerorganisationen Utdanningsforbundet 
støtter kompetencekravet og har længe kæm-
pet for at få den norske læreruddannelse op 
på kandidatniveau. Men at også voksne, er-
farne og velkvalificerede lærere nu skal tvin-
ges på skolebænken, giver efter formand for 
Bergen-afdelingen Bente Ingeborg Myrtveits 
opfattelse ingen mening. 

»Mennesker, som har undervist i mate-
matik i 20 år, skal bruge to dage om ugen på 
at læse matematik, mens deres elever bliver 
undervist af en vikar, som ofte kan være ufag-
lært«, siger hun og tilføjer, at hvis man efter 
tyve år ikke er blevet en god matematiklærer, 
så bliver man det næppe heller af et kursus.

Helt frem til 2014 var den statslige norske 
almenlæreruddannelse ikke så fagfokuseret, 
så masser af yngre norske lærere har taget 
den helt officielle uddannelse til at undervise i 
den norske grundskole og bliver nu tvunget til 
at videreuddanne sig for at beholde deres job.

»Vi har krævet, at de må kunne få vurderet 
deres realkompetencer, men har fået klar be-
sked om, at det i hvert fald ikke bliver under 
denne regering«. 
kra@folkeskolen.dk

Fra august 2015 er det et krav for fastansættelse som 
lærer i den norske grundskole, at man har: 

   På barnetrinnet (svarende til dansk børnehave-
klasse – 6. klasse): 30 ECTS-point (svarende til et 
halvt års fuldtidsstudium i faget) for at undervise i 
norsk, samisk, matematik eller engelsk.

   På ungdomstrinnet (svarende til dansk 7.-9. klas-
se): 60 ECTS-point for at undervise i norsk, samisk, 
matematik eller engelsk.

Kompetencekrav 

27.000 norske  
lærere lever ikke  
op til regeringens 
kompetencekrav

Mennesker, som  
har undervist i  
matematik i 20 år, 
skal bruge to dage 
om ugen på at læse 
matematik, mens 
deres elever bliver 
undervist af en vikar, 
som ofte kan være 
ufaglært.

Bente Myrtveit,
Utdanningsforbundet

Jobansøgere med 
kompetence i både 
engelsk, norsk og 
matematik kommer 
øverst i bunken, 
når der skal ansæt-
tes nye lærere på 
Land ås Skole.
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E n del norske forældre blev skuffede, da 
poderne havde første skoledag, og der 
fortsat var 28 elever i klassen. For selv 

om Norge fra dette skoleårs start har fået 
noget så usædvanligt som en parlamentsved-
taget lærernormering på højst 16 elever per 
lærer i de små klasser og højst 22 i de store, 
så afgør det ikke nødvendigvis, hvor mange 
elever der sidder inde i klassen.

»Det er en norm på skoleniveau«, forklarer 
formand for lærerorganisationen Utdannings-
forbundet i Bergen Bente Ingeborg Myrtveit. 

»Så hvis man på en skole har haft lidt små 

klasser med 22-23 elever på mellemtrinnet 
og dermed har haft en god lærertæthed, kan 
man nu blive nødt til at flytte lærere fra mel-
lemtrinnet til de yngste klasser for at opfylde 
normen«.

Hun og Utdanningsforbundet har længe 
drømt om regler, der kan forhindre kommu-
nerne i at spekulere i store klasser, så lærerne 
er glade for normen, som partiet Kristeligt 
Folkepartis otte stortingsmandater krævede 
for at stemme ja til dette års finanslov. Men 
modellen og dens finansiering er ikke uden 
udfordringer.

»På de fleste skoler her i Bergen er elev-
gruppen blandet, men der er nogle få skoler 
med en høj andel indvandrere eller elever 
med dårlige levevilkår. De skoler har tidligere 
fået tilført ekstra lærerresurser – og det er slut 
nu, hvor det er lærernormen, der gælder«, 
forklarer Bente Myrtveit.

Officielt er lærernormen fuldt statsligt 
finansieret. Men den er det på en måde, der 
efter hendes mening straffer de kommuner, 
der har prioriteret den gode pædagogik, og 
belønner dem, der har drevet deres skolevæ-
sener dårligt. 

Da Norge fik en lærernormering

T E K S T  O G  F O T O :  K A R E N  R A V N

Fra dette skoleårs start skal der være én lærer per 16 elever i de yngste klasser 
i alle norske folkeskoler og én per 22 i de ældste klasser – og næste år strammes 
normeringen til henholdsvis 15 og 21 elever per lærer. Men normering er  
ikke lig med klassekvotient.

KO M P E T E N C E U DV I K L I N G

Workshops

Forsknings-
resultater

Nyheder

Læremidler

Teknologi-
forståelse

Danmarks
Lærings-
festival

Debat

Retning

OPLÆG INDBLIK

KONFERENCE

FOKUS

DANNELSE

MATERIALER

Netværk
Løsninger 
i praksis

Udstilling

VIDEN
Registrer jer til den gratis udstilling og oplev:
250 stande med læremidler, 72 gratis oplæg, pædagogiske projekter og kommuner. 

Åbne keynotes med: Michael Ejstrup med Ordet fanger & Karen-Marie Lillelund med 
humor. 
 
Køb billet til konferencen og få yderligere:
Konferencespor for grundskole og ledelse, rød tråd om teknologiforståelse. 

Keynotes, forskere og praktikere, bl.a.: Tænkehat Nikolaj Sonne og Dr. Chris  
Stephenson fra Google. 

Fuld forplejning og adgang til alt.

Danmarks Læringsfestival

”Et stort udvalg af alt det 
nye og det gode gamle”

www.danmarkslæringsfestival.dk
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Oslo løber med langt hovedparten af pen-
gene, fordi der er langt op fra den nuværende 
lærertæthed i Norges største by til lærernor-
mens krav, mens for eksempel en del af Bergens 
skoler og særligt mange mindre skoler på landet 
har haft færre elever per lærer – og det betyder, 
at de kommuner ikke får noget ud af den stats-
lige bevilling til lærernormen, men må flytte om 
på lærerne for at overholde normen.

Kan betyde færre voksne om de små elever
Landås Skole ligger i helt nye bygninger ind-
rettet efter Bergen Kommunes nye retnings-

Marit Hindesen er 
tillidsrepræsentant på 
Landås Skole. Hun er 
glad for ideen om et 
maksimalt antal ele-
ver per lærer, men ær-
gerlig over, at det kan 
betyde farvel til nogle 
af de assistenter, der 
hjælper i de yngste 
klasser, hvis skolen 
skal have råd til at 
ansætte det krævede 
antal lærere.

linjer om trinopdeling frem for traditionelle 
klasser. Elever og lærere rykkede ind i det 
nye byggeri i 2016 efter en periode, hvor de 
var spredt på andre skoler, fordi de gamle 
bygninger var lukket ned af sundhedsmyn-
dighederne som følge af skimmelsvamp efter 
år med manglende vedligeholdelse. I løbet af 
dagen bliver eleverne undervist i små og store 
grupper, mens en kontaktlærer har ansvaret 
for elevernes udvikling og trivsel. 

Da lærernormen kom, var tillidsrepræ-
sentant på Låndas Skole Marit Hindesen og 
hendes kolleger meget begejstrede. Nu er de 
mere bekymrede. For skolen har fra starten 
valgt at ansætte en del assistenter med en 
anden baggrund end læreruddannelse til at 
hjælpe de elever i de yngste klasser, der for 
eksempel har svært ved at komme i gang 
med opgaverne – for man kan få halvanden 
assistent for en lærerløn. Men med den nye 
lærernorm, som trådte i kraft 1. august, skal 
der være en lærer per 16 elever i de yngste 
klasser og per 22 i de store klasser. 

Konsekvensen kan altså blive færre voksne 
om eleverne i hvert fald i de yngste klasser på 
Landås, fortæller skoleleder Børje Helander.

Men du er jo selv lærer – mener du ikke, at 
kvaliteten af undervisningen bliver højere med 
læreruddannede?

»Det er jo et spørgsmål om, hvad det er, 
eleverne har brug for. Der er nogle, som har 
svært ved at få taget tingene op af rygsækken 
og komme i gang«, siger Børje Helander. 

Han oplever, at hans handlerum som sko-
leleder er blevet mindre, og at lærernormen 
ikke er »fuldt finansieret«, som regeringen 
hævder. For at undgå at afskedige har han i 
år fundet pengene på driftsbudgettet, men 
næste år, hvor den nye lærernormering er 
fuldt indfaset med maksimum 15 henholdsvis 
21 elever per lærer, vil det få konsekvenser for 
antallet af ansatte, hvis ikke den økonomiske 
tildelingsmodel til skolerne ændres.

»Politikerne skændes jo stadig om finan-
sieringen af lærernormen, så vi håber«, siger 
Børje Helander. 
kra@folkeskolen.dk

Snart trækkes stikket til SKODA...
...og dermed også din adgang til Infomedia og en 
vigtig del af Danmarkshistorien

Den 1. januar bliver stikket trukket til 
SKODA, og dermed mister alle folke-
skoler deres adgang til Infomedias 
Mediearkiv. 
I en tid med fake-news og kilder af varierende 
kvalitet er en adgang til danske kvalitetsmedier 
et vigtigt værktøj for elever og lærere. 

Elevernes viden skal baseres på flere 
uaængige medier – medier, der er kritiske i 
forhold til baggrundskilder og fakta. Med sine 
65 millioner artikler er Infomedias Mediearkiv 
derfor en essentiel kilde for undervisningen i 
folkeskolen.

Vær sikker på, at din skole forsat har 
adgang til Infomedias Mediearkiv 
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I en hel skoledag 
havde Nikolaj følge
skab af skoleleder 
Lance Luscombe, 
der vil opleve, hvor
dan det er at være 
elev på skolen.

»
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Verdens bedste«   
skoleleder  
skifter skole
Lærerne kaldte ledelsen på Smidstrup-Skærup Skole for  
verdens bedste. Nu har skolelederen søgt nye udfordringer.  
Første dag som ny leder på Bredagerskolen i Jelling fortalte  
Lance Luscombe eleverne, at han er ordblind. 

L ance Luscombe er en mand med et 
varmt, bredt smil og en mund, som 
sjældent er lukket. Det var den heller ikke 

den torsdag i november, hvor han mødte op til 
sin første dag som skoleleder på Bredagersko-
len i Jelling. 650 elever var samlet i hallen for 
at tage imod ham. De sad tæt sammen på gul-
vet. Lærerne lyttede med, da Lance Luscombe 
gav dem den store introduktion til sit liv. 

»Jeg fortalte om, hvem jeg er, og lidt om 
min familie. Det er vigtigt, at man kender 
dem, man er sammen med«. 

Han fortalte, at han er født i Zambia. Hans 
mor er dansker, men arbejdede som ulandsfri-
villig, da hun mødte hans far, som er englænder. 

»Jeg viste billeder fra min skoletid og for-
talte om, hvordan jeg har haft svært ved at gå 
i skole. Og jeg fortalte, at jeg er ordblind, og 
fortalte om, hvordan jeg endte med at blive 
skoleleder«, siger han. 

Lance Luscombe tog Orla Frøsnapper 
med i salen. Bogstaverne, der hoppede i 
bogen, og heksebryggen, som gjorde Gummi-
Tarzan i stand til at læse. 

»Og jeg fortalte, at min heksebryg bestod 
af tre ting. Et – at jeg pludselig blev mødt af 
en lærer, der havde positive forventninger til 
mig. Det var en øjenåbner, som gjorde, at jeg 
begyndte at tænke, at det umulige var muligt. 
Nummer to var, at jeg skulle blive ved med at 
tro på det. Og nummer tre var kammeraterne 
og fællesskabet omkring det, man laver. Det 
hjalp mig som ordblind«. 

Og så kiggede den nye skoleleder ud over 
eleverne og bad dem, som er ordblinde, om 

at rejse sig op. Eleverne poppede langsomt 
op i salen. Og så fik han alle de andre til at 
klappe af dem. 

»Det var en stærk oplevelse. Jeg får næsten 
en klump i halsen af at fortælle om det«, siger 
Lance Luscombe. 

Den amerikanske fiasko
Det er ikke første gang, Lance Luscombe sæt-
ter sine ben på Bredagerskolen. Det gjorde 
han allerede i 1996, da han som nyuddannet 
lærer fik arbejde på skolen. Efter ni år syntes 
han selv, at han var begyndt at blive et brok-
kehoved. Han er ikke så glad for rutiner, og 
tiden var kommet, hvor han trængte til nye 
udfordringer. Han var klar til at rejse væk fra 
den danske jantelov og udleve den amerikan-
ske drøm. Så han pakkede kone, tre børn og 
kufferter og søgte langt væk fra den danske 
hverdag. 

»Så valgte jeg og min kone, som også er 
lærer, at søge job i North Carolina. Jeg blev 
lærer på en skole, som lå i slummen derovre. 
Vi lejede huset ud i et år, og så skrev vi kon-
trakt med skolen i tre år«. 

Men udfordringen var for stor. Efter tre 
måneder måtte familien kaste håndklædet i 
ringen. 

»Jeg kom over og havde bandemedlem-
mer i klasserne. Det var noget helt andet end 
i Jelling. Jeg havde teenagemødre i 8. klasse. 
Eleverne skulle gå på bestemte prikker på 
gangen, når de gik til klasserne, og de måtte 
ikke møde hinanden på vejen af safety-
reasons«, fortæller Lance Luscombe. 

Niveauet var også højt, svarende til niveau-
et i det danske gymnasium, og selv om Lance 
Luscombe har engelske aner, var der også 
fagtermer, han skulle læse op på. 

»Det var ikke så godt. Mine egne børn skul-
le jo også være i det. De mistrivedes. Det var 
en fiasko. Vi valgte at sige: ’Vi pakker det hele, 
og så flytter vi hjem til Jelling’«, siger han. 

De fik en lille bøde for at bryde kontrak-
ten. Og de amerikanske kolleger samlede 
penge ind til dem.

»Der var en utrolig stor venlighed. Jeg tror, 
vi kunne lære noget af amerikanerne. Vi er 
reserverede. Det er man ikke i USA. Måske 
finder man ud af, at de er lidt overfladiske, 
men det betyder ikke så meget, når det er 
ens første indgang til andre mennesker«, siger 
Lance Luscombe. 

Tilbage i Danmark flyttede familien på fem 
ind i et 40 kvadratmeter stort kollegieværelse 
i Jelling, mens de ventede på, at deres hus 
igen blev ledigt. Lance Luscombe henvendte 
sig til Vejle Amts Folkeblad og fortalte om 
det mislykkede skoleeventyr i USA. Artiklen 
betød, at han pludselig fik tilbudt et job som 
lærer på Skibet Skole i Vejle. Senere blev han 
viceskoleleder samme sted. Og derfra søgte 
han nye udfordringer på Smidstrup-Skærup 
Skole, hvor han de seneste otte og et halvt år 
har været skoleleder. Og hvor han sammen 
med resten af skoleledelsen blev hyldet af 
lærerne for at være »verdens bedste ledelse«. 

Brug for flere ledelsesudfordringer
Men selv om medarbejderne mener, man be-

T E K S T :  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  ·  I L L U S T R A T I O N :  M I C H A E L  D R O S T - H A N S E N
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driver skoleledelse i verdensklasse, kan man 
blive rastløs og længes efter nye udfordringer. 
Så da stillingen som skoleleder på Bredager-
skolen blev ledig, søgte Lance Luscombe 
jobbet på sin gamle skole. 

»Jeg er nok den type, som helst skal ud-
fordres, og hvis tingene går hen og bliver for 
meget rutine og dagligdag, så dør jeg lidt i 
det. Jeg skal virkelig bruge mig selv i mit ar-
bejde. Det gjorde jeg på Smidstrup-Skærup 
Skole, og mange ting fungerede super godt i 
den hverdag, der var. Men hvis jeg selv skal 
udvikle mig som leder, skal jeg ud på tynd is 
og bruge helt nye sider af mig selv, som jeg 
ikke har prøvet før«. 

Hans ambition er at få elever, forældre 

og politikere til at hoppe med på den nye 
folkeskole.

»Folkeskolen er i en kæmpe omstillings-
proces, hvor politikere i mange år har haft 
rigtig meget fokus på snæver faglighed – på 
færdigheder. Elever er blevet sammenlignet 
og bedømt på færdigheder, og sådan har fol-
keskolens eksamener også været tilrettelagt. 
Nu er fokus ændret til, at det er kompetencer, 
børnene skal være gode til at besidde. Min 
ambition er, at vi bliver rigtig gode til at lave 
en skole, hvor børnenes kompetencer til at 
modulere, perspektivere, kommunikere og 
undersøge kommer i fokus. Men man skal 
selvfølgelig kunne læse for at kunne forstå«, 
forklarer skolelederen.

