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Hvor var lærerne?
Camilla var mobber i skolen. Hun er 
i dag ked af, at de voksne svigtede.
Side 20

Klassens Bedste ven
retriveren Thomas er klassens bedste  
ven. ejeren er både lærer og hundefører. 
Side 24

dlF sKal spare
forslag: færre kongresser og færre 
medlemmer af hovedstyrelsen. 
Side 14

  
Falsk 
anklaget
lærer Jean-Philippe simon blev 
totalt renset for pædofilianklage, 
men blev chikaneret og senere fyret.

144564 p01_FS0315_Forside.indd   1 02/02/15   15.49



skoleordbog.dk

tlf. 33 75 56 00

ordbog@gyldendal.dk

skoleordbog.dk

TIL ALLE KLASSETRIN

 skoleordbog.dk  er online ordbøger tilpasset 

elevens sproglige niveau og behov. 

■ Dansk � engelsk � tysk � fransk � spansk 

■ Begynderordbøger til 0.-3. klasse,  
 skoleordbøger til 4.-6. klasse, røde ordbøger til 7.-10. klasse

■ Sproglige øvelser

■ Lydfiler og illustrationer

■ Bestil gratis prøveadgang på ordbog@gyldendal.dk

9
4
6
3

NYHED 
  -få gratis  
     prøveadgang

9463_FO_nr3_skoleordbog_210x285.indd   1 05/01/15   16.31
144564 p02-03_FS0315_Leder.indd   2 02/02/15   15.12



f o l k e s k o l e n  /  0 3  /  2 0 1 5  /  3 

!

Hanne Birgitte Jørgensen,  
Ansv. chefredAktør

hjo@dlf.org

skoleordbog.dk

tlf. 33 75 56 00

ordbog@gyldendal.dk

skoleordbog.dk

TIL ALLE KLASSETRIN

 skoleordbog.dk  er online ordbøger tilpasset 

elevens sproglige niveau og behov. 

■ Dansk � engelsk � tysk � fransk � spansk 

■ Begynderordbøger til 0.-3. klasse,  
 skoleordbøger til 4.-6. klasse, røde ordbøger til 7.-10. klasse

■ Sproglige øvelser

■ Lydfiler og illustrationer

■ Bestil gratis prøveadgang på ordbog@gyldendal.dk

9
4
6
3

NYHED 
  -få gratis  
     prøveadgang

9463_FO_nr3_skoleordbog_210x285.indd   1 05/01/15   16.31

Malik Siddique stjal knallerter og var en rod. Han gik i skole på Nørre-
bro i København. Men der var en lærer, som var i stand til at »connecte«. En lærer, der brugte 
den rigtige blanding af autoritet og respekt, som var med til at få Malik tilbage på sporet. I dag 
arbejder Malik selv med at hjælpe indvandrerdrenge.

Det er en livsbekræftende historie, som vi har hørt mange gange. Den om læreren, som 
betyder en afgørende forskel. 

Det er også en del af fortællingen om den danske folkeskole. Hvor socialt engagerede 
lærere kæmper for at få fat i dem, der ikke oplever sig selv som en del af det demokratiske 
fællesskab, og vise dem, at det findes. Hvor der er plads til alle. Det er et møde, som ofte kun 
sker i folkeskolen.

Men når man ser de nyeste undersøgelser, er det svært at holde gejsten oppe. Hver tiende 
lærer har forladt folkeskolen, siden den forhadte lov 409 trådte i kraft. Det er en stigning på 
30 procent i forhold til året før. 

Til syvende og sidst skal alle jo kunne se sig selv i øjnene og 
stå inde for det, de gør. Derfor er det ikke så sært, at lærerne 
stemmer med fødderne.

Undersøgelser viser også, at der blandt forældrene er stigende utilfredshed. De forholder 
sig ganske vist ikke til lærernes betingelser for at udføre arbejdet – og det er nok de færreste, 
som ved eller interesserer sig for, hvad lov 409 har betydet for lærerne. Men de ser, hvordan 
det går med reformen og den nye lange skoledag. 

Også her kan man se advarselssignaler i forhold til den fælles folkeskole. Foreningen Skole 
og Forældre har gennemført en undersøgelse, som viser, at 28 procent af forældrene er util-
fredse med folkeskolen – en stigning fra cirka 15 procent i september 2014. 

For hvem synes, at det er okay at lægge børn til noget, man kan opleve som et eksperi-
ment? Det kan godt være, at det hele bliver fint engang om nogle år. Men så er en stor del af 
børnenes skoletid gået. Så også forældre, som i princippet går ind for den fælles skole, stiller 
sig op i køen til privatskolerne. 

De to tendenser burde få hårene til at rejse sig på hovedet af politikerne. Men det er der 
ingen tegn på: 

Både undervisningsminister Christine Antorini (Socialdemokraterne) og formanden for 
KL’s børne- og kulturudvalg, Anna Mee Allerslev (Det Radikale Venstre), er »sikre på«, at for-
ældrene med tiden bliver mere tilfredse. Rom blev ikke bygget på en dag, siger Anna Mee til 
Politiken. Også KL’s chefforhandler, den konservative borgmester Michael Ziegler, maner til 
tålmodighed.

Lærere og forældre har brug for konkrete handlinger nu. Handlinger, 
der peger i retning af, at problemerne bliver løst. De kan 
ikke nøjes med besværgelser, som ligner noget, der 
er trukket i en automat. Det er tydeligt, at politi-
kerne ikke forholder sig til virkeligheden. 

Der er ikke noget, som for alvor forhin-
drer dem i at vise, at de ønsker at løse 
problemerne. De har chancen lige nu 
ved overenskomstforhandlingerne. Og 
så kan man jo stadig håbe, at udsigten 
til et valg kan bringe lidt grøde i sagen. 
For folkeskolens skyld. 

»Det er en skidt ledelse, 
der ikke tør se i øjnene,  
at deres medarbejdere  

er i mistrivsel«.
Dennis Hornhave Jacobsen 

i en kommentar til, at christine Antorini og  
Anna Mee Allerslev giver skolereformen  

en positiv evaluering

»Udsagnet var, at  
bevægelse forbedrer  

indlæringen, og det er der 
altså ingen evidens for.  
Det er ikke det samme, 

som at bevægelse  
forringer indlæringen.  

Der er vel næppe nogen, 
der har hævdet, at en god  
kondition var hæmmende 

for indlæring«.
Mogens Møller 

i en kommentar til nye forskningsresultater  
om bevægelse og læring

»Det handler om lærer- 
professionen. Er det en 

kulturbaseret profession, 
eller er det et service- 

erhverv?«
niels Christian sauer 

i en kommentar til Michael Zieglers blanke  
afvisning af arbejdstidsaftaler

Pas nu på  
folkeskolen,  
for pokker!
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Skolekontakten

GRATIS!
Du betaler kun fragtprisen

Bestil og læs mere på skolekontakten.dk

Handler vi 
etisk og fair?

Forbruger vi for meget – og hvad styrer 
vores valg? Sæt fokus på forbrug, varer og 
globalisering i geografi  og samfundsfag 
med ’Verden handler – etisk og fair?’ 
Du fi nder lærervejledning, elevopgaver 
mv. på etisk-handel.dk.

80 siders 
hardback 
elevbog.