Inden Lance Luscombe begyndte som 
leder på Bredagerskolen, lod han sin finger 
køre ned over navnene på alle elever i ind-
skolingen. Hans finger stoppede tilfældigt ved 
Katrine. På mellemtrinnet ramte den Kalle. 
Og i udskolingen ramte den Nikolaj. 

»Så følger jeg eleverne en hel dag for at se, 
hvordan det er at gå i sådan en skole. Da jeg 
mødte Nikolaj, var det første, han sagde til mig: 
’Jeg er også ordblind’«, fortæller Lance Lus-
combe, og smilet breder sig helt ud i stemmen, 
da han fortæller, hvad han svarede eleven: 

»Fedt, så er vi to«. 
»Det viser, at når vi først føler, at vi er en del 

af et fællesskab, så er tingene meget lettere«. 
mbt@folkeskolen.dk

» Min ambition er, at vi bliver gode til at lave  
en skole, hvor børnenes kompetencer til at 
modulere, perspektivere, kommunikere og 
undersøge kommer i fokus. Men man skal 
selvfølgelig kunne læse for at kunne forstå«.

S KO L E L E D E R

Lance Luscombe,
skoleleder
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LÆRER:  
»DET HAR KUN VÆRET  
POSITIVT«
Først var han en kollega. Nu er han skolelederen. 

Sådan er virkeligheden for lærer og tillidsrepræsentant 
på Bredagerskolen i Jelling Heidi Mølgaard, efter at Lance 
Luscombe i november blev skoleleder på skolen. Men kendska
bet til den nye leder øger kun forventningerne, fortæller hun. 

»Det har kun været positivt. Men det havde vi også forven
tet. Lance er sådan en person, der er glad og åben og har posi
tive forventninger til folk. Han har været god på skolen, selv om 
han er helt ny. 

Han har fulgt børnene, og så har han sendt et blad ud til 
forældrene, hvor han fortæller om sin første uge. Og det er rart 
at læse det blad, for det viser, at han virkelig interesserer sig for 
skolen«, siger Heidi Mølgaard. 

En anden ting, som glæder hende, er, at Lance Luscombe 
har valgt, at ledelsen sender ledelsesreferater ud fra ledelses
møder. 

»Det giver en gennemsigtighed, som vi gerne vil have. Han 
viser os tillid og skaber en tryghed og ro, som vi er rigtig glade 
for«.

Fra 1996 til 2005 var Lance Luscombe selv lærer på Bred
agerskolen, og lige i begyndelsen tænkte Heidi Mølgaard, at 
det var specielt at få en gammel kollega som leder. 

»Men han har taget vejen rundt om noget andet og har 
været leder andre steder. Og han har ingen private relationer 
på arbejdspladsen. Vi vidste, at vores viceleder har arbejdet 
sammen med ham. Og det giver faktisk også en tryghed«.

Mist ikke det visuelle overblik,  
når SkoDa lukker

Tegn et abonnement på Ritzau Scanpix, 
så jeres elever får mulighed for at: 

 — søge i store mængder valideret billedmateriale.
 — illustrere opgaver og oplæg.
 — gemme billeder i mapper til inspiration og debat. 
 — arbejde med billedtekster og kildeangivelser.

Abonnementet giver ret til brug i 
undervisningen.  
Se indhold og priser på www.dbc.dk

skoda banner5.indd   2 27-11-2018   09:22:05
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Ytringsfrihed er ikke nævnt i landsrettens 
afgørelse i Erik Schmidt-sagen. Derfor mener 
KL, at den alene handler om den såkaldte 
dekorumregel om, »hvornår en konkret uhen-
sigtsmæssig adfærd på et personalemøde 
kan sanktioneres med en advarsel«.

»Mange parter er efter dagens doms-
afsigelse ude og sige, at det er en sejr for 
ytringsfriheden. Men det er altså en mis-
forståelse. Sagen handler slet ikke om, 
hvorvidt lærere har ytringsfrihed på perso-
nalemøder, men derimod om, at der på en 
arbejdsplads skal være en pæn og ordentlig 

tone – også når man holder møder sam-
men«, siger KL’s juridiske chef, Pernille 
Christensen, i en pressemeddelelse.

Men den vurdering er advokat Tyge Trier, 
som har mere end 20 års erfaring med 
retspraksis inden for ytringsfrihed, ikke enig 
i. Han ser flere steder i dommen, der henvi-
ser til, at der er tale om en sag om retten til 
at tale frit.

»Menneskerettighedsdomstolen har 
slået fast, at hvis en person ytrer sig spon-
tant i en dialog, så er der videre rammer 
for ens ytringer. Landsretten bruger netop 

ordet spontant i sin afgørelse og henviser 
til, at konteksten var et arbejdsmøde, hvor 
der var debat«, siger han og tilføjer: »Derfor 
er vi inde i den juridiske kasse, der hedder 
ytringsfrihed – og her er valg af ord og to-
nefald et underpunkt til ytringsfrihed«. 

Ifølge Tyge Trier viser både dansk og 
international retspraksis samt Justitsmi-
nisteriets vejledning angående offentligt 
ansatte, at en sag som Erik Schmidts vur-
deres i kategorien med ytringsfrihed.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

Alle partier undtagen Enheds-
listen og Alternativet står bag 
en aftale, som blandt andet 
betyder, at den planlagte 
prøve i et praksisfagligt fag i 
8. klasse bliver obligatorisk for 
kommunerne. 
     Partierne vil også præmiere 
kommunale 10.-klasser på er-
hvervsskoler. Forligspartierne 

sætter også penge af til et 
kompetenceudviklingsprogram 
for folkeskolelærere og vejlede-
re, som skal sikre, at de får en 
stærkere viden om erhvervsud-
dannelserne og de muligheder, 
valget af en erhvervsuddan-
nelse giver.

Dommen i Erik Schmidt-sagen handler ikke om 
ytringsfrihed, mener KL. Men selv om ordet ikke er 
nævnt i dommen, falder den inden for retspraksis 
på området, vurderer juridisk ekspert.

Foto: Julie Yapa Sørensen
Foto: pidjoe/iStock

Ekspert:  
Erik Schmidt- 
dommen handler 
om ytringsfrihed

22. november 2018 | kl. 14.22

Prøve i praksisfagligt fag bliver obligatorisk

30. november 2018 | kl. 14.05
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29. november 2018 | kl. 11.45

Næsten alle folkeskoler har nu en strategi mod mobning

 
nyheder på:

  

22. november 2018 | kl. 11.00

For en måned siden stod det klart, at der fort-
sat – fire år efter folkeskolereformen – ikke er 
nogen fremgang at spore i de nationale test. Nu 
er også trivselsmålingerne klar, og her er stort 
set ingen udsving igennem de fire år, man har 
målt på elevernes trivsel.

Eleverne fra 4. til 9. klasse har svaret på 40 
spørgsmål. Besvarelserne på 29 af spørgsmå-
lene grupperes efterfølgende for at tegne et 
billede af elevernes trivsel på fem parametre: 
faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration, 
ro og orden og generel trivsel. 

Gennemsnitligt er trivselsscorerne stort set 
uændrede over de fire år, målingen har fundet 
sted, oplyser Undervisningsministeriet i et no-
tat. Eleverne har fortsat den højeste trivsel på 
indikatoren »Social trivsel« og den laveste triv-
sel på indikatoren »Støtte og inspiration«. 
kra@folkeskolen.dk

Mest læste:
 
•  Broderi og sløjd er lige så  

vigtigt som bevægelse i  
undervisningen

•  Karls mor er sårbar

•  OK18: Alle statsansatte 
er alligevel ikke sikret betalt 
spisepause

 Mest kommenterede
•  »Undervisningsdifferentiering 

er den største pædagogiske 
og didaktiske udfordring«

•  Nu skal det evalueres, om de 
nationale test måler rigtigt, 
og om lærerne kan bruge  
dem til noget

•  Randers: De Radikale vil  
sætte skolerne fri af  
læringsplatformen

Fire år med reformen: Heller ikke  
trivselsmålingen viser fremgang

FIK DU  
LÆST: 

26. november 2018 | kl. 09.14

Esbjerg-lærere i  
nødråb om fejlslagen 
inklusion

Lærerne på Danmarksgades 
Skole/Urban i Esbjerg har 
sendt et nødråb til kommunen. 
De oplever, at elever bringes 
i fare som følge af fejlslagen 
inklusion. 

»Som lærere tvinges vi til 
at indrette vores undervisning 
efter, hvad der er forsvarligt 
psykisk og fysisk, og ikke ef-
ter den faglige formåen, fordi 
nogle enkelte elever sætter 
dagsordenen for alles skole-
gang«, skriver lærerne i brevet 
til ledelsen for skolevæsenet i 
Esbjerg. 

16. november 2018 | kl. 14.10

Skolen Sputnik hiver  
lærernes organisation  
i Arbejdsretten

Medlemmer af DLF må ikke 
søge stillinger på Sputnik-sko-
lerne, som består af flere private 
dagbehandlingsskoler, fordi Læ-
rernes Centralorganisation har 
etableret blokade mod skolerne. 
Årsagen er, at Sputnik ikke vil 
tegne overenskomst med læ-
rerne. Sputnik mener, at de al-
lerede har en overenskomst med 
Socialpædagogernes Lands-
forbund, og hiver nu Lærernes 
Centralorganisation i Arbejds-
retten. Københavns Lærerfor-
ening gennemfører en stille ak-
tion foran tre af Sputniks skoler. 
Sagen kommer for Arbejdsret-
ten den 12. december. 

26. november 2018 | kl. 06.00

Næstformand rykker op 
efter kampvalg i Skole  
og Forældre

Rasmus Edelberg vandt kamp-
valget om formandsposten i for-
ældreforeningen Skole og For-
ældre. »Et af mine fokuspunkter 
bliver blandt andet antallet af 
børn i klasserne. Mange forældre 
til børn i folkeskolen synes, at 
mere end 25 elever i en klasse 
er for mange. Det er jeg enig i«, 
lød det fra Rasmus Edelberg.

28. november 2018 | kl. 11.13 

Randers: De Radikale 
vil sætte skolerne fri af 
læringsplatformen

Slut med tvang. Står det til 
Mogens Nyholm fra Det Ra-
dikale Venstre i Randers, skal 
skolerne i byen selv bestemme, 
hvordan MinUddannelse bru-
ges. Han stiller et forslag, hvor 
der står, at kontrol med folke-
skolen skal erstattes af tillid til 
fagpersonalet. 

»Hovedårsagen er, at vi har 
tillid til lærerne. De kan godt 
styre deres egen lærerhver-
dag«, siger Mogens Nyholm. 
Han ser hellere, at lærerne bru-
ger læringsplatforme, når det 
er nødvendigt, og håber, det vil 
give mere tid til forberedelse. 

Den gennemsnitlige trivsel på de fem indika-
torer er stort set uændret siden 2014/2015.

Trivselsscoren angives på en skala fra 1 til 5, hvor 
1,0 udtrykker den ringest mulige trivsel, og 5,0 ud-
trykker den bedst mulige trivsel. 
Kilde: Undervisningsministeriet – Den nationale trivselsmåling i folkeskolen.

Foto: Skole og Foræ
ldre
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T E M A  S K O L E P O L I T I K

Forhandlingerne om regeringens folke-
skoleudspil bliver flyttet fra Undervis-
ningsministeriet til Finansministeriet. 
Det er Socialdemokratiets undervis-
ningsordfører, Annette Lind, som har 
bedt om at få flyttet forhandlingerne, 
fordi Merete Riisager har ageret »dybt 
uprofessionelt«.  

Socialdemokratiets ordfører siger 
samtidig, at hun forventer, at forligs-
kredsmedlemmerne hurtigt vil kunne 
nå hinanden med Kristian Jensen i 
front for forhandlingerne.

Den udlægning har dog ifølge Dansk 
Folkepartis folkeskoleordfører, Alex 
Ahrendtsen, overhovedet ingen gang 
på jorden.

Socialdemokraternes kritik af 
ministeren er i stedet udtryk for en 
personlig hetz, og det er »politik, når 
det er allerværst«, lyder det fra Alex 
 Ahrendtsen.

»Det er mobning af en dygtig mi-
nister, og det udspringer af personlige 

motiver, som jeg har meget svært ved 
at forstå. Jeg synes, at de er meget 
urimelige, og det er virkelig ærgerligt, at 
det nu går ud over folkeskolen, at An-
nette Lind og for så vidt hele venstre-
fløjen mobber ministeren. Det er pinligt 
for folkestyret«, siger han.

Hvorfor har Annette Lind brug for at 
mobbe ministeren?

»Jeg ved det ikke. Jeg har set, hvor-
dan venstrefløjen og især Annette Lind 
har opført sig. Ministeren har været 
meget venlig, tålmodig, i godt humør, 
har grinet, har lyttet og forsøgt at være 
meget pragmatisk. Jeg oplever en ven-
strefløj, hvor især Socialdemokratiet og 
De Radikale forsøger at obstruere og 
trække tingene i langdrag, fordi de ikke 
vil have en aftale før et valg«, siger han.

Læs også »Dramaet fortsætter i 
Finansministeriet: Forstå økonomien i 
forhandlingerne«. 
bje@folkeskolen.dk

27. november 2018 | kl. 10.48

DF:  
Skoleforhandlinger 
flyttes til Finans- 
ministeriet på grund  
af mobning fra S

Det er udelukkende for at sætte skub i forhand-
lingerne om folkeskolen, at Socialdemokratiet har 
bedt undervisningsminister Merete Riisager om at 
flytte de videre forhandlinger over til finansminister 
Kristian Jensen.

Sådan lyder det fra partiets skoleordfører, An-
nette Lind:

»Jeg tror, at de færreste synes, at det er i or-
den, at man sidder i to måneder uden at diskutere 
det, det handler om. Det her handler om, at vi vil 
have en aftale, og det skal være inden et valg«, 
siger Annette Lind til folkeskolen.dk.

Det er ikke godt for folkeskolen, at skoleforhand-
lingerne rykkes fra Undervisningsministeriet over 
i Finansministeriet, mener undervisningsminister 
Merete Riisager. »Men lige nu og her, så tror jeg, at 
det er vigtigst, at vi lander en aftale og får noget ro 
ude i klasselokalerne«, siger hun, efter at hun har 
lyttet til ønsket fra Socialdemokratiet om at flytte 
forhandlingerne over i Finansministeriet. 

27. november 2018 | kl. 13.55

S afviser DF-kritik om  
ministermobning 

27. november 2018 | kl. 14.44

Riisager:  
Skoleforhandlinger i  
Finansministeriet er 
ikke godt for folkeskolen

Foto: Folketinget

Ministermobning, siger Dansk Folkepartis Alex 
 Ahrendtsen om Socialdemokratiets ønske om at flyt-
te skoleforhandlinger over i Finansministeriet. Foto: Steen Brogaard/Folketinget 
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Lærerne tjener penge på hoteller. 18 millioner. 
Så stort var overskuddet på Sinatur-hoteller sidste år. 
Halvdelen af de penge får Danmarks Lærerforening, og 
dermed tjener lærerne penge på hoteldriften. DLF har 
netop købt Haraldskær, som ligger i Vejle Ådal. DLF har 
forpagtet hotellet siden 2007. Nu har DLF købt hotellet 
af Boligselskabernes Landsforening.

23. november 2018 | kl. 14.47

23. november 2018 | kl. 06.00

Forskningsprojekt: 
OECD var oprindeligt 
selv imod Pisa

Det er useriøst at udvikle kon-
krete indikatorer til at sam-
menligne verdens uddannel-
sessystemer med. Sådan var 
holdningen oprindeligt i OECD, 
der står bag Pisa, ifølge et stort 
dansk forskningsprojekt.

»De syntes faktisk, at det 
var decideret useriøst, fordi in-
dikatorerne jo ikke tager højde 
for konteksten. Men de blev 
altså banket på plads«, fortæl-
ler lektor Christian Ydesen om 
OECD’s oprindelige holdning til 
at udvikle indikatorer til at sam-
menligne verdens uddannelses-
systemer med.

21. november 2018 | kl. 06.00

SF: Få læringsmål- 
styringen ud af lærer-
uddannelsen

Hvis det skal være op til læ-
rerne, om de vil lave lærings-
målstyret undervisning, skal 
læringsmålstyring skrives ud af 
læreruddannelsen. Sådan lyder 
det fra Socialdemokrartiets Ja-
cob Mark:

»Vi er i forligskredsen blevet 
enige om, at skolerne skal sæt-
tes fri, og at lærerne skal have 
deres faglige frihed tilbage. Der-
for har vi fjernet de her tusindvis 
af tvungne læringsmål. Proble-
met er, at vi samtidig pumper 
de lærerstuderende med læ-
ringsmål«, siger han. 

21. november 2018 | kl. 16.24

FOA-formand er klar 
til at tage over efter 
Bondo

Det bliver formentlig FOA-
formand Mona Striib, der 
overtager Anders Bondos post 
som chefforhandler for de kom-
munalt og regionalt ansatte i 
Forhandlingsfællesskabet. Hun 
understreger, at hun vil kæmpe 
for, at lærerne igen får en ar-
bejdstidsaftale. Foreløbig er der 
ingen modkandidater. Det en-
delige valg er 17. december. 

21. november 2018 | kl. 19.33

Overenskomst 18: Alle 
statsansatte er allige-
vel ikke sikret betalt  
spisepause

Moderniseringsstyrelsen har 
meddelt de statslige arbejds-
tagerorganisationer, at over-
enskomst 18-aftalen alligevel 
ikke sikrer alle statsansatte en 
betalt spisepause. » »Moderni-
seringsstyrelsen løber fra det, vi 
har aftalt. Det er en svinestreg i 
forhold til hele den danske afta-
lemodel og til de forhandlinger, 
vi nåede i mål med efter meget 
lang tids forhandling«, siger han 
», siger formanden for overens-
komstudvalget i DLF Gordon 
Ørskov Madsen. Fagbevægel-
sen trækker nu Moderniserings-
styrelsen i faglig voldgift.

Foto: FO
A

Har du tjek på de tricks politikere, organisationer, 
medier og andre benytter for at tale til vores 
frygt? Opdag dem – og giv det videre.

Book et foredrag på
www.farligt.dk

”Det er et fantastisk materiale til samfundsfags-
undervisningen. Mange af de mekanismer, bogen 
peger på, kan bruges i undervisningen, så eleverne 
får mulighed for at afprøve det og opleve e� ekten.”

”Tiltrængt og velgørende opgør med det frygt-
samfund, der kan få kommende generationer til at 
miste troen på fremtiden.”

– Dennis Hornhave, formand for Foreningen af lærere i 
historie og samfundsfag i folkeskolen.

– Christian Jensen, chefredaktør, Politiken.

”Manual i kritisk tænkning.”
– Weekendavisen.

Er det farligt?
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        Rikkes søn  
blev bedt om 
       at blive  
   væk fra  
 skolen

Han slog og var uregerlig,  
fordi han som autist ikke 
kunne være i inklusionen i 
folkeskolen. I dag går Rikkes 
søn på privat specialskole, 
og han reagerer ikke  
voldsomt mere.

T E K S T : 

H E L L E  L A U R I T S E N 

F O T O :  

P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N

# I N K L U S I O N
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I børnehaven begyndte Rikke Jørgensens søn at reagere 
voldsomt, så han fik nogle støttetimer med til starten i 
børnehaveklassen. Men da der var alt for få timer til en 
fuldtidsstilling, blev støtten aldrig sat i gang – og samtidig 
gik det helt galt for drengen. Han var ked af det, han løb 
væk, slog de andre børn og voksne. 

»Dér ender han med at være låst inde i et glasrum med 
en anden elev og en voksen i undervisningen. Det er for-
skellige elever, men en, han har det godt med«, fortæller 
Rikke Jørgensen.

Familien beslutter at flytte, og deres søn skal så skifte 
til en mindre skole med færre børn og voksne. Et skifte, 
de tror vil hjælpe ham. Men det går slet ikke. Fra 0. til 2. 
klasse går han i to folkeskoler og en gruppeordning, og 
hver gang ender det med, at skolen en dag siger, at han 
ikke skal komme igen i morgen.

»Han har i mellemtiden fået en diagnose i autisme-
spektret – atypisk autisme med lidt ADHD. Indtil slutnin-
gen af 2. klasse slår han, sparker, bider og er helt ureger-
lig, når han har det dårligt. Han har flækket et øjenbryn 
på en lærer, slået andre børn, så de har blodtud og blå 
mærker, taget kvælertag på én. Fagligt er han dygtig, men 
der skal jo ske noget. Ellers ender han med at få en volds-
dom«, siger Rikke Jørgensen.

I dag går hendes søn på den private specialskole Fjord-
skolen i Lejre, og når han har det skidt, kan han nu sige, 
at han har det dårligt, fordi … Han kan sætte ord på og 
reagerer faktisk aldrig voldsomt mere.

Rikke Jørgensen fortæller sin historie som mor, men 
hun er også lærer, har selv fire ugentlige timer som inklu-
sionslærer, og så er hun ellers frikøbt, fordi hun er kreds-
formand i Brøndby Lærerforening.

»Jeres søn er for farlig«
Hun kalder de seneste år for en angstfyldt rutsjetur. Da 
sønnen gik i 2. klasse, blev han jævnligt gennem et par 
måneder ringet hjem. Det betød, at hans far blev fyret fra 
sit job som jord- og betonarbejder. 

»Vi er en almindelig familie med job og to børn. Der er 
også en storebror, som det er hårdt for. Der må ligge en 
stor udgift samfundsmæssigt i alle de forældre, der går 
hjemme på grund af børn, der ikke klarer inklusionen«, 
mener Rikke Jørgensen.

Undervejs i forløbet har hun og hendes mand flere 
gange siddet den ene uge til et møde på skolen om, hvor-
dan indsatsen over for sønnen skulle se ud, og så ugen 
efter blive ringet op med beskeden: »Jeres søn skal ikke 
møde op her mere – han er for farlig«.

T E K S T : 

H E L L E  L A U R I T S E N 

F O T O :  

P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N

»Man er ikke  
farlig, når man 
er så lille. Man 
mistrives«.

»Noget, jeg stadig ikke kan forstå. Man er ikke farlig, 
når man er så lille. Man mistrives. Heldigvis reagerede 
han, og det blev han ved med, indtil kommunen ikke 
havde flere skoletilbud. Jeg fandt selv en plads på en pri-
vatskole, der har speciale i udadreagerende børn med 
autismespektrumforstyrrelser, og det var dét, der gjorde 
forskellen. De ved rent faktisk, hvad de arbejder med, og 
børnene bliver ikke blandet på tværs af kognitivt niveau 
og diagnoser«, siger Rikke Jørgensen.

»Børn med autisme har brug for en helt særlig tilgang. 
De har brug for, at der er få elever i klassen og gennemgå-
ende nære voksenrelationer. For dem er inklusion oftest 
et helvede, for de rummer ikke os, og de tager skade af 
almenskolens miljø«.

Hun fortæller, at inklusion ofte bliver en dyr og dårlig 
løsning, hvor elever mistrives voldsomt, forældre risikerer 
at miste deres arbejde og gå i stykker, mens lærere og 
pædagoger knækker i arbejdet. Det ser hun også tydeligt 
i den rapport, som DLF udsendte sidste år, om lærerliv, 
hvor inklusion nævnes som en meget svær opgave og no-
get, der ofte slet ikke lykkes, men bare har store omkost-
ninger for den enkelte.

Inklusion er en besparelse
Rikke Jørgensen efterlyser, hvornår vi begynder at tale om 
det, der er svært – for eksempel inklusion. 
    »Det er nærmest et tabu – lærerne siger altid, at de ikke 
ønsker at ekskludere elever. Det ønsker jeg heller ikke, 
men så skal vi være mange voksne inde i det klasserum, 
hvis inklusion skal foregå godt«.

»Som forælder til et af disse børn er det absurd at høre 
politikere tale om inklusion som noget, der er til alles bed-
ste. Jeg ved, at det 
ikke passer, og jeg 
ved, at der er tale 
om en besparelse, 
når man vil inklu-
dere så mange. 
Min søn koster 

#INKLUSION 
Hvorfor er vold og verbale overgreb blevet normalt 
i folkeskolen? Hvem hjælper lærere, elever og 
forældre, når den inkluderende folkeskole fejler? 
I en ny serie giver Folkeskolen ordet til dem, der 
er kommet i klemme i folkets skole – og til dem, 
der har et bud på en løsning.
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lige nu det samme om måneden, som en almindelig elev 
koster om året. Men jeg ved også, at prisen bliver langt 
højere for hele samfundet på sigt, hvis man fortsat holder 
inklusionens fane højt«, siger Rikke Jørgensen.

Hun fortæller, at for hendes søn er inklusion kun noget 
negativt. Børn som ham får ikke den skolegang, de har 
brug for og krav på, hvis de skal inkluderes i folkeskolen.

»De går mentalt til grunde og kommer aldrig videre i 
uddannelsessystemet, hvilket er en medvirkende årsag 
til, at forbruget på det specialiserede voksenområde løber 
løbsk i kommunerne«.

Hendes bedste råd til lærere og skoleledere er: »Råb 
op, kæmp med os for disse børn. I kan ikke løse den op-
gave, for vi taler ikke om børn, der har gavn af det store 
fællesskab i almenskolen«.

Kommunen skal betale 
I en periode overvejede familien, om de kunne blive ved 
med at have deres søn hjemme, eller om han var for vold-

som og derfor skulle på døgninstitution. På det tidspunkt 
har drengen skåneskema i skolen, hvor en af forældrene 
er med i skole. Og han må slet ikke komme i skolefritids-
ordningen. Familien får så at vide, at nu vil hjemmeunder-
visning i ti timer om ugen blive iværksat. Det vil de ikke 
acceptere og finder selv den private specialskole.

»Skolelederen spørger mig, hvem jeg forestiller mig 
skal betale for dét. Jeg svarer, at det skal Høje Taastrup 
Kommune, hvor vi bor«.

Rikke Jørgensen fortæller, at det kun er de familier, der 
har overskud til at tage kampene, der får noget ud af det. 

»Dem, der slås, de får noget. Som udgangspunkt bliver 
alle sager afvist, og så er vi 25 procent, som har kræfter til 
at slås, og vi får medhold. Det er tydeligt at se i Viso (Den 
nationale videns- og specialrådgivningsorganisation)«.

Børn på tålt ophold
»Nogle børn kan selvfølgelig inkluderes, hvis der for 
eksempel er to lærere på – hvis der er hænder nok til at 
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handle, og hvis de voksne har den viden, der 
skal til. Det er ikke, fordi jeg ønsker amtssko-
lerne tilbage, men dér havde man den rette 
viden«, siger Rikke Jørgensen.

Hun mener, at skolen er blevet så fagligt 
orienteret, at der selv for hende som inklusi-
onslærer er for lidt tid til social træning med 
eleverne. Hun har oplevet at stå med en elev 
svarende til sin søn i skolen – uden at kunne 
løse den opgave.

»Andre børn resignerer i stedet for at slå. 
Der er børn, der lukker helt af, sidder under 
bordet eller sidder helt stille i klassen. Det er 
så trist. De er jo heller ikke inkluderet – de er 
på tålt ophold i klassen«.

Hun mener, at en del børn med en klar 
ADHD-diagnose vil kunne være i en almin-
delig klasse, hvis der er specialpædagogiske 
tiltag og voksne nok. Det er børn med socio-
emotionelle problemer, der ikke kan være i 
en almen klasse, fordi de slet ikke kan aflæse, 
hvad der sker i fællesskabet.

Oplevede skolen som utryg
Da hendes søn kom på Fjordskolen i begyn-
delsen af 3. klasse, tog det et helt år at få ham 
til at stresse af. Først fra starten af 4. klasse 
kunne de begynde at arbejde med drengen.

Rikke Jørgensen fortæller, at hendes søn 
oplevede folkeskolen som utryg. Han er 
temmelig perfektionistisk, og han fik angst i 
skolen. Alle vidste, at han har brug for tætte 
relationer, men når det brænder sammen for 
ham, er hans reaktion at slå og sparke.

»Når han har været voldsom, går han helt 
i stykker bagefter. Han er meget bevidst om, 
at han er anderledes. Han har tidligere talt 
om ikke at have lyst til at leve mere. I dag kan 
han forklare, hvorfor han har det dårligt, og 
han kan indgå i fællesskaber, når han ved, 
hvad han skal. Han bliver hentet i bus hver 
dag af den samme chauffør og en mere fra 
skolen, og vi har et ideelt samarbejde med 
skolen. De kan godt ringe og bede en af os 
om at komme, fordi han for eksempel ikke vil 
rydde op, men vi kan tale godt sammen, og vi 
samarbejder«.

I sit arbejde som inklusionslærer tager 
Rikke Jørgensen selv jævnligt den svære sam-
tale med forældre. 

»Fordi vi er nødt til at sige, at voldsom ad-
færd ikke er almindeligt, og vi vil ikke accep-
tere den. Jeg kan fortælle forældrene, hvad 
jeg ser, og jeg kan bruge min viden fra min 
egen søn. Det handler ikke om, at barnet er 
forkert, eller at forældrene er forkerte. Men 
det handler om, at barnet er så højt oppe i 

akut stress på stressbarometret, at det slet 
ikke kan fungere. Noget andet må ske«.

Koster dyrt menneskeligt
På DLF’s kongres i år gik Rikke Jørgensen på 
talerstolen, da diskussionen handlede om 
professionsidealet. For hvad er idealet? Hvad 
kan vi, og hvad vil vi med disse børn? spørger 
hun.

»Folkeskolen burde have plads til alle 
børn, men tilbuddet er efterhånden udvan-
det. Vi har nogle løsninger, men de koster 
noget, og der mangler resurser. Lige nu er vi 
faktisk endt med at være en behandlingssko-
le. Vi står med børn, som vi skal sørge for får 
deres medicin hver morgen, og nogle af dem 
er dagbehandlingskrævende. Det er børn med 
diagnoser, de har brug for noget helt særligt 
for at lære at være sammen med andre. Alle 
gør, hvad de kan, men ingen taler om resur-
ser. Vi er alt for loyale. Jeg forstår slet ikke, at 
KL ikke slår opad i systemet«.

Rikke Jørgensen mener, at nogle helt klart 
lukker øjnene for problemerne. Det er svært 
at løse problemerne, men det går slet ikke 
uden voksne nok, viden og resurser.

»Mange ser det offentlige som en udgift og 
ikke som en nødvendighed. Det er en under-
lig tankegang. Jeg mener, at et samfund skal 
måles på, hvordan man behandler de syge, de 
handicappede og de dårligt stillede. Økonomi 
handler ikke om at tjene nye penge – skolen 
er ikke en god forretning som sådan. Man ser 
jo først afkastet cirka 20 år senere. Men det 
koster dyrt både menneskeligt og pengemæs-
sigt, hvis man ikke gør det godt«.

Hun gik selv i skole i Jægerspris i en klasse 
med 17 elever. Flere var anbragt på børne-
hjem, og netop fordi klassen var belastet, 
havde de tre lærere i mange af timerne. 

»Jeg ved, at de fleste i min klasse kom vide-
re, fik uddannelse og job. Folkeskolen burde 
have plads til alle børn«. 
hl@folkeskolen.dk

Af hensyn til de involverede parter kan der være 
detaljer, redaktionen har valgt at udelade.

»Han har  
flækket et  
øjenbryn på  
en lærer, slået 
andre børn, så de 
har blodtud og blå 
mærker, taget  
kvælertag på én. 

    Fagligt er han 
dygtig, men der

skal jo ske 
noget.  
Ellers ender 
han med  
at få en 
voldsdom«.

Rikke Jørgensens 
bedste råd til læ-
rere og skoleledere er: 
»Råb op, kæmp med 
os for disse børn. I kan 
ikke løse den opgave, 
for vi taler ikke om 
børn, der har gavn af 
det store fællesskab i 
almenskolen«.
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Da Pernille Skovbo Rasmussen som led i 
sin ph.d.-afhandling undersøgte livskvalite-
ten blandt nyligt diagnosticerede børn med 
autisme, var resultatet nedslående. Børnene 
scorede nemlig meget lavt på de livskvalitets-
mål, der blev brugt i undersøgelsen, sam-
menlignet med deres klassekammerater. 

Men da hun ti måneder senere igen bad 

børnene fortælle om deres trivsel, var billedet 
et andet. 35 børn deltog i undersøgelsen, og 
ud af dem kunne 21 berette om forbedringer. 
Fælles for dem alle var, at deres skolemiljø 
var blevet tilpasset deres individuelle ud-
fordringer. De 14 børn, der svarede nej til at 
have fået det bedre, havde derimod ikke fået 
ekstra støtte i klasseværelset.

Skolens indsats   
                   afgør elevernes  trivsel

T E K S T : 

S A R A  M A R I E  D Y N E S E N 

F O T O :  

P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N

Børn med autisme får forbedret deres trivsel markant, hvis skolen sætter  
ind med særlige indsatser, straks barnet er blevet udredt. Men alt for ofte  
går der for lang tid, inden hjælpen kommer, viser nyt ph.d.-studie. 