Citat fra anmeldelse:
”Materialet giver eleverne 
en bredere forståelse af 
sammenhængen imellem 
det lokale og det globale, 
fx at en danskproduceret 
vaniljeis kan indeholde 
dansk fl øde og vanilje fra 
Uganda, hvor arbejds- og 
lønforhold er meget for-
skellige fra de danske”.
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Tid til SKRIVNING 3 hjælper dig med at øve dig i at blive bedre til at udtrykke dig skriftligt. Bogen består af tekster og  opgaver, fordelt på de fem grundlæggende måder at skrive på:

• at skrive for at informere
• at skrive for at beskrive
• at skrive for at fortælle
• at skrive for at argumentere
• at skrive for at reflektere.
Kender du disse skrivemåder godt, har du et solidt grundlag for at skrive alle  typer tekster.

Til Tid til SKRIVNING 3 hører også den fælles Tid til SKRIVNING  Lærervejledning.

3

ISBN 978-87-23-04619-2

www.alinea.dk

9788723046192_omslag.indd   3
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Tid til skrivning 1, 2 og 3 træner eleverne i at blive bedre til at 
udtrykke sig skriftligt og giver dem differentierede udfordringer 
inden for skriftlig dansk.

Hæfterne består af tekster og opgaver, fordelt på de fem  
grundlæggende måder at skrive på. Nemlig at skrive for at:

• Informere
• Beskrive
• Fortælle
• Argumentere
• Reflektere.

Materialet er en dansk oversættelse og bearbejdning af det  
anmelderroste norske materiale ’SKRIV’ af bl.a. forskeren  
Kjell Lars Berge.

Se uddrag af bøgerne på alinea.dk.

Skriv bedre!

Dansk  ·  7.-10. klasse

Se de flotte  
anmeldelser på 

alinea.dk

Mød os på Læringsfestivalen og få inspiration fra eksperter og forfattere. Følg med på alinea.dk/messer.
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Ansøg om vejledningsforløb
i skoleåret 2015/2016 

Ønsker I som skole eller kommune at få sparring 

på jeres arbejde med folkeskolereformen?

Alle folkeskoler og kommuner kan nu ansøge om at indgå i 
vejledningsforløb med Undervisningsministeriets lærings-
konsulenter. Vælg selv jeres vejledningstema eller meld jer 
til et af de otte faste temaer i skoleåret 2015/16: 

1. Læringsmålstyret undervisning med fokus på dansk
2. Læringsmålstyret undervisning med fokus på mate-

matik
3. Læringsmålstyret undervisning med fokus på frem-

medsprog
4. Læringsmålstyret undervisning med fokus på naturfag
5. Læringsmålstyret undervisning for specialskoler og  

specialklasserækker
6. Pædagogisk ledelse af læringsmålsstyret undervisning
7. Lokal kapacitetsopbygning: Udvikling af lokale læ-

ringskonsulenter, pædagogiske læringscentrer og 
ressourcepersoner

8. Tosprogede elevers sproglige udvikling.

I kan få vejledning gennem et individuelt, etårigt vejled-
ningsforløb, hvor to læringskonsulenter bliver tilknyttet 
jeres kommune/skole. I kan også vælge at deltage i et 
temaforløb med fire praktikerrettede kursusdage fordelt 
over skoleåret. 

Ansøgningsfristen er fredag den 20. februar 2015

Læs mere på
 www.uvm.dk/Laeringskonsulenterne 

6-10 14

Færre DLF-
politikere 

et flertal i hovedsty-
relsen lægger op til at 

spare ved at skære ned 
på antallet af kongres-
ser og antallet af ho-
vedstyrelsesmedlem-

mer i Dlf.

Falsk anklaget  
mistede jobbet

»Pigen havde fortalt, at jeg 
havde krænket hende seksuelt 
på nogle bestemte tidspunk-
ter. Jeg blev afhørt om dem, 

og jeg havde heldigvis været til 
møder på de tidspunkter, hun 
havde nævnt. Politibetjenten 

sagde, at det højst sandsynligt 
var praleri fra pigens side«.

lærer Jean-Philippe simon om 
sit livs mareridt i en sag, der på 

visse områder leder tankerne 
hen på handlingen i filmen 

»Jagten«.

Mob ikke
Camilla fortæller om sin 

mobning og læ rernes 
svigt, da kamme raten 

laura blev mobbet. 

20
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à   Oversigt3824

Læs højt
Anmeldelse af bogen 

»Højtlæsning med  
mening«.

 Skolehund  
hjælper specialelever

skolehunden Thomas kan være 
den første bedste ven, som 

elever på Resen skoles special-
afdeling får. Dermed åbner den 
store golden retriever døren til 

andre venskaber. 

Thomas Golden Retriver 
Skolehund
Resen Skole

28 32

Min lærer gjorde 
en forskel 

svend-Aage Mortensen 
håndterede sine elever på 
en god måde, mener Ma-
lik siddique, som nu bru-
ger samme metoder til at 

nå utilpassede unge.

Rapporteret
Lærer fik ødelagt sit liv af falsk anklage  
om pædofili................................................../  6

Folkeskolen.dk  .................................../  12

Aktualiseret
Færre i hovedstyrelsen og  
færre kongresser ........................................./  14

Lærer til lærer ...................................../ 17
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DLF mener .................................................../  18

Netdebat ....................................................../  18

Rapporteret
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Klassens firbenede pædagog .................../  24
Roden maliks lærer banede vej til en  
bedre fremtid ............................................../  28
Erik Schmidt-sagen:  
Åbent opgør om advarsel ........................../  32
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Bazar ........................................................./  47
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og kampklar

Dlf stævner odense 
kommune i erik  
schmidt-sagen.
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rapporteret

Lærer  
fik ødeLagt  

sit Liv af  
faLsk ankLage  

om pædofiLi
13-årig pige sagde, at hun var blevet seksuelt 

krænket af sin lærer. det havde intet på sig.  
politiet rensede læreren helt,  men på skolen 

fortsatte rygterne , og ledelsen gjorde  
intet for at hjælpe ham.

T e k s T  H e l l e  l a u r i T s e n  •  F o T o  l a r s  H o r n

144564 p06-11_FS0315_Jean-Philippe Simon.indd   6 02/02/15   16.26
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eg betaler en 
meget høj pris for 
noget, jeg ikke har 
gjort«. 

Ordene kom-
mer med stille ef-
tertryk fra Jean-
Philippe Simon, der 

har været igennem et 
mareridt med anklage 

om pædofili. I dag står 
han uden arbejde og 

har fået posttraumatisk 
stresssyndrom. Han er ikke 

længere i stand til at arbejde 
som lærer og har mistet tilliden til næ-

sten alle omkring sig. 
Han blev svigtet, dømt af »folkedomsto-

len«, af rygter og total mangel på opbakning 
fra ledelsen. Skolelederen blev fritstillet kort 
tid efter – ikke på grund af denne sag, men 
fordi arbejdsmiljøet på skolen var meget dår-
ligt, og eleverne rejste til andre skoler. 

Ledelsen forstod tilsyneladende ikke Jean-
Philippe Simons behov for at blive renset 
efter den voldsomme anklage. Aalborg Læ-
rerforening anbefalede ledelsen at samle hele 
personalet og én gang for alle få cementeret, 
at der intet var i anklagen. Men det skete ikke. 

I stedet fik rygter lov til at florere på skolen, 
uden at nogen slog ned og stoppede dem.

Suspenderet og afhørt
Det begyndte ellers godt for Jean-Philippe Si-
mon på Gl. Hasseris Skole i Aalborg. Han fik i 
2005 et skema med fransk, engelsk, geografi, 
samfundsfag og kristendom.