Afhandlingen følger børn med autisme, 
i månederne efter at de er blevet udredt. 
Formålet har været at undersøge, hvilken 
betydning diagnosen har for dem og deres 
familier. Ph.d.en er det første danske studie, 
der har fulgt udviklingen i trivsel hos børn 
med autisme over en længere periode. 

»Der er klare indikationer på, at skolen 

# I N K L U S I O N
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Skolens indsats   
                   afgør elevernes  trivsel

T E K S T : 

S A R A  M A R I E  D Y N E S E N 

F O T O :  

P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N

er den arena, hvor man kan gøre den største 
forskel for børnenes livskvalitet. Vi mangler 
stadig mere viden om, hvad det er for aktive 
faktorer, der gør, at trivslen forbedres, men 
vi ved, at der kan gøres noget«, siger Pernille 
Skovbo Rasmussen.

Individuelle tiltag 
Studiet bekræfter som forventet, at man bør 
have en individuel tilgang til inklusionsbørn, 
og derfor er der også mange bud på, hvad der 
gør hverdagen nemmere for eleverne. 

»Nogle børn bliver flyttet til en anden sko-
le eller i en specialklasse. Men det kan også 
være høreværn eller at skabe en personlig 

fysisk zone for barnet, så hun nemmere kan 
trække sig. Nogle har gavn af at sidde forrest i 
klassen, så de ikke bliver distraheret af, hvad 
de andre laver. Et særligt skoleskema kan 
også være nødvendigt, for børnene er virkelig 
på overarbejde, når de er i skole. De tager 
alle sanseindtryk ind, og de forstår ikke, hvad 
der er på spil i relationerne til de andre, sam-
tidig med at de konstant bliver forstyrret«, 
siger Pernille Skovbo Rasmussen. 

Samtidig peger forskningen på, at når 
børn indgår i fællesskaber på lige fod med de-
res klassekammerater, kan det føre til vellyk-
ket inklusion. I Pernille Skovbo Rasmussens 
undersøgelser var der især ét barn, der havde 
haft gode relationer til et par klassekammera-
ter siden børnehaven, som ikke var specielt 
udfordret af at være inkluderet, fordi hans 
venner kendte til hans begrænsninger og vid-
ste, hvordan han kunne indgå i deres lege.

Venter for længe på hjælp
De forældre og børn, der deltog i Pernille 
Skovbo Rasmussens undersøgelser, oplevede 
alle, at skolerne havde forskellige tilgange 
til inklusion, og at der var stor forskel på, 
hvor hurtigt skolerne reagerede på, at barnet 
havde fået en diagnose. Hendes forskning 
viser, at det er en udfordring, at der ingen 
standardpakke er, i forhold til hvad skolen og 
læreren bør gøre, umiddelbart efter at barnet 
er udredt, for det kan betyde, at den særlige 
hjælp, barnet har brug for, har lange udsigter. 

»Jeg er ikke tilhænger af, at alle skal have 
de samme tilbud, for børn med autisme er 
meget forskellige og skal vurderes individuelt. 
Men det er en udfordring, at der ikke er ret-
ningslinjer for, hvem der skal definere, hvilke 
indsatser barnet skal have. Er det skolen eller 

familien? Der er ingen standardværktøjer, og 
derfor er det svært for skolerne at vide, hvor-
dan de skal gribe det an«, siger hun.

Pernille Skovbo Rasmussens forskning vi-
ser, at forældresamarbejdet har meget at sige, 
når det kommer til at skabe de bedste ram-
mer for barnet. Ofte bliver lærere og forældre 
heldigvis enige om, hvad barnet har brug for, 
men det er ikke altid tilfældet, fortæller hun.

»Lærerne ser jo børnene i skolemiljøet og 
ved måske i virkeligheden bedst, hvad der er 
det rigtige at gøre her. Men forældrene ved, 
hvordan de har det i hjemmet, og ser, hvor-
dan skoledagen kan påvirke barnet. Nogle 
børn reagerede meget voldsomt, blev selv-
skadende og ville ikke spise. Men det billede 
kunne lærerne ikke genkende, for i skolen gik 
det fint. Og så er det, at der opstår uenighe-
der om indsatserne«. 

I langt de fleste tilfælde oplevede Pernille 
Skovbo Rasmussen, at forældrene til inklu-
derede elever synes, at lærerne gør det rigtig 
godt. Eleverne er glade for deres lærere og 
føler, at de gerne vil favne dem. Men hun 
mener stadigvæk, at der er brug for en debat 
om, hvordan eleven og behovet for indsatser 
bliver vurderet, og så mangler der en god 
dialog mellem skole og hjem.

»Mit studie er for lille til, at man kan kon-
kludere noget ud fra det. Men vi kan se, at 
mange af børnene har en forventning om, at 
de nu vil få hjælp, når de har fået deres dia-
gnose. Men nogle venter i måneder og halve 
år på, at der sker noget. Derfor bør man 
reagere hurtigt og ikke bare lade stå til«, siger 
Pernille Skovbo Rasmussen. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

         »Skolen  
er den arena, 
hvor man kan 
gøre den største  

Pr
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fo

to
: V

ive

forskel for 
børnenes  
livskvalitet«.

Pernille Skovbo Rasmussen,
ph.d.
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   »Man udreder barnet,  
                         giver det en diagnose,  
                                     og kommer det  
                             tilbage i klassen«

Et nyt ph.d.-studie viser, at inkluderede 
børns trivsel kan forbedres, når de får 
særlige indsatser i skolen. Men mangler der 
viden på området?

»Ja. Vi har været oppe imod, at man ikke 
har haft noget at henvise til i forhold til ind-
satser, der kan støtte skolebørn. Man kan 
jo se på forskning i ind- og udland, at det 
styrker børnenes trivsel at få en mere struktu-
reret hverdag, men der er ikke kigget på det 
i direkte sammenhæng med inklusion, så det 
mangler der«. 

Bør skolen spille en større rolle, når det 
kommer til autistiske børns trivsel?

»Lige nu har man tendens til ikke at kigge 
på, hvad der foregår i skolen, når det gælder 
børns trivsel. Der er rigtig mange børn, der 
ikke kommer i skole, og jeg oplever, at man 
slet ikke vil kigge på, hvad der foregår i sko-
lerne. Man peger fingre ad forældrene eller 
andre ting, der ligger uden for skoleregi. Det 
burde være side ét i alle bøger, at man kigger 
på baggrunden for, at barnet har en reaktion 
og en særlig adfærd. Desværre vedkender 
man ikke, at det har noget med inklusion at 
gøre. Men børnene er jo ikke så handicap-
pede, når de er derhjemme. De bliver handi-
cappede i mødet med samfundet«. 

Hvad er det præcis, der gør dem handicap-
pede?

»Skolen er indrettet sådan, at de rammer, 
børnene har, er med til at opbruge den ener-

gi, de skulle bruge på at lære noget. Vilkårene 
er, at man skal være enormt omstillingsparat 
og synes, at det er fedt at arbejde i grupper 
og få nyt skema hver uge. Det er enormt fru-
strerende og forvirrende for mange af vores 
børn. Det er rigtig rart og afslappende for en 
autister, hvis de bare kan gøre, som de plejer. 
Så kan de slappe helt af, der er ingen stress, 
og de kan fokusere deres energi på at lære 
noget«. 

Er man så ikke god nok til at se barnets 
individuelle behov?

»Nej, det er vi desværre fuldstændig holdt 
op med i Danmark i dag. Kommunerne er 
rigtig gode til at skrive i deres afgørelser, at 
man tager hensyn til barnets individuelle 
behov, men i praksis sker det ikke. Man ud-
reder barnet, giver det en diagnose, og så 
kommer det tilbage i klassen. Derfor har vi 
forældre, der skriger på at få kurser og støtte 
og vejledning i, hvad pokker det betyder at 
have et autistisk barn. Det fik man for ganske 
få år tilbage, men nu er der hverken tid eller 
resurser til det«. 

»Før lavede man i udredningen en beret-
ning om barnet og de udfordringer, der var, 
og det var noget, alle læste, også lærerne. Det 
gav en god indikation af barnets støttebehov. 
Det findes ikke mere, og det er et problem, 
for det gør det også meget sværere at være 
lærer for de her børn. Nu skal de selv tolke 
på noget, som de ikke har forstand på, og det 

må selvfølgelig være en enorm udfordring for 
lærerne«. 

Hvor ser du eksempler på den gode inklu-
sion?

»Når det er barnets eget ønske at gå i skole 
med nogle børn, det har et interessefællesskab 
med, så er der større sandsynlighed for, at 
det går godt. Det har vi set før. Og lige præcis 
interessefællesskabet er noget, man skal vægte 
højt i skolen, når man taler om autisme. For 
autister bliver motiverede af særlige ting, de er 
specialister i, og det er vigtigt at have øje for 
som lærer, for det kan bruges i undervisnin-
gen. Hvis barnet kan lære at læse og regne ved 
hjælp af sin særinteresse, så vil det have meget 
nemmere ved at lære alting«. 

Hvad ser du som den største hindring for 
god inklusion?

»Skolereformen er en kæmpestor hindring. 
Tiden til at danne de vigtige relationer mel-
lem lærere og elever er taget væk. Vi havde 
egentlig brug for nogle lærere med lidt mere 
tid, men i stedet skal de løbe hurtigere. Der 
er ikke tid til at gå ind i relationerne, hverken 
mellem eleverne eller mellem lærer og elev. 
Og det er svært for en autist at få venner, hvis 
der ikke er nogen til at formidle, hvordan 
man går ind i en relation. Det er jo ikke bare 
at gå hen og sige: ’Hej, jeg hedder Peter’. Det 
handler jo også om, at man skal lære at vedli-
geholde venskabet efterfølgende«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

T E K S T :  S A R A  M A R I E  D Y N E S E N

Formanden for Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup, ser skolereformen 
og lærernes manglende tid som centralt, når inklusionen bliver en udfordring. 

Pressefoto: Landsforeningen Autism
e.
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   »Man udreder barnet,  
                         giver det en diagnose,  
                                     og kommer det  
                             tilbage i klassen«
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»Vi anmelder altid vold. Det er en beslut-
ning, vi har taget, og noget, vi måske gør 
tre til fem gange om året«. 

Skolen på Grundtvigsvej har en stor be-
redskabsplan fra Frederiksberg Kommune 
om, hvordan man evakuerer ved brand, 
eventuelt skoleskyderi eller andre voldsomme 
begivenheder. Og så har skolen selv udarbej-
det en mindre plan med retningslinjer for 
anmeldelse af vold, mobning og chikane som 
arbejdsskade. Det fortæller skoleleder Lise 
Ammitzbøll la Cour.

»Det er den voldsramtes nærmeste 
leder, der anmelder sagen som en arbejds-
skade. Det skal den pågældende lærer eller 
pædagog ikke selv tænke på«, siger skole-
lederen.

Når en lærer eller pædagog står i en 
konflikt med en voldsomt udadreagerende 
elev, er det vigtigt, at skolen har en plan, 
som alle kender til og følger. Det viser er-
faringerne fra skoler, som jævnligt oplever 
vold mod lærere og grænseoverskridende 
sprog og trusler fra elever. Planen hjælper 
først og fremmest den lærer eller pædagog, 
som står i sådan en situation, fordi andre 

skal tage over, og både den voksne og eleven 
skal have hjælp. Samtidig sikrer man, at vold 
bliver anmeldt.

 
Enige om definitionerne
Fælles retningslinjer er også vigtigt, når elever 
har et voldsomt sprogbrug, ligesom lærere og 
pædagoger på en skole skal være enige om de-
finitionen på vold og trusler. Den bedømmelse 
må ikke være op til den enkelte lærer.

På Toften, der er specialskoletilbud knyt-
tet til Toftegårdsskolen i Jerslev i Nordjylland, 
har personalet arbejdet med definitioner på 
vold, trusler og uacceptabelt sprogbrug. Per-
sonalets grænser er forskellige, men de har 
talt sig frem til en fælles forståelse af, hvor 
den generelle grænse går.

For speciallærer Rikke Nyholm Sørensen 
har det betydet meget, at personalet nu er 
enige om definitionerne. Toften fik i 2015 et 
påbud fra Arbejdstilsynet. Her stod, at per-
sonalet skulle blive bedre til at forebygge og 
håndtere risikoen for fysisk og psykisk vold. 
I den anledning fik de ansatte på Toften et 
kursus i fastholdelse, de talte om at registrere 
hændelser i hverdagen, og frem for alt fik de 

    Skoleleder: 
Vi anmelder   
  altid vold

T E K S T : 

H E L L E  L A U R I T S E N 

M O D E L F O T O :  

P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N

Fælles retningslinjer på arbejdspladsen 
er vigtigt, når det gælder vold, og hvilket 
sprog personalet accepterer fra eleverne. 
Man skal være enige og reagere ens  
over for eleverne, viser erfaringer  
fra flere skoler.

diskuteret sig frem til fælles retningslinjer for, 
hvad de vil acceptere fra eleverne.

»Det blev meget mere omfattende, end vi 
havde regnet med. Vores gråzone var blevet 
for stor. Det var blevet okay at blive kaldt alt 
muligt nedsættende både her i Toften og i 
den almene del af skolen«, fortæller Rikke 
Nyholm Sørensen.

»Vi ’overlevede’ i det dagligt, men da vi 
havde diskuteret det, besluttede vi, at vi ville 
stå fast og stå sammen. Vi havde accepteret 
slag fra de yngste elever, men vi fik talt os 
enige om, at vold og voldsomt ordvalg ikke er 
acceptabelt, hverken når man går i børneha-
veklassen eller i 9. klasse«.

Rikke Nyholm Sørensen forklarer, at per-
sonalet også kommer hinanden til hjælp. 
Hvis en elev er voldsomt udadreagerende, 
tilkalder man kollegerne, så der hurtigt står 
en række voksne i lokalet: »De siger ikke no-
get, men de står klar. Det er signalværdien, 
der har ændret sig, og det virker meget dæm-
pende på vores børn. Vi har nok tidligere ac-
cepteret for meget«.

Toftens fastholdelsesrate er faldet mar-
kant efter de nye retningslinjer, og lærere og 
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Er du selv, eller kender du nogle, der er kommet  
i klemme i folkets skole? 
Hjælp Folkeskolen med at kaste lys over inklu-
sion – del din personlige oplevelse eller send os 
et tip på inklusion@folkeskolen.dk.

pædagoger anmelder også flere episoder som 
arbejdsskader, nu hvor der er en politik.

Vold er ikke tilladt
I retningslinjerne for Skolen på Grundtvigsvej 
på Frederiksberg står: »Vold er ikke tilladt. 
Gælder alle på skolen. Vold defineres som 
fysisk vold, psykisk vold og trusler om vold«. 
Der står videre, at vold mellem barn og vok-
sen beskrives og defineres af den voksne, og 
at nærmeste kollega bliver kontaktet, når der 
er en voldsom episode. Samtidig overtager 
skolens ledelse sagen, og arbejdsmiljørepræ-
sentanten bliver involveret.

»Der er ikke en grundig beskrivelse af, 
hvordan forskelligt skal tackles, for der er 
altid noget individuelt i alle sager. Men ret-
ningslinjerne sikrer, at alle ved, hvad der for-
ventes af dem, og hvem der skal gøre hvad, 
når der opstår en situation med vold eller 
trusler«, fortæller Lise Ammitzbøll la Cour.

Retningslinjerne har for nylig været til re-
vision på et medarbejdermøde, fordi det ikke 
er så lang tid siden, skolen havde en sag, hvor 
vold var involveret.

Også på Toftegårdsskolen bliver alle epi-

soder med vold anmeldt. Der er et fast punkt 
på alle medarbejdermøder, hvor man taler 
om eventuelle voldsomme hændelser. Tillids-
repræsentant Gitte Ørum fortæller, at anmel-
delse sker i et samarbejde mellem ledelsen og 
arbejdsmiljørepræsentanten.  

»Vi har gennem de seneste år mærket en 
stigning i voldsomme hændelser med udadre-
agerende børn og grimt sprog. Det er sket i 
takt med en større grad af inklusion. Det er jo 
en følge af en politisk målsætning om at eks-
kludere færre og inkludere flere elever i den 
almene skole«, siger Gitte Ørum og fortæller, 
at belastningen er størst i indskolingen.

»Vi har ikke været igennem samme proces 
som i specialafdelingen Toften, men indsko-
lingsteamet har talt om problemet, og arbej-
det i Toften har haft en afsmittende virkning 
på almendelen af skolen. Teamet tager fælles 
ansvar, støtter hinanden og aftaler tiltag over 
for eleverne«, siger Gitte Ørum.