»Jeg trivedes rigtig godt. Det er en stor 
skole, og jeg havde mange kolleger. Jeg synes, 
jeg var god til at få eleverne til at opnå fagligt 
gode resultater, og det var en skole, hvor ele-
verne valgte fransk af lyst. Der var også stor 
forældreopbakning. Til gengæld oplevede jeg 
aldrig opbakning fra ledelsens side«.

Han er født og opvokset i Frankrig og tog 
en dansk meritlæreruddannelse i år 2000. 
Han arbejdede på forskellige skoler, men 
søgte jobbet i Aalborg, fordi han meget gerne 
ville undervise i fransk.

Jean-Philippe Simon glemmer aldrig den 
dag i februar, hvor han blev kaldt ind på 
skolelederens kontor. Kommunens område-
leder var der også, og de fortalte ham, at der 
var  sket noget ubehageligt. Han var anklaget 
for at have forulempet en pige i 7. klasse. De 
sagde, at politiet endnu ikke havde fortalt 
mere, men at de var nødt til at suspendere 
ham på stedet.

»Det var en torsdag. Jeg gik hjem og havde 
det forfærdeligt. Søndag skulle jeg på ferie 
med min kæreste til Egypten, men jeg vidste 
intet. Heller ikke om jeg måtte rejse«.

Næste morgen gik Jean-Philippe Simon 
hen på politistationen.

»Jeg ventede længe på, at de fandt frem til 
den betjent, der havde sagen. Jeg blev afhørt. 
Pigen havde fortalt, at jeg havde krænket 
hende seksuelt på nogle bestemte tidspunk-
ter. Jeg blev afhørt, og jeg havde heldigvis 
været til møder på de tidspunkter, hun havde 
nævnt. Politibetjenten sagde, at det højst 
sandsynligt var praleri fra pigens side. Jeg 
måtte gerne tage på ferie«.

»Det blev en forfærdelig ferie. Tankerne 
kværnede rundt hele tiden: Hvorfor havde 
hun sagt det?«.

Pigen chattede med pædofil
Baggrunden for sagen var, at politiet overvå-
gede en pædofil på nettet. Da den pædofile 
fik kontakt med den 13-årige pige og chattede 
med hende, besluttede politiet at stoppe 
ham, så de to ikke mødtes. Han havde for-
inden spurgt pigen om hendes seksuelle er-
faringer, og hun fortalte, at hun nogle gange 
havde været sammen med sin lærer. 

På baggrund af chatten blev Jean-Philippe 

rapporteret

»Kun min kæreste har jeg det  
godt med, hun har støttet mig 
hele vejen igennem. Havde jeg 
ikke haft hende, så tror jeg ikke, 
jeg havde været her i dag«. 
J e a n - P H i l i P P e  s i m o n  

l æ r e r  o g  F a l s k  a n k l a g e T  F o r  s e k s u e l  k r æ n k e l s e

»
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Simon suspenderet og sagen undersøgt. 
Pigen og hendes forældre sagde undervejs i 
undersøgelserne til politiet, at anklagen mod 
læreren ikke havde noget på sig. 

»Jeg husker ikke, hvor længe jeg var sus-
penderet. Cirka en måned, tror jeg. Jeg skulle 
bare afvente sagens gang, fik jeg at vide. Jeg 
ringede jævnligt til skolelederen og spurgte 
hende, om jeg skulle sende materiale til min 
vikar. Men det skulle jeg ikke. Hun virkede 
kølig«, fortæller Jean-Philippe Simon.

Mens han var suspenderet, gik han til psy-
kolog. Det var et tilbud fra skolens side. Han 
syntes ikke, han fik noget ud af det, og følte, 
at psykologen var for tæt tilknyttet til skolen. 
Psykologen havde både lærere og elever fra 
skolen som klienter.

Skolelederen orienterede hans kolleger om 
hans suspendering. De fik at vide, at han var  
mistænkt for at have krænket en navngiven 
elev på skolen seksuelt. 

»Jeg hørte hverken fra skolelederen eller 
fra mine kolleger, mens jeg var suspenderet. 
Jeg ville selv have ringet, hvis en kollega til 
mig oplevede det, jeg var igennem. Det er 
vigtigt, at man oplever støtte og har noget 
kontakt i sådan en situation. Jeg følte mig 
utrolig dårligt tilpas og meget alene med alle 
tankerne«.

»Da politiet fortalte mig, at pigen havde ind-
rømmet, at hun kun havde sagt det for at gøre 
sig interessant, og at sagen mod mig var frafal-
det, bad jeg dem om at ringe til min skoleleder 
og sige det til hende. Det gjorde de«.

Fik forbud mod at tale om sagen
Da han kom tilbage til skolen, gik det helt 
galt. Han havde det dårligt efter at have været 
væk i en måned, hvor tankerne havde kørt 
rundt i hovedet på ham. Han var nervøs over 
at møde kolleger og elever.

»Den mandag, jeg mødte op på lærervæ-
relset, var forfærdelig. Nogle kolleger kom 
hen og talte lidt med mig, men jeg oplevede, 
at mine kvindelige kolleger så på mig, som 
om jeg var den værste sexforbryder i landet. 
Mine mandlige kolleger virkede mere, som 
om de var bange. Pigen gik stadig på skolen, 
og de var utrygge ved at undervise hende«, 
fortæller Jean-Philippe Simon.

Han måtte selv bede skolelederen om at 
orientere kollegerne om, hvad sagen hand-
lede om, og at han var helt renset.

»Hun sagde det et par dage senere på 
lærerværelset, da der ikke var ret mange. 
Hun bød mig velkommen tilbage og sagde, at 
der ikke længere var en politisag imod mig. 
Bagefter spurgte et par stykker mig, hvad der 

»Ledelsen sagde, at jeg havde tavs-
hedspligt. Af hensyn til skolens ry. Jeg 
spurgte, hvad jeg måtte sige, og fik det 
klare svar, at jeg ikke måtte sige et dyt«, 
fortæller Jean-Philippe Simon.

Sagsbehandler Dorthe Charlotte Jensen fra 
Aalborg Lærerforening har fulgt hele Jean-
Philippe Simons sag, efter at han selv hen-
vendte sig til foreningen.
»Jean-Philippe Simon har selv måttet gøre 
alting i forløbet. Fra skolens side har der in-
gen opbakning været overhovedet. Han øn-
skede at få sagen klarlagt med pigen og 
hendes forældre, men skolelederen ønskede 
slet ikke at tage konflikten op, hvilket er den 
væsentligste årsag til hans situation i dag«, 
siger Dorthe Charlotte Jensen.
Hun fortæller, at eleven og hendes mor selv 
har fortalt, at der intet var i sagen.
»Fra kredsens side påpegede vi, at man i så-
dan en sag bør samle hele personalet og klart 
fortælle, at der intet er i sagen. At læreren er 
totalt renset. Men sådan skete det ikke«.

Ingen  
opbaknIng fra 
skolens sIde
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egentlig var sket. Og kort efter fik jeg at vide 
fra ledelsen, at jeg havde tavshedspligt. Jeg 
måtte ikke fortælle noget af hensyn til skolens 
ry. Jeg spurgte, hvad jeg måtte sige, og fik det 
klare svar, at jeg ikke måtte sige et dyt«, siger 
Jean-Philippe Simon.

Men det største problem var, at han skulle 
undervise pigens klasse igen. Han bad sig fri, 
men skolelederen ville ikke fritage ham. 