På Toften er der som regel to voksne i 
undervisningen af en klasse med syv elever. 
Afdelingen har nogle mindre rum knyttet til 
klasselokalet, og det har gjort det lettere at 
trække ind i et andet lokale med eleven i en 

akut situation. De syv elever i en klasse er 
nogenlunde lige gamle, men har forskellige 
diagnoser, så der er ofte behov for at kunne 
dele klassen op.

»Hvert år er der elever i indskolingen på 
Toftegårdsskolen, som egentlig burde være 
startet i Toften i stedet, og vi får en del elever 
ind i udskolingsklasser i Toften, som også 
burde være kommet her tidligere. Nu slås de 
måske med skolevægring oven i deres andre 
problemer«, siger Rikke Nyholm Sørensen. 
hl@folkeskolen.dk

UDVIKLING I ANMELDTE ARBEJDSULYKKER  
FOR LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

Akut psykisk overbelastning, 
psykisk chok

Vold (slag, spark,  
kvælertag med mere)

Vold med mere i alt i  
folkeskolen

Kilde: Det Nationale 
Forskningsråd for  
Arbejdsmiljø, 2018.
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D E B ATD E B AT

Ydre rammevilkår som folkeskolereform, ny 
arbejdstidsaftale, krav om læringsmålstyret 
og dokumenteret undervisning samt brug af 
skabeloner på undervisningsportaler kombi-
neret med mindre forberedelsestid til flere 
undervisningstimer skaber i disse år dybtgå-
ende moralske udfordringer for lærerne.

Denne konstatering er resultatet af et 
professionelt udviklingsforløb. Formålet var 
at etablere et refleksions- og læringsrum med 
mulighed for en dybere forståelse af læreres 
arbejdsbetingelser med særligt fokus på den 
moralske dimensions betydning for profes-
sionel autonomi og arbejdsglæde. Gruppen 
bestod af ni lærere fra syv folkeskoler og en 
underviser på læreruddannelsen. På bag-
grund af erfaringsdeling og diskussioner 
relateret til relevante teoretiske perspektiver 
nåede vi frem til en række indsigter, som vi 
ønsker at formidle. Skønt disse indsigter ud-
springer af vores egne oplevelser, foreslår vi 
dem som bidrag til videre analyse af aktuelle 
problemstillinger og handlemuligheder i læ-
rerarbejdet.

De professionelle formål
Forståelsesrammen for vores undersøgelse er 
en opfattelse af lærerarbejdet, hvor læreren 
er motiveret af og oplever sig forpligtet på 
at indfri en række professionelle formål, der 
kendetegner det professionelle og tilfreds-
stillende lærerarbejde. Vi hævder, at disse 
formål har karakter af »moralske goder«, da 
det handler om aspekter af arbejdet, som læ-
reren oplever som forpligtende, men samtidig 
afgørende værdifuldt og tilfredsstillende i sit 
arbejde. 

Vi lærere oplever os forpligtet på og er 
optaget af vores elevers trivsel, udvikling og 
læreprocesser. Det er dybt meningsfuldt og 
tilfredsstillende, når vi understøtter dette 
gennem tilrettelæggelse og gennemførelse af 
god undervisning og klasseledelse, der giver 
mening for hver enkelt elev i klassen, og 
når vi oplever, at vi derigennem bidrager til 
indfrielse af skolens formål og en positiv sam-
fundsudvikling.

Det professionelle begær
Vi delte samtidig den erfaring, at en væsentlig 
kilde til vores frustrationer og manglende 
arbejdsglæde i de seneste år er oplevelsen af 
at mangle den professionelle autonomi, der 
giver os mulighed for at indfri disse formål. 
    Vi oplever, at vi mangler adgang til de 
goder, der giver os professionel arbejdsglæde 
og tilfredsstillelse. Vores professionelle begær 
forbliver da utilfredsstillet og kan indimellem 
opleves som forbudt, for eksempel når tiden 
til forberedelse er utilstrækkelig. Vi har en 
fælles oplevelse af, at flere af de indlednings-
vist nævnte rammevilkår udfordrer vores 
professionelle autonomi. Disse rammebetin-
gelser repræsenterer en styringslogik, der 
ikke umiddelbart opleves som foreneligt med 
lærerarbejdets moralske og professionelt 
nydelsesorienterede logik. 
     Der opstår derfor en form for moralsk 
stress, når læreren oplever at stå uden 
mulighed for at kunne arbejde professionelt 
autonomt i overensstemmelse med sine 
grundlæggende pædagogiske og didaktiske 
overbevisninger og værdier i forhold til god 
undervisning, elevernes trivsel, skolens 

formål og så videre. Som en følge af denne 
situation delte vi endvidere den erfaring, at 
en form for professionel ulydighed fra tid til 
anden bliver både nødvendig og legitim for at 
kunne udøve sit arbejde ansvarligt og profes-
sionelt.

Professionel ulydighed er 
alternative og ulydige måder 
i forhold til gældende ram-
mevilkår at udføre sit arbejde 
på, som oftest ikke er lettere 
tids- og resursemæssigt, men 
som gør det muligt for læreren 
at gøre det ansvarlige, og som 
hun/han kan retfærdiggøre i 
forhold til sin professionelle 
autenticitet og ansvar. 

Dette moralske dilemma blev i gruppen 
for eksempel udtrykt således: 

»Hver dag oplever jeg spændet mellem 
krav forankret i de styringsrationaler, der 
præger skolen i disse år, og så mine professi-
onsidealer. Skal jeg leve op til det forventede, 
føler jeg, at jeg må pakke mig selv væk. Fak-
tisk føler jeg pres og konstant dårlig samvittig-
hed. Jeg praktiserer vel så en form for profes-
sionsulydighed? For skal jeg være autentisk, 
glad, engageret og meningsfuld i mit arbejde 
over for elever og forældre og kunne se mig 
selv i øjnene som menneske og fagperson, 
må jeg indimellem være ulydig for ikke blot 
at funktionere som en forprogrammeret og 
ufleksibel undervisningsforvalter«.

Normativ-strategisk kompetence
Vi vil på den baggrund foreslå, at en 
væsentlig resurse for læreres professio-

Moralsk stress som følge af utilfredsstillende arbejdsbetingelser kendetegner i stigende grad lærernes  
hverdag. Det fører helt legitimt til en form for professionel ulydighed, fremfører en gruppe lærere. 

Professionel ulydighed er blevet nødvendigt

NATASHA SOL BESSIO 
BUHL, LÆRER PÅ  

BAVNEHØJSKOLEN

ANNETTE  
GULDBRANDSEN, LÆRER 

PÅ VIRUPSKOLEN

HELLE KJÆR FYLLGRAF, 
LÆRER

NIKLAS ALBECH,  
FOLKESKOLELÆRER

LOTTE GULDBRANDSEN, 
LÆRER OG CAND.PÆD. 

CHUNG KIM, LEKTOR VED 
LÆRERUDDANNELSEN PÅ  
VIA UNIVERSITY COLLEGE

K R O N I K
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KRONIKKEN
Kronikken i fagbladet 
Folkeskolen er som regel 
skrevet på redaktionens 
opfordring. Hvis du gerne 
vil skrive en kronik, beder 
vi dig sende en synopsis 
på cirka ti linjer med 
kronikkens hovedpointe 
og hovedargumentation, 
som redaktionen kan tage 
stilling til.  
Skriv til folkeskolen@
folkeskolen.dk og angiv 
kronik i emnefeltet.

nelle autonomi er en normativ-strategisk 
kompetence i form af strategier til at få sine 
handlinger anerkendt gennem henvisning til 
pædagogiske og didaktiske overbevisninger 
og værdier. 
     Professionel ulydighed indgår som 
element i en sådan normativ-strategisk 
kompetence, og afgørende for lærerens 
udøvelse deraf er følgelig, at hun/han har 
viljen og evnen til at kunne begrunde den i 
forhold til væsentlige kriterier som: Der er 
noget afgørende på spil, det er ikke bare mit 
problem, men en generel problemstilling, 
jeg har udtømt de »lovlige« muligheder og 
så videre.

En kollektiv, kollegial opgave
Vi håber, at vi med disse opmærksomheds-
punkter kan inspirere til lærerkollegiale 
drøftelser og aktiviteter på skolerne og 
gerne i samarbejde med ledelserne. Det er 
en vigtig indsigt for os, at den enkelte lærers 
mulighed for at opretholde sin professio-
nelle autonomi og arbejdstilfredsstillelse 
og håndtere moralsk stress er afhængig af 
kollektive aktiviteter i form af et kollegialt 
samarbejde om at udvikle undervisning, læ-
reprocesser og elevtrivsel gennem samtaler, 
kollegial supervision, fælles planlægning 
med videre.

Vi opfatter vores udviklingsforløb som 
eksemplarisk, og vi havde den stærke ople-
velse af, at selve muligheden for at kunne 
udtrykke, dele og diskutere erfaringer i teo-
retiske perspektiver, at udtrykke følelser og 
overbevisninger udgjorde et ganske væsent-
ligt lærings- og udviklingsudbytte. 

Professionel ulydighed er blevet nødvendigt
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Tillykke, Erik
En vigtig afgørelse for lærernes  
ret til at ytre sig

I 2014 modtog Erik Schmidt en tjenstlig ad-
varsel. Advarslen indledes på følgende måde:

»Baggrunden for den tjenstlige samtale var, 
at ledelsen oplever, at du er meget negativ 
over for de forandringer, Agedrup Skole er i 
lige nu. Dette kommer ofte til udtryk på fæl-
lesmøder, hvor du har negative holdninger og 
synspunkter«.  

Advarslen indeholdt også en påtale af Erik 
Schmidts attitude.

Advarslen skabte stor utryghed blandt 
Eriks kollegaer, der i et brev til ledelsen blandt 
andet skrev:

»Oven i den store usikkerhed er det cho-
kerende, at en kollega er indkaldt til tjenstlig 
samtale og bliver sanktioneret for at være 
kritisk og følelsesmæssigt påvirket på et per-
sonalemøde. Flere af os er nervøse for, at 
man vil blive straffet for at være uenig med 
ledelsen. Vi vil gerne et konstruktivt og reelt 
samarbejde«.

I forsvaret for advarslens berettigelse i 

landsretten fremførte Odense Kommune føl-
gende:

»Videre gøres det gældende, at der ikke – 
som anført af Erik Hulmose Schmidt – er ’vide 
grænser’ i forhold til at fremsætte den pågæl-
dende type af ytring. Der er ikke tale om et 
forhold, som er omfattet af ytringsfrihed (for 
offentligt ansatte), idet der ikke er tale om, at 
Erik Hulmose Schmidt som privatperson uden 
for arbejdstiden har ønsket at fremsætte ytrin-
ger. Tværtimod er der tale om, at Erik Hulmo-
se Schmidt i arbejdstiden er fremkommet med 
de uacceptable udsagn. Af begge disse årsager 
følger, at der ikke er tale om et forhold, som 
er omfattet af ytringsfriheden«.

Nu har landsretten slået fast, at Erik havde 
ret til at ytre sig uden at skulle rammes af 
tjenstlige sanktioner. Det er for lærerne, fol-
keskolen, kommunerne, de offentligt ansatte 
– ja, for os alle sammen – godt, at landsretten 
underkendte Odense Kommune. De offentligt 
ansatte skal ikke være nervøse for at »blive 
straffet for at være uenige med ledelsen«, som 
kollegaerne på Agedrup Skole udtrykte det. 

Henrik Schou, direktør for Børn & Skole 
og Pleje & Omsorg i Tønder Kommune, gav 
begrundelsen på Twitter: 

»Vigtig afgørelse og en vigtig besked til ar-
bejdsgiverne. Det er i spændingsfeltet mellem 
det, der adskiller os, at vi udvikler os. Det er 
nu fastslået, at kritik ikke kun er sundt, men 
også lovligt«.

Situationen udspandt sig på Agedrup Skole 
for fire år siden. Samarbejdet mellem Odense 
Kommune og Odense Lærerforening er i dag 
langt bedre. Med Ny start har vi forpligtet 
os til at arbejde for bedre relationer overalt i 
landet. Bruger vi landsrettens afgørelse rigtigt, 
kan den være med til at styrke samarbejdsre-
lationerne.

Og så til slut: Stort tillykke til Erik med den 
oprejsning, som han har fået med landsret-
tens afgørelse. 

 Det er for lærerne,  
folkeskolen, kom-
munerne, de offent-
ligt ansatte – ja, for 
os alle sammen – 
godt, at landsretten 
underkendte  
Odense Kommune.

› FOLKESKOLEN.DK/BLOGS

Når politikerne 
laver om på 
folkeskolen

Læs hele blogindlægget på  
folkeskolen.dk/647565

›  Jan Frejlev 
Lærer

Imens politikerne diskuterer, har man 
i stigende grad overlagt styringen af 
folkeskolen til et administrativt regime 
af bureaukrati og styringsmekanismer, 
som producerer nye ideer hen over 
skoleåret, som folkeskolen løbende 
skal agere på. Det er alt sammen i den 
bedste mening, men det forstyrrer som 
regel mere, end det gør livet bedre for 
eleverne.

DLF MENER
AF ANDERS BONDO CHRISTENSEN 
FORMAND FOR DLF  
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Replik til artiklen  
»Hovedstyrelsen vil ikke åbne for 
blanke overenskomststemmer«

Det forekommer mig, at der er flere forhold om-
kring stemmeafgivning til et forhandlet overens-
komstresultat, der blandes sammen i en pærevæl-
ling i Folkeskolen nummer 19/2018 side 9.

Når en del medlemmer »... trykkede et tøvende 
ja ...«, kunne det jo oplagt være, fordi de måske 
fandt såvel gode som dårlige elementer i det, man 
skulle forholde sig til, og at det derfor ville være 
naturligt at stemme blankt. Aftalens punkt om en 
kommission, der skal tygge på vores arbejdsfor-
hold – og måske bane vejen for en centralt fastsat 
aftale om et par år – var en del medlemmer, under-
tegnede inklusive, nok meget forbeholdne over for. 
Det smagte måske lidt rigeligt af varm luft. Samti-
dig ville man nødigt trække tæppet væk under for-
manden og de øvrige forhandlere – og derfor kunne 
en blank stemme være såre oplagt. At man så som 
forhandler skal meddele et afstemningsresultat 
videre til modpart, eventuelt forligsmand, forhin-
dres jo ikke af, at der er en portion blanke stemmer 
i afstemningsresultatet. 

For mig gælder det om så ærligt og præcist 
som muligt at måle medlemmernes stilling til det 
foreliggende resultat. Så kan det godt være, at det 
resultat er ubekvemt for HS (hovedstyrelsen i DLF, 

redaktionen) (»... svække organisationerne over 
for arbejdsgiverne ...«), men det må siges at være 
»et vilkår«. 

Så kommer det, jeg kalder at blande ting sam-
men: Formanden for organisationsudvalget har 
åbenbart den holdning, »..., at man som organisa-
tionsvalgt har en klar holdning til et aftaleresultat. 
Uanset hvordan resultater er«. 

Når man taler om holdninger, er der jo tale om 
en proces hos det enkelte menige medlem eller 
en med gyldne kæder, ledet af følelser, etiske og 
andre overvejelser, man ikke altid rationelt kan 
summere op til enten et »ja« eller et »nej«. Det 
gælder for mig at se om at rådgive efter sin bedste 
overbevisning, og en afstemning med en god por-
tion blanke stemmer sender jo også et signal om, 
hvordan vi medlemmer stiller os til det forhandlede 
resultat. 

Det kan så være ubekvemt, men bestemt ikke 
ligegyldigt, og vil sagtens kunne bruges konstruk-
tivt og fremadrettet. Jeg håber, at HS vil genover-
veje sin indstilling til blanke stemmer.

›   Lars Nørgaard Andersen 
Medlem af Københavns Lærerforening (KLF)

› FOLKESKOLEN.DK/DEBAT
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Musiklærer Thea Haagen har julen som  
et stort projekt i musik på Haverslev Skole. 

Hun underviser alle klasser og går tidligt  
i gang med juleforberedelserne  

– til elevernes store fryd. 

folkeskolen.dk/musik

På Haverslev Skole Nørager i Nordjylland falder 
julen tidligt. Eleverne i 3. klasse er ikke sene til 
at trække nissehuerne over ørerne, putte bam
sen i julemandskostumet og julepynt i håret. Og 
det passer skolens musiklærer, Thea Haagen, 
rigtig godt. For julen er et af de tilbagevendende 
store projekter i musikundervisningen. 

»Jul og musik hænger uløseligt sammen«, 
siger Thea Haagen. 

Krybbespil 
Thea Haagen er lærer på skolen, som er placeret i 
Nørager mellem Hobro og Aalborg og har eleverne 
til og med 6. klasse. Gennem de sidste to et halvt 
år har hun haft alle skolens musiktimer. Foruden 
den årlige julekoncert i aulaen og luciaoptoget den 
13. december er hun også i gang med et krybbe
spil i 3. klasse. For første gang skal skolen til jule
gudstjeneste i den lokale kirke, og klasselærerens 
ide om et krybbespil har musiklæreren og eleverne 
i den grad taget til sig. 

To gange om ugen har hun eleverne i 45 mi

nutter. Så i år har hun måttet sænke instrument
ambitionerne til julekoncerten, så de også kan nå 
at lære krybbespillet. 

Eleverne kommer på rad og række ind i musik
lokalet. Finder de høje taburetter og sætter dem 
i en rundkreds, som er afmærket i linoleummet. 
Drengene sætter sig uden instruktion i den ene 
halvcirkel, mens pigerne sætter sig i den anden. 

»Vi starter med krybbespillet«, siger Thea 
Haagen, som straks står klar bag klaveret. »Vi har 
helt tjek på, at Lasse er Josef, og Caroline er Ma
ria. Men alle piger hjælper Maria med at synge, 
og alle drengene hjælper Lasse«. 

Så slår hun tonen an, og pigerne synger klart. 
Da drengene skal tage over, er det ikke helt så 
overbevisende, og Thea Haagen slår fast, at det 
er tid til at finde mapperne frem, og at teksten til 
sangen er hjemmearbejde til næste gang. Ved at 
udfordre kønnene mod hinanden får hun alle til at 
synge igennem. 

Et tværfagligt forløb
Klassens dansklærer er også med i musik i dag. 
Da »Englenes fredssang« skal synges, og en elev 
skal starte sangen med tre bedeslag på en trian
gel, er det hende, der har overblikket over, hvem 
der i stykket vil have tiden til at slå på trianglen. 

Julen swinger  
i mol og dur 

 

TEKST MARIA BECHER TRIER

FOTO BO AMSTRUP

Theodor har fået tjansen med at spille på det nye  
musikinstrument. Skolelederen gik med til at købe chimes 
til skolen, da musiklæreren sagde, at hun havde brug for 
»stjernestøv og englesang«. 
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VÆR MED I  
FÆLLESSKABET 
OM MUSIK 
Det faglige netværk om musik 
er for alle, der underviser i eller 
interesserer sig for faget. 1.148 
har allerede tilmeldt sig. Her får 
du ny faglig viden og tips til din 
undervisning, og du kan dele 
dine erfaringer og holdninger til 
musik i folkeskolen med andre. 
Du finder netværket på:

Folkeskolen.dk/musik

 

giver tid til, at vi kan øve os til julekoncerten, for 
på mellemtrinet spiller vi som regel sammenspil 
til koncerten«.

Luciaoptoget arrangerer hun i samarbejde 
med klasselæreren i 4. klasse. »Jeg sørger for, at 
det musiske er i orden, og så sørger klasselæreren 
for alt det praktiske med tøjet og sådan noget 
– tit i samarbejde med forældrene. Jeg har alle 
eleverne, men jeg har dem i kort tid, så det er vir
kelig givtigt, at vi kan arbejde så tværfagligt. Jeg 

kommer af med nogle opgaver, og de hiver også 
tit fat i mig til nogle musikopgaver. Det er jeg ret 
vild med«, siger Thea Haagen.

Juleblues 
Hun deler året op i projekter. »Jul er en stor blok 
med mange instrumenter«, siger hun. 

I 4. klasse arbejder hun med en 12takters 
juleblues med en bluesrundgang til julekoncerten. 

»Eleverne har alle skrevet deres eget vers til 
den, og så har jeg set på dem og valgt fire ud, 
som kan passe sammen. Og de, der har skrevet 
de vers, der er valgt ud, er også dem, der skal 
synge. Det giver dem ejerskab over musikken. Det 
glæder jeg mig til. Det bliver sjovt«. 

Mange skuffede fingre falder i skødet, da de ikke 
får lov til at få fat i den glimtende trekant. 

Eleverne selv mener, at det er dem, der har 
presset lærerne til krybbespillet. 

»Vi lavede teater sidste år, og det var så sjovt, 
så vi blev ved med at spørge«, siger en. »Da hun 
sagde, at vi skulle lave krybbespil, skyndte jeg 
mig at melde mig som Maria«, siger Caroline. 

Og der er bred enighed om, at det er en god 
ide at tage tidligt fat på julen. »Vi får sådan en 
god stemning i klassen, når vi synger julesange. I 
morges satte vi en stol i midten, og så dansede vi 
rundt om den og sang«, siger Lasse. 

Klassens dansklærer vil ikke tage æren for 
manuskriptet. »Det er jo bare juleevangeliet«, 
siger lærer Karen Holm Jensen. »Men der er 
kommet flere replikker, og jeg har også skrevet et 
æsel og en kamel ind, så der var roller til alle«. 

De to lærere er glade for samarbejdet. Thea 
Haagen er uddannet fra konservatoriet og har 
tidligere arbejdet som lærer på musikskolen, men 
hun har fået nye muligheder i folkeskolen. 

»Jeg kan komme igennem en masse ting, når 
jeg har eleverne. Vi har morgensang hver dag, så 
der når vi de klassiske julesange. Det giver noget 
luft i undervisningen, at jeg får øvet de sange, 
som alle skal synge i kirken om morgenen. Det 

Når jeg har eleverne 
på alle klassetrin,  
kan jeg skabe  
progressionen.

 
Thea Haagen,
musiklærer

Hvis hun havde mere tid, ville hun gerne ud
bygge et projekt, hvor eleverne et par gange om 
året er ude i lokalsamfundet og synge. »Jeg kun
ne godt tænke mig, at vi sang julen ind på pleje
hjemmet«, siger Thea Haagen. »Og så drømmer 
jeg om at opføre ’The Snowman’ – altså den der 
tegnefilm om en snemand, der smelter, hvor hele 
fortællingen synges af en dreng. Jeg har oversat 
teksten til dansk, og så skal alle de mindste ele
ver stå og synge den. Men jeg har ikke haft tid til 
det endnu. Måske når vi det næste år«, siger hun. 

»Så er det ’Sov i ro’«, siger Thea Haagen til 
eleverne. Uden yderligere instruktion finder tre 
elever klokkespil frem og tager tonerne E og C af 
uden at være opfordret til det, og Thea Haagen 
roser dem. Nummeret skal fremføres til julekon
certen. »Theodor – hvor er han?« spørger lære
ren, men Theodor har allerede stillet sig klar bag 
ved de glitrende chimes. 

»Jeg gik til skolelederen og sagde, at vi havde 
brug for noget stjernestøv og englesang, og 
så fik jeg lov til at købe denne her«, siger Thea 
 Haagen og lader fingrene spille hen over instru
mentets spinkle metalrør og ser næsten forel
sket ud. 
mbt@folkeskolen.dk

Pigerne i 3. klasse 
øver Marias strofer 
i sangen til krybbe
spillet.
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Seks minutters sjov og ballade
Queens sanger og naturlige omdrejningspunkt, Freddie Mercury, havde fra starten 
en vision om at lave »opera for folket«.

DAVID KOSTELJANETZ
LÆRER
INDLÆG PÅ BLOGGEN  
FOLKESKOLENS  
MUSIKRÅDGIVER
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Musikkens tredeling
Først lidt musikalsk anatomi. Gruppens sanger 
og naturlige omdrejningspunkt, Freddie Mercury, 
havde fra starten en vision om at lave »opera for 
folket«. I virkeligheden var det tre sange kastet 
sammen i en pærevælling. En rapsodi er oprinde
ligt et frit flydende, nærmest improviseret musi
kalsk forløb. 

Første afdeling af »Bohemian Rhapsody« er en 
musicalinspireret ballade med et nærmest filmisk 
narrativ. Anden afdeling er så der, hvor rammerne 
bliver sprængt i et lag på lag på lag af stemmer. 
Rygtet lyder, at spolebåndet var nærmest gen
nemsigtigt af slitage af de mange overdubs. 
Tredje og sidste akt er der, hvor Queen gør det, de 
er bedst til: nemlig at være et solidt rockband i 
traditionen fra Led Zeppelin. 

Magnum med opus, tak!
Lidt af en bedrift at skabe sammenhængskraft 
inden for poppens/rockens snævre rammer. Men 
det lykkedes i den grad for Queen med »Bohemi
an Rhapsody«, der af mange betragtes som deres 
magnum opus. I dag tager vi det for givet, men i 
1975 var et #1 hit tæt på de seks minutters va
righed et veritabelt unikum. 

Vi elsker det stadig. Børnene elsker det også. 
Det er en sikker vinder, hver evig eneste gang 
den bliver spillet. Børns evne til at holde fokus 
mere end fem sekunder ad gangen kan til tider 
forekomme begrænset. Et stykke musik, der så 
medrivende kan fange opmærksomheden, er intet 
mindre end enestående.  

»Is this the real life? Is this just fantasy?« Så 
er scenen ligesom sat for denne seks minutter 
lange, opulente rocktour de force, også bedre 
kendt som »Bohemian Rhapsody«. I 1975 var det 
treminutters popsangen, der var omdrejnings
punktet, så et format, der fordoblede spilletiden, 
var nærved uhørt. Men som bekendt: Tiden flyver 
af sted i godt selskab, og det er Queens pseudo
opera i sandhed. Et godt afsæt for et musiklokale 
fyldt med små børn i øvrigt. 

ARBEJD MED H.C. ANDERSENS EVENTYR I SKOLEN 
OG FORTÆL FYRTØJET PÅ EN NY MÅDE

Hvem kan deltage?
Alle elever i grundskolens ældste klasser (7.-10.) og på 
ungdomsuddannelserne kan deltage i konkurrencen.  
Læs mere om konkurrencen på: http://www.hcafestivals.dk/
skoler-institutioner/de-eventyrlige-lege-2019

Kreativ konkurrence for skoler
Vind 10.000 kr. til klassen!

DE EVENTYRLIGE  
LEGE 2019

Sidste frist for indsendelse 
af bidrag er 1. marts 2019.
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Ved Tobias Lauritzen/tla@folkeskolen.dk

CPH:DOX viser dokumentarfilm, 
der kan bruges som en del af 
undervisningen. Ud over filmvis-
ningen vil der også være en de-
bat, et oplæg eller blive udviklet 
undervisningsmateriale til den 
specifikke dokumentarfilm og 

dens tema. Næste års temaer er: 
på flugt, selvportræt, demokrati, 
mennesket, de 17 verdensmål, 
justice og science.

CPH:DOX finder sted næste 
år mellem den 18. og 31. marts. 
Prisen for at komme ind til et ar-

rangement er 25 kroner per elev, 
men der er mulighed for rabat, 
hvis en hel skole deltager.

Mægling i børnehøjde er et tilbud til 
elever i udskolingen. Det fungerer 
ved, at »mæglerne« kommer ud på 
skolerne i to timer og underviser i 
konflikthåndtering. Workshoppen er 
tilrettelagt ud fra folkeskolerefor-
mens nationale mål om elevernes 
trivsel og vil handle om, hvordan 
konflikter opstår, og hvordan man 
håndterer dem. Undervisningen 

blander viden, øvelser og egne re-
fleksioner. 

Projektet er støttet af Velux 
Fonden, der blandt andet støtter 
børne- og ungeinddragelse.

Experimentarium og Københavns Professionshøjskole har 
udviklet en ny måde at »gå på museum« på for skoler. Det 
går ud på, at eleverne forbereder sig på skolen med små 
film og digitale spørgsmålsark, inden de besøger museet. 
På den måde får de et bedre fagligt udbytte af besøget. 
Øvelserne i de gratis undervisningsforløb er designet til, at 
man kan arbejde videre hjemme på skolen og evaluere for-
ståelsen af arbejdet og besøget. 

EXPERIMENTARIUM   
TILBYDER NYT MATERIALE 
FØR SKOLEBSØG

CPH:DOX INVITERER FOLKESKOLEELEVER TIL FILMVISNING

Her finder du de ti gratis undervisningsforløb: 
experimentarium.dk/til-skoler/undervisningsmaterialer/

GRATIS HJÆLP TIL  
KONFLIKTER I KLASSELOKALET 

Du kan læse om temaerne 
for programmet i 2019 her: 
cphdox.dk/skoleprogram/
aarets-temaer/

Fo
to
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id
 T

ro
od

.
Foto: CPH:DOX

Hvis man ønsker en workshop, 
kan man kontakte Mægling i  
børnehøjde på: mibh@kfumsoc.dk 
eller på telefon: 20 54 59 12.

12.-14. juni 2018

Vigtige datoer ifm. Sølund Musik-Festival 2019:

1. nov. 2018:
Billetsalget starter. Yderligere info: www.solundfestivalen.dk/billet/

25. jan. 2019:
Sidste frist for tilmelding af BRUGERBANDS til både Store Scene og Nilles Telt.

12. marts 2019:
Brugerbands, der har vundet lodtrækningen til at spille i 2019, kan finde deres navn i programmet 
på www.solundfestivalen.dk

Mere info & tilmelding: solundfestivalen.dk/brugerbands1
Kontaktperson: Niels Sørensen, brugerbandniels@gmail.com

BRUGERBANDS TILMELDING

TilmeldingBrugerbands 2019
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AF ABELONE HORNUM 
FOTO: THOMAS ARNBO
 
»Ideen til BLG-TV (Blågård Skole TV) opstod som led i min ansættelse som lærer og 
profilkoordinator. For at synliggøre profilen for elever, lærere og forældre udvik-
lede jeg konceptet, hvor hver årgang fra 0. til 9. klasse skulle lave et tv-magasin. 

Skolen er delt op i tre forskellige bygninger til indskoling, mellemtrin og udsko-
ling, og vi samles kun få gange om året. Med BLG-TV blev der et større fokus på, 
hvad vi hver især lavede. Udgangspunktet for BLG-TV var, at den årgang, som skul-
le lave tv-magasinet, skulle udføre journalistisk opsøgende arbejde på skolen for at 
finde ud af, hvilke klasser der var i gang med profilrelaterede undervisningsforløb. 
’Journalisterne’ skulle så tilrettelægge et indslag om det til BLG-TV-udsendelsen. På 
den måde slog vi mindst tre fluer med et smæk. Det blev tydeligt for alle, at vi var 
en medie- og kommunikationsprofilskole. Vi styrkede fællesskabet, og den årgang, 
som lavede udsendelsen, opfyldte mange læringsmål ved at arbejde med tv-mediet. 

I år er 9. årgang for eksempel i gang med en produktion om affaldssortering, i 
forbindelse med at skolerne i Københavns Kommune skal affaldssortere. Eleverne 
har dannet forskellige redaktioner, hvor en har været i Svinninge og filme ved et bio-
anlæg, mens en anden har produceret et indslag fra Husum Skole, som er pilotskole 
for affaldssortering. En tredje redaktion har produceret et indslag om kompostering. 

Sidste fredag i hver måned samles alle elever i vores to gymnastiksale og ser 
det, eleverne har optaget. Og hver måned skal en ny årgang producere BLG-TV. 
Det giver noget helt særligt, at vi mødes på den måde og får en fællesoplevelse. 
Ventetiden, inden dørene åbnes, lyset, der slukkes, præsentationen, udsendelsen, 
der starter, og den efterfølgende applaus. Eleverne er stolte af deres produktion, 
og andre elever ser frem til, at de får udleveret stafetten og skal lave månedens 
BLG-TV. 

Der ligger et kæmpe potentiale og en nødvendighed i at arbejde med film- og tv-
produktion. Kommunikation foregår i stigende grad via lyd, billeder og film. Elever, 
der er klædt på til at kommunikere med levende billeder, har derfor en fordel, når 
de skal videreuddanne sig og på sigt træde ind på arbejdsmarkedet. 

En anden fordel er, at det sætter andre faglige kompetencer end det skrevne 
og læste ord i spil og dermed også er med til at ændre de faglige hierarkier i folke-
skolen, hvor de bogligt stærke elever som regel oplever sig selv som kompetente 
aktører i folkeskolen frem for de bogligt svage«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Skole-tv  
styrker  
fællesskabet 

 
Et månedligt tv-magasin 
på tværs af årgange styr-
ker fællesskabet og fag-
ligheden på Blågård Skole 
i København, hvor Martin 
Drange står for forløbet. 

FAGLIG  
FORNØJELSE
Der findes regler, krav, 
elever og kolleger, der har 
indflydelse på lærerens 
undervisning. Nogle gan-
ge 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 skolepor-
ten med løftet pande og 
smil på læben.