»Det var en meget svær periode. Jeg græd 
hele vejen til skolen. I frikvartererne sad jeg 
på toilettet og græd. Jeg kunne slet ikke un-
dervise eleverne på en fornuftig måde. Det 
var alt for stort et pres for mig. Første gang 
jeg skulle have klassen, kunne jeg slet ikke 
komme derind. Jeg gik tilbage til skolelederen 
og sagde, at jeg ikke kunne. Men det skulle 
jeg«, forklarer han.

Kondomer i dueslaget
Første gang Jean-Philippe Simon skulle mod-
tage opgaver fra pigens klasse, fandt han en 
stak opgaver i sit dueslag og så et billede af en 
mand med åben gylp.

»Jeg gik straks til skolelederen. Hun sagde, 
at det var slemt. Det måtte man ikke. Jeg 
spurgte, hvad hun ville gøre. Det vil jeg være 
obs på, svarede hun. Men hun gjorde intet. 
Næste gang modtog jeg opgaver fra hele klas-
sen – undtagen pigen. Der lå en lille gavepakke 
uden afsender. Da jeg åbnede den, var der en 
pakke kondomer i. Fra parallelklassen fik jeg et 
kladdehæfte med en tegning af en stor penis«.

Han ved ikke, hvem der har lagt tingene i 
hans dueslag. Men det var tydeligt, at der gik 
rygter om ham på skolen.

Der begyndte også i denne periode at 
komme klager over Jean-Philippe Simons un-
dervisning fra forældrene. 

»Jeg har senere set min personalemappe. 
Den er tyk. Der er forældreklager, som jeg 
aldrig har hørt om, og referater af møder, jeg 
ikke har deltaget i«.

Ved skoleårets slutning får han at vide, at 
han skal undervise samme klasser efter som-
merferien.

Jean-Philippe Simon magter ikke mere. 
Han er nedbrudt og sygemelder sig. 

Få uger senere modtager han en afskedi-
gelse. Der står, at »den uansøgte afsked tager 
udgangspunkt i uegnethed«. Lærerforeningen 
anbefaler ham selv at sige sin stilling op. 

Han har senere fået anerkendt sin sag som 
en arbejdsskade.

Voldsomme konsekvenser
For Jean-Philippe Simon er konsekvenserne 
af den falske anklage enorme. Han lider af 
posttraumatisk stresssyndrom, han får gråd-
anfald, anfald af panikangst, og han kan ikke 
arbejde som lærer længere. Lige nu er han 
i praktik – en slags arbejdsprøvning på et 
bibliotek i 10-12 timer om ugen.

»Jeg har prøvet at undervise voksne i 
fransk, men jeg kunne ikke. Det er slut! So-
cialt har det kostet mig mit gode forhold til 
mine børn. Jeg er utilpas, når der er børn og 
unge mennesker til stede – også mine egne. 
Det er, som om jeg har mistet al tillid. Børn 
er blevet ubevidst farlige for mig. Åbenbart 
tænker jeg, at de kan skade mig«.

»Jeg har også rigtig svært ved at forholde 

mig til kvinder. Kun min kæreste har jeg det 
godt med, hun har støttet mig hele vejen 
igennem. Havde jeg ikke haft hende, så tror 
jeg ikke, jeg havde været her i dag. Så var jeg 
hoppet i fjorden«.

Foruden lærerjobbet var Jean-Philippe 
Simon i gang med en lederuddannelse. Også 
den mulighed er nu fortabt.

Og vennerne er forsvundet. 
»De tænkte, at det er synd for mig og 

’godt, det ikke er mig’, men det blev åbenbart 
for besværligt. Der ligger også altid en lille 
tanke hos folk om, at der måske var noget om 
sagen. Sådan ville jeg nok også selv have det – 
den lille tanke i baghovedet«.

Aalborg Lærerforening har hjulpet under-
vejs i sagen og støttet hele vejen. Men hvor-
dan ville Jean-Philippe Simon have ønsket, at 
skoleledelsen og kollegerne på Gl. Hasseris 
Skole havde reageret?

»Det bedste, de kunne have gjort, var, at 
skolelederen havde samlet alle til et perso-
nalemøde og dér havde fortalt, hvad sagen 
handlede om. Ikke alle detaljer, men sådan at 
kollegerne forstod det. Og så have understreget, 
at jeg er renset ét hundrede procent for ankla-
gen. Det havde jeg forventet. Eleven skulle have 
flyttet skole, hvor hun kunne få en ny chance. 
Rygterne skulle have været manet i jorden«. 
hl@dlf.org

rapporteret

»Jeg har senere prøvet at undervise voksne i 
fransk, men jeg kunne ikke. Det er slut! Socialt har 
det her også kostet mig mit gode forhold til mine 
børn. Jeg er utilpas, når der er børn og unge men-
nesker til stede – også mine egne. Det er, som om 
jeg har mistet al tillid. Børn er blevet ubevidst far-
lige for mig«, siger Jean-Philippe Simon.

Folkeskolen har interviewet Jean-Philippe Simon og 
sagsbehandler Dorthe Charlotte Jensen fra Aalborg 
Lærerforening samt læst papirer i sagen. Folkeskolen 
har talt med den daværende skoleleder, som ikke 
ønsker at kommentere sagen.
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Kan din skole også 
redde liv?

Skoler landet over har lige nu sat førstehjælpsomhed på skoleskemaet. 
Med vores klassesæt kan du undervise i livreddende førstehjælp, etik og 
handlingsparathed. Sammen kan vi skabe en handlekraftigt generation, 
der både kan og vil træde til, når nogen falder om med hjertestop. 
Er din skole også med? Ellers kan du bestille klassesæt og downloade 
undervisningsmaterialer på hjertestarter.dk/skoleindsats. Her kan I også 
blive certifi ceret “Du kan redde liv”-skole.

TrygFonden varetager TryghedsGruppens 
 almennyttige arbejde. TryghedsGruppen 
er hovedejer i forsikrings selskabet Tryg og 
 skaber værdi og tryghed gennem langsigtede 
investeringer og almennyttige uddelinger.
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»Jeg er enig i kritikken: Vi skulle have kon-
sulteret lærernes Centralorganisation inden 
lovindgrebet«.

Beskæftigelsesminister Henrik Dam kri-
stensen (socialdemokraterne) var – med 
hjælp fra spørgerne Rosa lund og finn sø-
rensen fra enhedslisten – klar i spyttet på 
samrådet fredag den 23. januar. sammen 
med finansminister Bjarne Corydon (social-
demokraterne) var Dam kristensen indkaldt 
som en reaktion på den kritik, som treparts-
organisationen International labour orga-
nization (Ilo) har fremsat oven på overens-
komstforhandlingerne i foråret 2013.

I udtalelsen fra Ilo forventes det blandt 
andet, at udvalgets principper om samråd 
med medarbejder- og arbejdsgiverorgani-
sationer ved overenskomstforhandlingerne 
2014-15 vil blive respekteret – og at udval-
get holdes underrettet om udviklingen. 

Beskæftigelsesministeren lovede, at Ilo 
bliver holdt underrettet om de igangværende 
overenskomstforhandlinger.

»Vil ikke gå på glødende kul«
Beskæftigelsesminister Henrik Dam kristen-
sen erkendte, at Danmarks lærerforening 
skulle have været konsulteret inden fremlæg-

gelsen, men ville ikke forholde sig til, hvilke 
fremadrettede konsekvenser indrømmelsen 
af fejlen kan få.