Martin Drange, 45 år, 
er lærer på Blågård Skole 
og underviser i dansk 
og fransk og er vejleder 
på BLG-TV. Han har en 
baggrund inden for vi-
suel kommunikation fra 
kunstakademiet i Frankrig 
og er tidligere tilrettelæg-
ger på TV Stop. Hans 
erfaringer med low- eller 
nobudgetproduktioner var 
grundstenen for koncep-
tet BLG-TV.
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 S 
om vært bør du altid starte med at konstruere 
en trekantsmodel inde i PowerPoint. Det virker 
imponerende og giver dine påstande et præg af at 
være gennemtænkte, måske endda forskningsba-
serede. Ved at indsætte et stort antal dobbeltret-
tede pile får du desuden signaleret, at hele dette 

problemfelt er overordentligt komplekst og kontekstaf-
hængigt og situationsbestemt, hvilket vil komme dig til 
gode i tilfælde af kritiske spørgsmål under evalueringen. 

Julestueledelse og værtspraksis
Julestueledelse handler om at etablere overordnede mål 
til udvikling af gæsternes motivering og autonomi. Det 
er ambitionen her at skabe et fundament for en profes-
sionalisering af værtsgerningen, der skal trække den ind 
i et kompetencefelt, som anerkender det krydspres, man 
som vært står over for i den daglige praksis. Når mange 
ved juletid oplever et praksischok, skyldes det nemlig 
ofte, at man bilder sig ind, at man skal klare det hele selv. 

Imidlertid lægger nyere julekompetenceforskning op til, at 
værten snarere bør se sig selv som hyggefacilitator. 
     Vær i den forbindelse opmærksom på, at mange gæster 
kan have vanskeligt ved at interagere ved julebordet på 
en måde, så de opnår maksimalt udbytte. Selv om det 
kan virke skræmmende at ytre sig i plenum, kan det dog i 
særlige situationer bidrage til at understøtte en mestrings-
oplevelse at foretage såkaldt harpunering. For eksempel 
når faster Tove sidder og falder lidt hen. 

Gæstetyper, motivation og  
relationskompetence
Evidensbaserede metastudier inden for moderne psyko-
dynamisk konstruktivisme, eller noget i den stil, viser, at 
gæsters trivsel i høj grad afhænger af en velfungerende 
vært-gæst-relation. Det gode forhold er baseret på det syn, 
at alle har potentiale for at hygge, men at hver enkelt gæst 
har sin individuelle måde at hygge på, som værten bør 
respektere.

I vore dages julestue finder vi en diversitet i sociokulturelle praksisser mellem 
tradition (alle de hyggelige ting, der hører sig til) og fornyelse (din partners  
families totalt mærkelige måder at gøre tingene på). Med »Kompetencejulen« 
præsenteres her et teoripraktisk dialog- og refleksionsværktøj for værter ved 
den kommende højtids mange forskelligartede arrangementer. 

T E K S T  O G  F I G U R :  

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

 

I L L U S T R A T I O N :  

R A S M U S  J U U L

Kompetence-
julen  E T  T E O R I P R A K T I S K  R E F L E K S I O N S V Æ R K T Ø J  

T I L  L Æ R E R E  I  H Ø J T I D E N
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     Den såkaldt velsocialiserede gæstetype, der møder op 
til julearrangementet med en instrumentel præstationsret-
tet strategi (for eksempel kusinen, der er ivrig efter at vise, 
at hun er begyndt til gospel), kan give særlige udfordrin-
ger. Men også over for en ikkesocialiseret gæstetype med 
en afstandtagende modkulturel strategi (case: din søsters 
surmulende teenagedatter, der savner sin kæreste) bør 
der tages hensyn. 

Underholdningsdifferentiering og inklusion
Et eksempel på differentiering i underholdningen kunne 
være et undersøgelsesorienteret forløb om konfekt eller 
julepynt. Der synes at være evidens for, at guirlander er 
velfungerende på de lavere taksonomiske niveauer, og 
tilsvarende med for eksempel musetrapper. Undgå de 
flettede julestjerner, som ifølge flere peerundersøgelser er 
fucking umulige. 
     Vær som vært i øvrigt opmærksom på, at grundlaget 
for differentieringstiltag kan udvikle sig i løbet af aftenen. 

Anerkendte ekstrapædagogiske tiltag, som for eksempel 
Linie Aquavit, kan øge gæsternes oplevelse af medbe-
stemmelse og give flere mod på at deltage mere aktivt 
ved bordet. Selv om nye input således sætter gæsterne i 
stand til at revidere eksisterende hypoteseregler, lægger 
forskningen dog i stigende grad afstand til det tidligere så 
populære credo om »ansvar for egen hygge«. 

Evaluering
Den summative reaktion ved gaveudpakning bør altid 
følges op af en konstruktiv, formativ kommentar, så det 
står klart for gæsterne, hvad de skal arbejde med og gøre 
bedre næste gang. Ritualer, rutiner og tydelig rammesæt-
ning er væsentlig som tryghedsskaber også i denne afslut-
tende sekvens. Rund for eksempel af med formuleringen: 
»Nu må I godt gå hjem«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

 E T  T E O R I P R A K T I S K  R E F L E K S I O N S V Æ R K T Ø J  
T I L  L Æ R E R E  I  H Ø J T I D E N
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A N M E L D E L S E R

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

KÆRE SKOLELEDER:  

Tag en gårdvagt, 
og tænk nyt
Tak for inspirerende forskning og tænk-
ning – og synd for jer, at I selv sidder den 
overhørig. Sådan kunne koncentratet af 
denne finske hilsen til skolepolitikken i 
USA lyde. Og det er umuligt ikke at få  
danske associationer under læsningen.

n Skoleledelse 

○  ANMELDT AF: JENS RAAHAUGE

Hvad er hemmeligheden bag de finske elevers topplaceringer 
i internationale test? Det spørgsmål vil en amerikansk mand, 
som Pasi Sahlberg møder op til en konference, gerne have en 
vurdering af, akkurat som vi andre. Det viser sig, at manden er 
en særdeles magtfuld politiker, George Pataki, tidligere man-
geårig guvernør i staten New York.

Denne ramme giver Sahlberg afsæt for en påpegning 
af, at den finske skoletænkning står i gæld til den moderne 
amerikanske forskning og pædagogiske tænkning som 
 Howard Gardners teori om de mange intelligenser, den John 
Dewey-inspirerede tanke om at lære gennem samarbejde 
om virkelige problemstillinger, som udvikles til det, vi kender 
som cooperative learning, og sluttelig Showers og Joyces 
tanke om, at lærerne også skal lære i skolen gennem kolle-
gial sparring.

George Pataki, der havde bifaldet implementeringen af 
de store satsninger kaldet No Child Left Behind, Race to the 
Top og Every Student Succeeds, noterede Sahlbergs ek-
sempler på en serviet, men gik på talerstolen og plæderede 
for det, som vel kan aflæses af titlerne på de amerikanske 
projekter: konkurrence, pres og kontrol.

Med dette afsæt giver Pasi Sahlberg læseren fire indgan-
ge til en forbedring af uddannelsen: Gode og lange frikvarte-
rer, brug nærværende opdagelser frem for big data, skab lige 
muligheder i uddannelsessystemet, og undgå myterne om 
det finske system.

Bogens amerikanske titel er »FinnishEd Leadership: Four 
Big, Inexpensive Ideas to Transform Education«. Dette er på 
dansk blevet til det noget mere højtravende »Fire strategier 

Dilemmaspil om  
onlinegrænser
Foreningen Sex & Samfund har udviklet 
et nyt dilemmaspil om onlinetrivsel til 
brug i skole-hjem-samarbejdet. Det in-
deholder en række kort, der præsenterer 
forskellige situationer, man kan opleve 
som forældre til elever i 3. og 4. klasse, 
for eksempel aldersgrænser for profiler 
på sociale medier og forældre, der deler 
strandbilleder at deres børn. Dilemma-
kortene kan bruges på et forældremøde, 
hvor forældrene i mindre grupper taler 
om dilemmaerne.

 

»For mig var 
bogen en  
læseværdig og 
spændende 
indføring i en 
pædagogisk 
praksis, der på 
den ene side 
indeholder 
velkendte 
specialpæda-
gogiske meto-
der og på den 
anden side 
åbner op for 
nye perspek-
tiver i forhold 
til inklusion, 
der bestemt er 
værd at  
udforske«.
Christina Krolmer 
om bogen »Nest 
Programmet i Dan-
mark«. Læs hele an-
meldelsen på folke-
skolen.dk/636143

Relationskompentence 
i praksis
Hvis du vil dybere ind i Louise Klinges 
tanker om relationskompetence, så se 
her: I fire gratis film udfolder profes-
soren sin forskning med udgangspunkt 
i eksempler fra praksis, hvor der blandt 
andet vises eksempler på de synlige 
kendetegn ved relationskompetente 
handlinger. Her fortæller lærere og børn 
også om deres samspil med hinanden i 
undervisningen.

Find filmene på filmkompagniet.
dk/#/relationskompetence-tre-synli-
ge-kendetegn/

Hent materialet på sexogsamfund.
dk/sites/default/files/foraeldredilem-
maspil_2.pdf
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Fire strategier til en 
bæredygtig skole

•  Pasi Sahlberg
•  225 kroner
•  138 sider
•  Serie: Ledelse ligetil
•  Dafolo

til en bæredygtig skole«. Hvad kan der ligge til grund for, at 
vi skal have erstattet en ligefrem og operationel tilgang med 
en buzzwordbåret distance? Måske at de danske ledere og 
politikere, som bogen henvender sig til, kan føle blodet bruse 
og billeder vrimle frem på indersiden af øjenlågene for i 
samme moment at blive ramt af Pataki-syndromet: Vi har jo 
skrevet en anden tale, der ikke er sådan at ændre.

Det er påfaldende, at den finske skolepolitik er bygget 
op omkring et lokalt forankret og tillidsbaseret skolesyn og 
ligeværdigt menneskesyn, hvor man ikke har satset centralt 
på at score højt i internationale test. Man har i udstrakt grad 
lagt ud til den enkelte skole og dens lærere at udforme sko-
lens undervisningsplan, hvilket giver både engagement, fag-
lig sparring og lokal status. Man lægger vægt på lokal evalu-
ering baseret på autentiske data som et afgørende supple-
ment til de internationale big data. Og Finland har ikke lavet 
skolepolitik for at få førstepladser i Pisa. Lige nu er man i 
færd med at ændre en fagopdelt skole til en mere tværfaglig 
og problemorienteret skole, ligesom man styrker fagene bil-
ledkunst, musik og idræt og afkorter undervisningstid for at 
give plads til fri leg og bevægelse.

Omkring den ustrukturerede leg i frikvartererne er filo-
sofien, at leg og bevægelse fremmer læring, hvis den ikke 
spændes for en målrettet læringstænkning. Gode fysiske 
rammer på legepladsen, påklædning efter vejret og digital-
frie pauser er vigtige elementer i udnyttelsen af frikvarterer-
nes muligheder. Og skolelederen må også se sit snit til med 
mellemrum at være skærmfri og tage gårdvagter.

På samme jordnære måde beskriver Sahlberg de finske 

skolers udvikling af en lærerprofessionalisme ved at få ud-
vist tillid, ved at samarbejde og ved at foretage autentiske 
evalueringer, ikke mindst der, hvor et målrettet arbejde for at 
sikre lige muligheder for eleverne er et fokusområde. Og sko-
lelederen må være deltagende for at prioritere de humane 
data, akkurat som Ikeas stifter, Ingvar Kamprad, tog arbejde 
ved kassen et par gange om ugen for at få indsigt i kunder-
nes behov.

Selv om bogen er skrevet til amerikanske skoleledere (og 
politikere), kan vi altså sagtens læse med og tydeligt se de 
forhindringer, vi selv har skabt for bestræbelserne på enkle 
forbedringer af uddannelserne i Danmark.

Et omfattende centralt kontrolsystem bidrager til ople-
velsen af mistillid til dem, der arbejder lokalt. Det virker der-
for demotiverende og kan bidrage til ringere effekt. En skole, 
der er baseret på konkurrence frem for samarbejde, bidrager 
til at øge uligheden i uddannelsessystemer. I Pasi Sahlbergs 
fremstilling har konkurrencen mange ansigter, som spænder 
fra det individorienterede i klassen til det iboende i syste-
met, mest markant ved forældreadgangen til frit skolevalg. 
Og endelig er der den fejlagtige tro på, at øget ekspropri-
ering af elevernes tid øger kvaliteten.

Sahlberg pointerer, at man ikke kan plagiere den finske 
skole, men også at man kan lære gennem lokalt indblik og 
internationalt udsyn – ganske som Finland har gjort det.

Så danske skoleledere og forvaltningsfolk: Begynd med 
en gårdvagt, helt frit, ustruktureret og digitalfrit, og få må-
ske en idé til billige forbedringer af uddannelsen. For den 
internationale forskning kender I jo. 

Foto: iStock
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n Dansk overbygning

En målstyringsfanatiker må tage sig til hovedet, når hun 
stifter bekendtskab med dette materiale. Ingen udpindede 
mål og delmål og ingen test og evaluering ved hvert skridt, 
eleverne tager. Målformuleringerne lyder for eksempel så-
dan: »I dette afsnit skal du arbejde med præsentation af 
dig selv og andre. Du skal undersøge forskellige portrætter«. 
Blødt formulerede angivelser af retningen i undervisningen 
og af, hvad eleverne skal arbejde med. Ved afslutningen af 
kapitlet evalueres eksempelvis på følgende måde: »Se på 
målene for dette kapitel. Vurder, i hvilket omfang du har 
nået dem«. Opfordringer til refleksion og eftertanke.

Materialet er primært bogligt med henvisninger til mul-
timodale indslag på en hjemmeside. Elevbogen består af 
farverige sider med tekst, fotos, illustrationer og faktabokse, 
instruktioner, definitioner og opgaver. Undertiden virker hel-
hedsindtrykket lidt flimrende, men i store træk fungerer lay-
outet som en støtte for undervisningen, og billedmaterialet 
er udtryksfuldt og understøtter materialets faglige linje.

Af både elevmaterialet og den tilhørende lærerguide 
fremgår det tydeligt, at forfatterne har styr på deres fag og 
dets systematik. Fra fokus på temaet »Hvem er du?« med 
dyrkning af selfies, portrætartikler og cv’er bevæger vi os 
i bogen videre til afsnit om journalistiske genrer, herunder 
pressefotoet.

Forfatterne har bestræbt sig på at vælge tekster, som 
eleverne højst sandsynligt ikke har set før. I det følgende af-
snit om autofiktion giver det sig udslag i, at der er bragt ret 

nye tekster af Thomas Korsgaard og Caspar Eric. Et afsnit 
med titlen »Når medier mødes« beskriver de forskellige me-
diers sammensmeltning i forskellige variationer. Her kommer 
åbenlys og skjult styring gennem medierne og ikke mindst 
den skjulte censur i de sociale medier på dagsordenen.

I et afsnit med titlen »Litteraturens spejl« kommer Hen-
rik Pontoppidan og Emilie Skram i spil. De æstetiske og fik-
tive genrer kommer også til deres ret i afsnit om kortprosa 
og om æstetik og kunst.

Opgaverne er varierede, men trods mangfoldigheden og 
de mange tilgange til teksterne er der en indbygget syste-
matik. De veksler mellem klassesamtale, gruppearbejde, ar-
bejde to og to og arbejde alene. Dialogen har gode vilkår.

Der er dog også i dette materiale stadige påmindelser 
om dommens dag: afgangsprøven. »Teaching to the test« 
stikker også diskret hovedet frem i dette materiale. Der er 
stadige henvisninger til, hvad stoffet kan bruges til ved af-
gangsprøven, og til slut er der en række brugsanvisninger til, 
hvordan man kan beherske forskellige faglige teknikker.

Men alt i alt et vellykket danskmateriale af fagligt høj 
standard. Lærere kan vælge at bruge det slavisk som lære-
bog eller støtte sig til det eller bruge det som idemateriale 
til at udvikle lignende forløb sammen med deres elever. Der 
er både meningsfuld og effektiv tilegnelse af færdigheder og 
viden og arbejde med væsentlige etiske, historiske og æste-
tiske problemstillinger på elevniveau. 

Nye spor i  
inspirerende og  
alternativt  
danskmateriale

Sæt spor i tiende  

 

•  Birgitte Therkildsen, Birthe 
Christensen,  
Lise Stadelund

•  Dansklærerforeningen

•  Grundbog:
•  120 sider
•  223,75 kroner

•  Lærervejledning:
•  72 sider
•  630 kroner

Uden udpenslede målformuleringer og omfattende evalueringsbatterier lever dansk 
som dannelsesfag sit liv i dette materiale inden for de officielle bestemmelsers rammer.

○  ANMELDT AF: HELGE CHRISTIANSEN

Foto: IStock
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personalia

Mere spontant  
pensionistliv
Afdelingschef for Orga-
nisation i Danmarks Læ-
rerforening (DLF) Yvonne 
Monrad har valgt at gå på 
pension med udgangen 
af året.
»Anerkennend und ver-
trauenswürdig« er ord, 
som medarbejderne 
sætter på deres chef. Og 
når de gør det på tysk, er 
det, fordi Yvonne Monrad 
behersker det sprog som 
tidligere tysklærer. Det 
betyder »anerkendende 
og tillidsfuld«. 
Yvonne Monrad blev an-
sat i DLF i 1988 og har i 
årenes løb været igennem 
flere afdelinger i huset 
som konsulent og som 
chef. I 2015 blev hun af-
delingschef for hele tredje 
sal på Vandkunsten – det 
dækker organisationsud-
vikling, vedtægter, uddan-

nelse af tillidsvalgte, ar-
bejdsmiljø, sygefravær og 
arbejdsskader med videre. 
Hun går på pension som 
62-årig – med sine egne 
ord fordi hun har valgt at 
gifte sig med en ældre 
mand, der er blevet pen-
sioneret for nogle år siden. 
Nu skal der være mere 
tid til at gøre noget sam-
men, mere tid til familien, 
måske til rejser, og det kan 
også være, at der bliver tid 
til noget frivilligt arbejde.   
»Mit liv har været kalen-
derstyret i så mange år, 
så nu vil jeg forsøge ikke 
at have en plan, men at 
kunne gøre noget mere 
spontant«, siger Yvonne 
Monrad.
Hun fremhæver sit sam-
arbejde i DLF med de 
mange dygtige medarbej-
dere. Det bedste ved ar-
bejdet er klart kollegerne, 
stemningen, engagemen-
tet og alle de dedikerede 
mennesker, som hun 
omgiver sig med, fortæller 
hun. Medarbejdere, som 
selv styrer deres mange 

sager og kender til alle 
de detaljer, hun som chef 
ikke skal kende – og med-
arbejdere, som forstår at 
bruge deres chef.
Medarbejderne fortæller, 
at hun rummer alt det, en 
chef skal kunne. Hun er 
lydhør, superdygtig til at 
sætte sig ind i noget nyt 
fagligt, og hun har fuld 
tillid til, at medarbejderne 
har styr på deres arbejde. 
Knivskarp, skærer altid 
ind til benet, accepte-
rer nørder og er hurtig i 
replikken, lyder nogle af 
skudsmålene. Styr på tin-
gene, hukommelse som 
en elefant – kan nærmest 
bruges som opslagsværk, 
fortæller de også. Politisk 
tænkende og meget om-
sorgsfuld. Dertil kommer 
musikalisch – musikalsk.
Ny chef for Organisation i 
DLF bliver Katrine Orebo 
Pyndt, der kommer fra en 
lederstilling i pædagoger-
nes forbund BUPL.

hl@folkeskolen.dk

Medlemmer må ikke søge job hos Sputnik.

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

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

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

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

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

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

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

• Sputnik STU Søndre Jernbanevej 13, Hillerød.

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

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

at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af  
Skolen Sputnik og Sputnik STU

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2018-2019
Nummer 22: Tirsdag den 11. december 2018 kl. 12
Nummer 01: Tirsdag den 8. januar 2019 kl. 12
Nummer 02: Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

 Lederstillinger 

5700 Svendborg 
Tlf. 6223 3000 
www.svendborg.dk 

Følg os på  
facebook

Vi søger en stærk pædagogisk og samlende leder, der sammen med 
os vil videreudvikle skolens fælles kultur – og skabe sammenhæng 
og rød tråd for arbejdet på hele vores skole.

Fundamentet er fællesskab, mening og  
sammenhæng, og det ses tydeligt i  
dagligdagen med børnene
Ansøgningsfrist: 5. januar 2019
Se mere: Svendborg.dk/job

Svendborg Kommune
Rådhuset
Ramsherred 5

Issø-skolen 
søger skoleleder
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jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

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

Lederstillinger Øvrige jobLærerstillinger

 Lederstillinger 

BLIV EN DEL AF HORNBÆK SKOLES
AMBITIØSE LEDELSESTEAM
Vi søger en afdelingsleder med lyst til skoleudvikling.
Du skal i hverdagen, sammen med resten af ledelsesteamet, 
stå for udviklingen af skolens læringsmiljø samt tværgående 
ledelsesområder. Du skal i den forbindelse have særligt fo-
kus på tværgående indsatser sammen med skolens faglige 
vejledere og læringscenter, og du bliver således en nøgle-
person i udviklingen af skolens læringsmiljø.

Du kan være et ledelsestalent, eller du kan allerede have er-
faring med ledelse. Hvis ikke du allerede har en lederuddan-
nelse, skal du være indstillet på at tage en. I stillingen vil der 
indgå 6-8 lektioner undervisning om ugen.

Stillingen er en fuldtidsstilling med ansættelse den
1. marts 2019.

Læs mere på www.helsingor.dk

Ansøgningsfrist:
Mandag den 7. januar 2019 kl. 10:00 

Kobberbakkeskolen, 4700 Næstved

Skoleleder til Kobberbakkeskolen

§ Ansøgningsfristen er den 06. dec. 2018

Kvik-nr. 67856253

Skolen på Islands Brygge, 2300 København S

Pædagogisk afdelingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 11. dec. 2018

Kvik-nr. 67998719

Hornbæk Skole, 3100 Hornbæk

Afdelingsleder til Hornbæk Skole

§ Ansøgningsfristen er den 07. jan. 2019

Kvik-nr. 68253967

Issø-skolen, 5700 Svendborg

Skoleleder til Issø-skolen

§ Ansøgningsfristen er den 05. jan. 2019

Kvik-nr. 68343923

True North Efterskole Snaptun, 7130 Juelsminde

Læsevejleder/ordblindelærer og lærere

§ Ansøgningsfristen er den 08. dec. 2018

Kvik-nr. 67613038

Borup Skole, 4140 Borup

Musiklærer til Borup Skole

§ Ansøgningsfristen er den 06. dec. 2018

Kvik-nr. 67776779

Vibeholmskolen, 2635 Ishøj

Vibeholmskolen søger to barselsvikarer

§ Ansøgningsfristen er den 07. dec. 2018

Kvik-nr. 67813307

Efterskolen Helle, 8500 Grenå

Musiklærer (37 t.) søges til Efterskolen Helle

§ Ansøgningsfristen er den 13. dec. 2018

Kvik-nr. 67857090

Solvangskolen, 3520 Farum

Barselsvikar til Solvangskolen

§ Ansøgningsfristen er den 12. dec. 2018

Kvik-nr. 67856247

Strandgårdskolen, 2635 Ishøj

Matematiklærer til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 06. dec. 2018

Kvik-nr. 67998581

Distriktsskole Ølstykke, afd. Maglehøjskolen, 3650 Ølstykke

Lærer til udskolingen på Maglehøjskolen

§ Ansøgningsfristen er den 06. dec. 2018

Kvik-nr. 68121507
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rubrikannoncer

Rækkehus syd 
for Alicante
Dejligt rækkehus i Spa-
nien. 60 m2, to værelser, 
køkken, stue og badevæ-
relse. Overdækket ter-
rasse og lukket gård.
Telefon: 60654548 
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

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

Andel til salg i 
hus i Skåne
Vi leder efter yderligere 
1 evt. 2 andelshavere til 
vores sommerhus i Sve-
rige ca. 2 timers kørsel fra 
København.
Telefon: 23241711

Luksussommerhus 
i Klitmøller
Dejligt sommerhus i Klit-
møller - tæt på Vesterha-
vet. Huset indeholder alle 
moderne bekvemligheder.
Telefon: 40485385 
www.klitmoellersommerhus.dk

Athen - ferielejlighed 
midt i centrum
Fantastisk ferielejlighed 
midt i Athen (Plaka) med 
panoramaudsigt over 
Akropolis. 88 kvm - fra 5 
dg. Se fotos!
Telefon: 21 696 357 
www.athen4u.dk

USA - juli 2019
Der er 4-6 ledige pladser 
på gemytlig »kør-selv 
grupperejse« til det 
vestlige USA. Knud tlf: 
51266211
Telefon: 51266211

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

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

SKOLEREJSER TIL HELE EUROPA

98 12 70 22

eurotourist.dk

Din ekspert i skolerejser - altid tilpasset gruppens ønsker.
 Bliv inspireret på www.alfatravel.dk - RING GRATIS 80 20 88 70

alfa-folkeskolen_lille_dec14.indd   1 12/9/2014   10:01:35 AM

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

Antvorskov Skole, 4200 Slagelse

Ambitiøse lærere til Antvorskov Skole

§ Ansøgningsfristen er den 16. dec. 2018

Kvik-nr. 68154998

Tre Falke Skolen, 2000 Frederiksberg

Lærer til 7. årgang på idrætsprofilspor

§ Ansøgningsfristen er den 12. dec. 2018

Kvik-nr. 68252260

Lykkegårdskolen, 6000 Kolding

Musik- og matematiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 17. dec. 2018

Kvik-nr. 68379541

Sydskolen Vig, 4560 Vig

Sydskolen Vig søger to lærere

§ Ansøgningsfristen er den 12. dec. 2018

Kvik-nr. 68410814
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WWW.LPPENSION.DK

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

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

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

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. 22  4. december 11. december 20. december
Folkeskolen nr. 1  2. januar 8. januar 17. januar
Folkeskolen nr. 2  15. januar 22. januar 31. januar
Folkeskolen nr. 3  29. januar 5. februar 14. februar

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. Papirfabrik-
kerne, der fremstiller Norcote og 
Maxi Gloss, er alle miljøcertificeret 
efter såvel ISO 14001 som EMAS.

135. årgang, ISSN 0015-5837 

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

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

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

Mette Schmidt, bladredaktør, 
msc@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Journalister
Pernille Aisinger,  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
bje@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk
Tobias Lauritzen,  
tla@folkeskolen.dk 
Julie Yapa Sørensen,  
jss@folkeskolen.dk 
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk

Layout og grafisk produktion  
OTW A/S

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

Kontrolleret oplag 
2017: 77.028 (Danske Mediers 
Oplagskontrol)
Læsertallet for 1. halvår 2018 er 
153.000. Index Danmark/Gallup. 

folkeskolen.dk
Jennifer Jensen, projektansvarlig 
for faglige netværk, 
jje@folkeskolen.dk 
Faglige netværk: billedkunst, 
danskundervisning, engelsk, 
ernæring og sundhed, historie 
og samfundsfag, håndværk og 
design, idræt, it i undervisningen, 
matematik, musik, naturfag, 
religion, tysk og fransk, 
specialpædagogik

Lærerprofession.dk  
i samarbejde med Danske Pro-
fessionshøjskoler 

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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

Formand
Lærerstuderende Jenny Maria Jørgensen, 3092 5515,  
jejo@llnet.dk  
Studerende kan søge rådgivning i  
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds
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Forsideillustration: Mai-Britt 
Amsler
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 NORGE: 
SUPERLÆRERE 

TVINGES PÅ  
SKOLEBÆNKEN

#INKLUSION
»Man er ikke farlig, 
når man er så lille. 

Man mistrives«.

TAG EN  
GÅRDVAGT,

OG TÆNK NYT

KEND DIN 
YTRINGS- 

FRIHED
Lærere har lov til at  
sige deres mening.
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Stærke fællesskaber 
– også til din fordel

Sådan får du 5 % i rente på din lønkonto   

 Du er medlem af DLF og har afsluttet din uddannelse. 

 Du samler din privatøkonomi hos Lån & Spar LSBprivat®Løn  
er en del af en samlet pakke af produkter og services, som din 
økonomi kredit vurderes ud fra). 

	 Du	behøver	ikke	flytte	dine	realkreditlån.	Men	evt.	ændringer	 
og nye realkreditlån, skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

 De 5 % i rente er på de første 50.000 kr. på løn kontoen.  
Der er 0 % på resten.

	 Rentesatserne	er	variable	og	gælder	pr.	1.	januar	2018.

 Se vilkårene på lsb.dk/medlemsvilkaar.

Som	medlem	af	Danmarks	Lærerforening	er	du	også	en	del	af	 
Lån	&	Spar.	Vi	er	nemlig	en	bank	for	fællesskaber.	En	solid	bank	 
fra 1880, drevet af mennesker til mennesker. I dag ejet af DLF  
og dig – og mere end 45 andre organisationer. 

5 % er Danmarks højeste rente 
Med	fællesskabet	følger	ekstra	gode	fordele.	Som	bl.a.	5	%	i	rente	
på de første 50.000 kr. på din lønkonto. Det er Danmarks højeste 
rente og noget ingen andre banker kan matche.

For Lån & Spar er en personlig bank, vi deler med hinanden.

på din
lønkonto

VIL DU HAVE 

5 %  
PÅ LØNKONTOEN

Ring: 3378 1930

– eller gå på lsb.dk/dlf  
og book møde

Lån & Spar har samarbejdet 
med DLF siden 2011. Det får vi 
alle sammen mere ud af...

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

CMYK S/H
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

KENDER DU 
LÆRINGSKONSULENTERNES 
ARRANGEMENTER?

Undervisningsministeriets læringskonsulenter tilbyder kommuner og skoler inspiration 
og viden om fagene og tværgående temaer. På landsdækkende konferencer og temadage 
bliver I med spændende oplægsholdere og workshops præsenteret for aktuelle temaer, 
ny viden samt gode erfaringer, som læringskonsulenterne har mødt i skoler og kommu-
ners praksis. Arrangementerne sætter også fokus på anvendelsen af data fra blandt andet 
nationale test, afgangsprøver og datavarehuset.

LÆRINGSKONSULENTERNE

Læs mere om arrangementerne og tilmeld dig på: 
uvm.dk/folkeskolen/læringskonsulenterne/arrangementer

Danskfaglig temadag 
18. januar i Taastrup  
På den danskfaglige temadag arbejder vi med specifikke udfor-
dringer i forhold til at løfte fagligt udfordrede elever i dansk. 
Temadagen sætter blandt andet fokus på: Stilladsering, sproglig 
udvikling, det organisatoriske perspektiv, skriftlig fremstilling, 
ordblindhed og motivation.
Målgruppe: Lærere, vejledere og skoleledere

Matematikfaglig temadag  
25. januar i Taastrup
Matematikdidaktikken bliver sat i spil ud fra tre overordnede 
temaer: Den sproglige udvikling, det organisatoriske perspektiv 
og fagdidaktisk viden – med fokus på at løfte fagligt udfordrede 
elever i folkeskolen.
Målgruppe: Lærere, vejledere og skoleledere

Demokratisk dannelse i børnehøjde 
25. februar i Vejle og 4. marts i København
Vær med når videnspersoner og praktikere giver inspiration og 
redskaber til fagprofessionelles arbejde med at klæde børn og 
unge på til medbestemmelse og kritisk tænkning. Temadagene i ja-
nuar og marts er målrettet dagtilbudsområdet – senere på foråret 
holdes temadage for grundskolen, fritidstilbud og ungdomsuddannelser.
Målgruppe: Pædagogisk personale, ledelse samt konsulenter

Datainformeret skoleudvikling og dataetiske principper
31. januar i Viborg, 7. marts i Roskilde, 8. marts i Odense
Få indblik i datainformerede indsatser helt tæt på den enkelte 
elev samt datainformerede indsatser på skole og kommuneni-
veau. Som deltager får du indsigt i det styringsmæssige, det orga-
nisatoriske, det pædagogiske og det didaktiske arbejde med data. 
Målgruppe: Konsulenter, skoleledelse, vejledere i PLC og fag

Temadag i håndværk og design 
1. marts i København, 8. marts i Aarhus
Få ny viden og inspiration til dit arbejde med faget håndværk og 
design. Oplev spændende oplæg fra praksis og workshops, der 
sætter fokus på designproces, kreativitet og innovation.
Målgruppe: Lærere, pædagogiske konsulenter i kommuner samt 
skoleledere

Inkluderende idrætsundervisning – med plads til alle 
26. marts i Brøndbyøster, 28. marts i Vejle
Vær med, når vi sætter fokus på et styrket læringsmiljø, fælles-
skabende didaktik og inkluderende idrætsundervisning, så der 
bliver skabt et fagligt og socialt fællesskab med plads til alle.
Målgruppe: Lærere
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