»Vi begik en fejl, det har vi taget til efter-
retning. Det er fortidens synder, som vi nu 
har erkendt. Jeg har ikke tænkt mig at gå på 
glødende kul for Anders Bondo«, sagde Henrik 
Dam kristensen. Han understregede, at der ikke 
er tale om indholdsfejl i loven. og han »beklager 
ikke lovforslaget, men at der ikke har været kon-
sultation med lærernes Centralorganisation«, 
som er den organisation, der forhandler lærer-
nes forhold ved overenskomstforhandlinger. 
mbt@dlf.org, esc@dlf.org

Mandag 26. januar 2015 kl. 16.42

Lærerne i Odsherred får aftale  
med mindre undervisningstid

Fredag 23. januar 2015 kl. 13.53 

lærerne i odsherred kommune skal 
fra næste år undervise i maksimalt 26 
lektioner om ugen mod 27 lektioner i år. 
Arbejdstiden placeres som udgangs-
punkt på skolen med onsdag og torsdag 
med fast arbejdstid til henholdsvis klok-
ken 16 og klokken 17, mens tre dage om 
ugen bliver mere fleksible for lærerne. 
sådan lyder den rammeaftale, som ods-

herred kommune og odsherreds lærer-
kreds netop har underskrevet.

Borgmester Thomas Adelskov (so-
cialdemokraterne), som også er medlem 
af kl’s bestyrelse, er glad for den nye 
aftale, der har taget udgangspunkt i læ-
rernes ønsker om færre undervisningsti-
mer og mere fleksibilitet. 

Danmarks lærerforening skulle have været konsulteret, inden lov-
indgrebet i foråret 2013 blev en realitet. Det erkender beskæftigel-
sesminister Henrik Dam kristensen nu.

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristen-
sen erkendte på et samråd procedurefejl ved lockout-
en i foråret 2013 og beklagede på regeringens vegne.

Minister beklager: 
Vi skulle have  
talt med lærerne  
inden lovindgreb

Borgmester i odsherred Thomas Adelskov (socialdemokraterne) 
og kredsformand Grethe funch underskriver den nye aftale om 
arbejdstid for kredsens lærere.

Foto: Peter Haugaard
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Onsdag 28. jan. 2015 kl. 06.22 

Lærere på deltid  
rammes hårdt på  
forberedelsen
formand for overenskomst-
udvalget i Dlf Gordon Ørskov 
Madsen har været i kontakt 
med alle Dlf’s 79 kredse. 
Meldingen er den samme alle 
steder – deltidsansatte og læ-
rere med aldersreduktion bliver 
ramt hårdere på forberedelsen 
end fuldtidsansatte lærere, 
fordi de ikke går tilsvarende 
ned i undervisningstid.

»Det er et generelt problem 
over hele landet. De arbejds-
tidsregler, vi har nu, kan ikke 
sikre den enkelte lærer. Hvis 
ikke man har en lokal aftale, 
der løser det, kan det kun løses 
ledelsesmæssigt«, siger Gor-
don Ørskov Madsen.

Torsdag 29. jan. 2015 kl. 14.01

75 procent af  
lærerne har sagt op 
på Vangeboskolen
omkring 75 procent af læ-
rerne på Vangeboskolen i 
Rudersdal kommune har 
sagt deres job op i løbet af de 
sidste måneder. I alt har 27 
lærere sagt farvel og good-
bye siden august. Det viser 
en dugfrisk årsopgørelse fra 
kommunen. Til sammen-
ligning forlod blot tre lærere 
Vangeboskolen i 2012, viser 
tal fra Rudersdal kommunes 
personaleafdeling, og i 2013 
kun fire. »Det er mange«, fast-
slår formanden for den lokale 
lærerkreds, Rudersdalkredsen, 
Marianne Toftgaard, tørt. 
nemlig omkring 75 procent ud 
af en lærerstab på 34-38.

ny professor i it i fagene:  
se hele Jeppe Bundgaards  
tiltrædelsesforelæsning på folkeskolen.dk 

Torsdag 29. jan. 2015 kl. 08.25

Reform og lov om arbejdstid 
skræmmer lærerne væk fra 
folkeskolen
1.236 flere lærere har forladt folkeskolen 
mellem oktober 2013 og oktober 2014 
end i samme periode året før, hvilket er 
en stigning på 30 procent. Det viser tal 
fra kommunernes og Regionernes løn-
datakontor. lærerne er altså forsvundet i 
den periode, hvor folkeskolereformen blev 
planlagt og implementeret, og hvor lærer-
nes nye arbejdstidsregler er trådt i kraft.  

lærerne, der er forsvundet fra folke-
skolen, er enten forsvundet til privatsko-
le, andet arbejde eller arbejdsløshed. De, 
der har skiftet til et folkeskolelærerjob 
i en anden kommune eller til et skole-
lederjob, er trukket ud af analysen, der 
også viser, at det i høj grad er de erfarne 
lærere, der har forladt skolen. Blandt de 
35-44-årige lærere er der 41 procent 
flere, der har forladt skolen, og blandt de 
45-54-årige er procenten oppe på 51. 

Onsdag 28. jan. 2015 kl. 10.17

Antorini og Allerslev:  
Folkeskolereformen 
går overraskende 
godt
Undervisningsminister 
Christine Antorini og for-
mand for kl’s børne- og 
kulturudvalg, Anna Mee 
Allerslev, er enige om, at 
det går flot og bedre end 
forventet for reformen. I 
et interview med Danske 
kommuner fortæller de, 
at folkeskolereformen er 
kommet overraskende 
godt fra start. Men der har 
også været udfordringer, 
fortæller de. Undervis-
ningsministeren ser dog 
lys for enden af tunnelen.

 
nyheder på:

  

Tirsdag 27. januar  2015 kl. 09.26

De i alt 36 elever på 8. årgang på Amager fæl-
led skole har ligesom de andre tilmeldte skoler 
udvalgt mærkesager, de synes er vigtige, ført 
kampagner, gennemført debatter og er nu i gang 
med at forberede dilemmaspørgsmål til repræ-
sentanter fra de forskellige ungdomspartier.

Danske 8.- og 9.-klasser har nemlig i tre 
uger i januar haft skolevalg på skoleskemaet, og 
på Amager fælled skole er  de mest populære 
mærkesager at sænke topskatten, afskaffe både 
monarkiet og hundeloven og stoppe børnear-
bejde.

skolevalget har været en øjenåbner for 
mange af 8.-klasseeleverne på Amager fælled 
skole, fortæller deres samfundsfagslærer Ca-
milla Muusmann. 

Alt det hårde arbejde skulle hjælpe dem til at 
finde ud af, hvor de vil sætte deres kryds, da der 
er skolevalg torsdag den 29. januar. skoleval-

get er sat i værk af regeringen for at øge valg-
deltagelsen blandt førstegangsvælgere. 
mbw@dlf.org

samfundsfagslærer Camilla Muusmann (til højre) er ved 
at forklare 8.-klasserne på Amager fælled skole, hvordan 
man stiller gode og skudsikre spørgsmål til politikere. 

Mest læste:
 
•   ny bog: Tidligt læringsfokus 

forringer udbyttet for små 
børn

•   far: Hvorfor skal min søn sidde 
seks timer i et klasselokale?

•   ok 15: kl vil af med lærer-
nes undervisningstillæg

Mest kommenterede: 

•   Privatskolerne skal tvinges til 
at tage et socialt ansvar 

•   Michael Ziegler og Anders 
Bondo forhandler igen 

•   Antorini og Allerslev:  
folkeskolereformen går  
overraskende godt

Fik du  
læst: 

Skolevalg: Slut med monarki  
og ned med topskatten

Foto: M
ie Borggreen W

inther
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Danmarks Lærerforenings kongres besluttede 
sidste år, at der skal spares på udgifterne til 
kongressen og til hovedstyrelsen. 

Nu ligger forslagene klar, og til september 
skal de delegerede tage stilling til et forslag 
om toårige kongresperioder i stedet for som 
nu, hvor der er kongres hvert efterår. Kon-
gressen skal også tage stilling til et forslag om 
at reducere antallet af hovedstyrelsesmed-
lemmer fra 25 til 23. 

Formålet er at spare på driften, fordi kon-
tingentindtægterne falder som følge af færre 
lærerstillinger på skolerne. DLF har estimeret, 
at de årlige kontingentindtægter i 2019 vil være 
faldet med 20 millioner.

Især kan det give mening at sløjfe de så-

kaldte »midtvejskongresser«, mener et flertal 
af hovedstyrelsen.

Som hovedregel har DLF en såkaldt »stor« 
kongres hvert andet år med blandt andet 
formandens mundtlige beretning og en »lille« 
kongres hvert andet år, hvor kongressen ho-
vedsageligt er samlet for at stille overenskomst-
krav. Men når overenskomstperioderne så 
indimellem er treårige, går der kludder i syste-
met, og DLF holder kongresser, der hverken er 
»store« eller handler om overenskomstkrav.

Andre muligheder for dialog
Formand Anders Bondo Christensen mener, at 
det er muligt at klare sig med færre kongres-
ser: »De midtvejskongresser, vi har haft, har 
ikke været præget af store, skelsættende 
beslutninger, så jeg er enig i, at vi må finde 
andre muligheder for dialog mellem kredse og 
hovedstyrelsesmedlemmer, og der mener jeg, 

at regionale tillidsrepræsentantmøder, hyppige 
kredsformandsmøder, sagsbehandlernetværk 
og så videre er langt bedre til det. Og vi kan 
jo altid indkalde kongressen ekstraordinært, 
når der er behov – det synes jeg, vi var gode 
til i foråret 2013«, lød formandens reaktion, da 
organisationsudvalget præsenterede forslaget. 

Det er dog ikke alle hovedstyrelsesmedlem-
mer, som går ind for forslaget. 

Især i kredsene omkring København er der 
stor bekymring for foreningsdemokratiet, hvis 
kongressen kun mødes hvert andet år. »Vi har 
talt meget om kongresser i mit bagland«, sagde 
Regitze Flannov, som til daglig er formand for 
Fjordkredsen i Nordsjælland. »Folk svinger 
sig op til at tale om sammenhængskraft i for-
eningen. Men det er fint at nøjes med endags-
kongresser«, understregede hun. »Mange er 
usikre på, hvad kredsformandsmøder er for en 
størrelse i foreningssystemet«. 

DLF skal spare:

Færre i  
hovedstyrelsen 

og færre  
kongresser

Nyt fra hovedstyrelsen: Danmarks Lærerforening 
lægger op til vedtægtsændringer. DLF tilpasser sig 

en fremtid med færre lærere.

På sidste års kongres lovede formand for 
organisationsudvalget Per Sand Pedersen, 

at hovedstyrelsen ville finde besparelser på 
udgifterne til både kongres og hovedsty-

relse. På kongressen til september kan han 
fremlægge et forslag, der betyder bedre 

plads ved hovedstyrelsesbordet fremover 
og længere imellem kongresserne.

TeksT KAreN rAvN

ArkivfoTo: ThomAs ArNbo
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Hovedstyrelsesflertallet foreslår også, at 
de lokale kredse fremover kun har mulighed 
for at holde generalforsamling hvert andet år 
– hvis flertallet dér ønsker det. Det er Regitze 
Flannov også imod: »Formelt er der stort set 
ikke andre krav, end at man skal fremlægge 
regnskabet. Men jeg synes, det er rimeligt, at 
man aflægger regnskab en gang om året for 
medlemmerne, der betaler en 500-mand om 
måneden til den her forening«. 

»Det smager lidt af  
moderniseringsstyrelsen« 
Forslaget om færre medlemmer af hovedsty-
relsen førte også til debat. Jeanette Sjøberg, 
som er næstformand for Ballerup Lærerfor-
ening, og Dan Løwe, der er næstformand i 
Greve, efterlyste en debat om hovedstyrelsens 
rolle og opgaver, før man diskuterer størrelse 
og økonomi: 

»Det smager lidt af Moderniseringsstyrel-
sen at kigge på økonomi i stedet for opgaver«, 
sagde Dan Løwe, som undlod at stemme.

»Jeg skal ikke kunne sige, om to færre er det 
rigtige eller ej, men jeg betinger mig, at vi tager 
den anden drøftelse først«, lød det fra Jeanette 
Sjøberg. 

Jens Skovmand, Hillerød, udtrykte bekym-
ring for, om det bliver de største lærerkredse, 
der kommer til at sætte sig på pladserne i ho-
vedstyrelsen, og understregede vigtigheden af, 
at alle medlemmer – også medlemmer fra min-
dre medlemsgrupper – oplever, at de har ind-
flydelse på, hvem der sidder i hovedstyrelsen.

 I dag vælges 20 af hovedstyrelsens 25 
medlemmer ved et landsvalg, hvor alle aktive 
DLF-medlemmer kan stemme. Pensionisterne 
vælger en repræsentant på samme måde, 
mens formand og næstformand vælges af 
kongressen, og formændene for henholdsvis 
Lærerstuderendes Landskreds og Skoleleder-
foreningen har hver en plads. Hvis forslaget 
vedtages, bliver det 18 medlemmer, som skal 
vælges ved landsvalg blandt de aktive.

Niels Lynnerup giver kritikerne ret i, at der 
er problemer, men vælger ligesom flertallet af 
hovedstyrelsen at støtte besparelserne:

»Jeg tænker: Er skaden så stor, at den over-
trumfer vigtigheden af besparelser? Og jeg er 
nået frem til, at jeg er villig til en toårig kon-
gresperiode, når vi altså ikke tøver med at ind-
kalde ekstraordinært, og på samme måde med 
antallet af hovedstyrelsesmedlemmer. Men der 
skal ikke skæres med flere end to«.  

»sælg et hus i stedet!«
Det har nemlig været overvejet at skære 
endnu mere, eftersom målet er nogenlunde 
ensartede besparelser på DLF’s tre hoved-
områder – løn, drift og det politiske. Med de 
forslag, der nu lægges frem for kongressen, 
leverer det politiske niveau ikke helt de ti 
procent, som det politiske niveau udgør af 
foreningens budget. 

Niels Christian Sauer var grundlæggende 
imod: »Mig bekendt er DLF god for to milliar-
der kroner. Hvis forslagene ikke gør foreningen 
bedre eller dygtigere, synes jeg, det er et dår-
ligt forslag. Sælg et hus i stedet!«    

Men flertallet sender altså de tre forslag 
til vedtægtsændringer videre til kongressen i 
september, hvor de skal vedtages med to tred-
jedeles flertal, hvis de skal blive til virkelighed. 
DLF-næstformand Dorte Lange forsikrede, at 
kredsformandsmøder fortsat ikke har nogen 
beslutningskompetence i DLF-systemet. 
kra@dlf.org

Vi kan jo altid  
indkalde kongressen  
ekstraordinært, når 
der er behov – det 
synes jeg, vi var gode 
til i foråret 2013.
Anders bondo Christensen
Formand for DLF 

Kurset 
varer 
8 uger. 
Og hele 
livet.
Hvad tænker du på? Træning i mindfulness 
me di tation er personlig mental fitness, der 
sænker kroppens stressniveau og åbner for 
selvindsigt og livsglæde. På Kursustrappen 
Frederiksberg tilbyder vi et systematiseret 
8-ugers mindfulness-program med  vel  - 
dokumenteret effekt. 
Se mere på kursustrappen.dk

Mindfulness

Coaching

Sundhedstjek

Stresshåndtering

Mindfulness

•	 Forslaget	om	toårige	kongresperioder	blev	vedtaget	
med stemmerne 15 for, fem imod og en blank.

•	 Forslaget	om	mulighed	for	kredsgeneralforsam-
linger hvert andet år blev vedtaget med stemmerne 
15 for, fem imod og en blank.

•	 Forslaget	om	reduktion	i	antallet	af	hovedstyrel-
sesmedlemmer med to blev vedtaget med 13 for, 
fire imod og fire blanke stemmer. 

Fire medlemmer var ikke til stede under afstemningen.

De tre forslag
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9.-10.-11. JUNI 2015

Ekstra GRATIS! Koncerter!  
Tirsdag den 9. juni:  

Lars Lillholt band, Johnny Madsen, Bibbi, 
Sniff & Skriver, One Too Many,  

Almost AC/DC

Onsdag 09. juni:  
Skole- og bb. bands, De Eneste To, 

Kandis, Hej Matematik, Gnags, Stine 
Bramsen, Infernal, Johnny Hefty & Jøden, 
Vinnie Who, Svenstrup & Vendelboe, Ib 
Grønbeck, Tom Donovan, Rock Nalle & 

Crazy Ivans, Klondyke

Torsdag 12. juni:  
L.O.C., Burhan G., Kim Larsen & Kjukken, 

Rasmus Walter, L.I.G.A., Birthe Kjær & 
Feelgood Band, Lady A. (USA), Wafande, 

Italo Brothers, Fede Finn & Funny Boyz, 
Tournesol, Sonja Hald, Esben Just Trio

Priser 2015
(OBS! Nedsat ledsager billet pris)

 1-dagsbilletter (onsd eller torsd): 450 kr. 
1-dagsbilletter ledsager: 200 kr.

2-dagsbillet (onsd og torsd): 725 kr.   
2-dagsbillet ledsager: 300 kr.

Camping 35 kr./nat
Morgenmad 50 kr.

Festival Hotel  50 kr/nat 

Billetsalg døgnet rundt.
Bestil via us@solundfestivalen.dk - skriv navn 

/tel. nr. - Vi ringer dig op. Alternativt  
via 86 52 55 66 - Læg navn/tel. nr  

– Vi ringer dig op

IKKE solgte billetter "skydes af" ved indgangen 
på dagene – Du kan tjekke aktuelle billetstatus 
på www.solundfestivalen.dk eller du kan ringe 

på info telefon 86 52 55 66.

Henvendelser vedrørende billetter /  
din bestilling kan KUN!! ské på  

telefon 86 52 55 66.
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lærer til lærer

VIDEO
FOTO
TEGNE
SERIE

Der er 1-2 ugers
sommerkurser

22. juni – 23. august

KUNST
HØJSKOLEN
PÅ ÆRØ
www.kunstaeroe.dk
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foto: Istock 

Da jeg, i september sidste år, tilmeldte mig 
kurset »Innovation, entreprenørskab og velgø-
renhed«, havde jeg ingen idé om, hvorhen det 
ville føre mig. Undervisere på kurset var Nicolai 
Nybye og Knud Erik Christensen fra University 
College Lillebælts nye tværgående koncept Stu-
dentervæksthus UCL. Her modtog jeg vejledning 
i og inspiration til, på egen hånd, at skabe et vel-
gørenhedsprojekt.

Som lærerstuderende var det meget nærlig-
gende at forsøge at skabe et projekt, som kunne 
forbedre nogle af de problematikker, jeg kendte 
fra min hverdag. Praksiserfaring var, og er endnu, 
en af tidens store efterspørgsler på læreruddan-
nelsen. Fra skolerne lyder der en efterspørgsel 
efter flere hænder i klasserne. Det gav derfor god 
mening at skabe et tættere samarbejde mellem 
læreruddannelsen og skolerne, eftersom vi har 
muligheden for at hjælpe hinanden. Deraf opstod 
idéen til »Help-a-friend«.

Konceptet i dette projekt er, at en lærer kan 
sende bud efter en studerende, hvis læreren kan 
forudse en lektion som, af den ene eller anden 
grund, kan være særligt udfordrende for en enlig 
lærer. Et eksempel på en sådan situation kunne 
være en udflugt eller blot en lektion, som in-
kluderer meget gruppearbejde. 
Den studerende skal være en 
resurse og et supplement til 
undervisningen og dermed 
ikke stå for nogen under-
visning selv.

Familiær inspiration
Jeg fik idéen, da jeg var 
med min mor på arbej-
de. Hun er lærer i en 2. 
klasse, og da jeg en dag 
var hjemme, tog jeg med 
hende på hendes skole 

– simpelthen for at få erfaring. Eleverne star-
tede dagen ud med at læse ti minutter i deres 
læsebog. Her gik jeg rundt og lyttede, mens for-
skellige elever læste højt for mig. Vi fik dermed 
tid og mulighed for at lytte og anerkende flere 
elever ad gangen. Efterfølgende skulle undervis-
ningen omhandle påske. Eleverne blev delt op i 
grupper og skulle igennem nogle forskellige »si-
tuationer«, hvor jeg fik lov at styre den ene.

På den måde fik vi skabt et klasserum med 
større mulighed for anerkendelse til den enkelte 
elev. Min mor fik mulighed for at dele klassen op, 
således at hun kunne koncentrere sig om færre 
elever ad gangen og på den måde bringe mere 
kvalitet ind i undervisningen. Jeg selv fik gode 
praksiserfaringer, som jeg har anvendt på min 
uddannelse lige siden.

Prøveprojekt i Odense
I uge 4-6 afvikler jeg en prøveperiode på pro-
jektet i samarbejde med frivillige studerende 
fra læreruddannelsen på Fyn og en folkeskole i 
Odense. Her vil dansklærerne på skolen få mu-
lighed for at få en danskstuderende fra lærer-
uddannelsen ud til at supplere undervisningen 
efter behov.

Jeg glæder mig meget til at se, hvordan pe-
rioden vil forløbe, og jeg håber på, at projektet 

kan udvikle sig til at 
inkludere flere for-

skellige faglig-

heder fra læreruddannelsen og flere folkeskoler 
i Odense.

Lærere og lærerstuderende har en unik mu-
lighed for at hjælpe hinanden, så jeg synes, at 
det er noget, vi skal udnytte. Det kan give de 
studerende mulighed for at opleve forskellige 
klassemiljøer og elever samt give inspiration til 
egen undervisning. Det kan samtidig give læ-
rerne mulighed for aflastning i særligt pressede 
undervisningssituationer og måske også inspira-
tion til nye idéer. 
 folkeskolen@dlf.org 

MERE PRAKSISERFARING 
PÅ LÆRERUDDANNELSEN 
Et projekt, der handler om samarbejde og inspiration mellem lærerstuderende og lærere.

TEKST 

JOhannE MandruP
LÆRERSTUDERENDE
UNIVERSITY COLLEGE  
LILLEBÆLT

Praksiserfaring er en  
mangelvare på læreruddannelsen. 
Frivillige studerende fra lærerud-

dannelsen på Fyn vil gerne prøve at 
arbejde på folkeskoler i Odense.

Help-a-friend
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Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder  
åbent hele døgnet.

debatteretdebatteret

 Antallet af syge 
lærere stiger for-
uroligende, og 
flere kommuner 
oplever store 
problemer med 
at rekruttere læ-
rere. Endvidere 
fortæller unge 
nyuddannede 
lærere, at de ikke 
vil arbejde i fol-
keskolen.

»enkelte dårlige eksempler« som for eksempel 
»en skole, hvor lektiecafeen ikke går så godt«. 

Men virkeligheden lader sig ikke fornægte. 
Antallet af syge lærere stiger foruroli-

gende, og flere kommuner oplever store pro-
blemer med at rekruttere lærere. Endvidere 
fortæller unge nyuddannede lærere, at de 
ikke vil arbejde i folkeskolen.

Følgende er en blandt rigtig mange beret-
ninger fra skolerne:

»Har oplevet, at en lærer er blevet kaldt til 
samtale hos ledelsen for at forklare, hvorfor 
vedkommende ikke havde fået rettet og tilba-
geleveret en skriftlig opgave til eleverne endnu, 
hvilket elever og forældre havde klaget over. 
Tillidsrepræsentant/lærer var nødt til at gøre 
ledelsen opmærksom på, at den på gældende 
lærer underviste i 62 procent af sin arbejdstid, 
hvilket betød, at det var svært for læreren at nå 
rettearbejdet i den samlede opgavemængde. 
Ledelsen var ikke vidende om, at læreren 
havde så høj en undervisningsprocent!«

88 procent af lærerne i folkeskolen fortæl-
ler, at de ikke har den nødvendige tid til at 
forberede og efterbehandle undervisningen. 
Det går blandt andet ud over muligheden for 
at differentiere undervisningen. 84 procent af 
de lærere, der har inkluderede elever i deres 
klasse, fortæller, at de ikke kan give eleverne 
den undervisning, de har krav på.

Folkeskolen er kommunernes ansvar, og 
det er uhyggeligt at opleve, hvordan realite-
terne forsøges nægtet. Det er nødvendigt at 
gøre noget nu, hvis vi skal blive ved med at 
have en folkeskole i Danmark, og forhand-
lingerne om Overenskomst 2015 er en oplagt 
mulighed. Her kan parterne i fællesskab 
forsøge at finde løsninger på den umulige 
situation, som hersker i folkeskolen. Det skal 
KL bidrage til. 

Jeg har lige været på KL’s Børn & Unge 
Topmøde. Et af de gennemgående temaer 
var folkeskolereformen, og det var en absurd 
oplevelse at høre en debat, som overhove-
det ikke beskæftigede sig konkret med, om 
lærere og ledere i folkeskolen har de rammer, 
der skal til for at kunne løfte opgaven. Debat-
ten koncentrerede sig om opfordringer til at 
»tale op« og om at lade være med at nævne 
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Brug Overenskomst 
15 som mulighed for 
at styrke folkeskolen }Religiøs satire i folkeskolen?

Janne Skovbjerg på det faglige 
netværk Religion:
»… ’Hvis min mor vidste, at jeg så 
dette her, ville hun blive rasende. 
Hun er nemlig troende!’ ...
Sådan lød ordene i en time fra en 
af mine elever i 9. klasse. Jeg blev 
et øjeblik en smule mundlam, men 
greb så chancen og spurgte eleven, 
hvad hun mente, moren ville blive 
vred over. ’Hun vil ikke have, man 
gør grin med Gud og Skriften’ …
Hvad var det så, vi så? Ikke Mu-
hammed-tegninger, ikke Charlie 
Hebdo, nej, vi så såmænd ’Rune 
Klans Bibelshow’ …«.

Hassan Sabri: 
»Spændende emne og stof til ef-
tertanke. Men lige en ting, skal vi 
ikke lige starte med at adskille re-
ligionskritik og ’at gøre grin’, håne 
og nedgøre andres syn på livet og 
tilværelsen. 
Det er utroligt vigtigt, at vi er op-
mærksomme omkring børnenes 
baggrund og følelser. Ellers mister vi 
tilliden og den gensidige respekt mel-
lem lærer og elev …
Selvfølgelig skal der være plads til 
kritik af religioner, det er vigtigt med 
kritisk rationalisme, og netop der 
skabes der et læringssituation. Men 
dette opfyldes først og fremmest, 
hvis eleverne føler sig trygge og imø-
dekommer kritikken og satiren, der 
kommer udefra, ellers lukker de af for 
læringen og ser stoffet som fjernt og 
fjendsk. 
Det er ikke nemt for en lærer at kunne 
gennemskue, hvilke elever der ville 
opleve kilderne/materialet som en 
hån og ’for meget’, men det er netop 
lærerens profession og erfaring, der 
skal vælge materialer, der ikke støder 
nogen elever negativt …«.

DLF mener
Af DoRtE LAnGE,  
næStfoRMAnD foR DLf 
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}Det var ikke en fejl 

Niels Christian Sauer:
»… Regeringen begik aldeles ikke en fejl. Det var 
ikke en uopmærksomhed eller et uheld, der var 
skyld i det, der skete. Det var en vel gennem-
tænkt konspiration, der blev fuldbyrdet til punkt 
og prikke i henhold til den aftalte slagplan. 
DLf’s formand henvendte sig direkte til regeringens 
ministre i en række sms’er med timers eller minut-
ters mellemrum inden for det døgn, hvor ’fejlen’ blev 
begået, men alle henvendelser blev ignoreret …«.

Henrik Glensbo:
»… Hvordan kan det lade sig gøre, at folketing 
og KL vedvarende kan få det til at lyde, som om 
de udvikler folkeskolen ved at effektivisere, og 
at de manglende resultater skyldes lærerne?
Det må skyldes manglende tydelighed i DLf’s 
kommunikation med medierne ...«.

Per Ravn:
»… Det kan de, fordi politikere og medier gen-
nem smædekampagnen under lockouten (og 
faktisk længe før) har lykkedes med at udstille 
lærerne som dovne brokkehoveder. – Laaang 
sommerferie, dyr folkeskole, dårlige Pisa-
resultater, halvdagsjob til fuld løn med videre. 
følg debatten på blandt andet Politiken – her 
giver rigtig mange folk desværre udtryk for det 
samme. Med andre ord er vi i mange folks øjne 
dovne hunde, der nu bare skal arbejde for vores 
løn. At det går skidt, skyldes selvfølgelig, at vi 
er mavesure over reformen, og nu melder vi os 
også syge i trods for at sabotere reformen. Det 
er lykkedes politikerne (som Hitler i 30’erne) 
at fortælle en løgn så mange gange, at folk til 
sidst tror på det. – når vi hører det så tit, må 
der være noget om snakken …«.

Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. 
Maksimalt 1.750 enheder inklusive mellemrum. Redaktionen forbe-
holder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkesko-
len nummer 5 skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 18. 
februar klokken 9.00.

FoRåRsbebuDeR elleR pip?
Jens Raahauge: 
»Jacob fuglsang, Politikens uddannelsesredaktør, 
havde forleden en såkaldt analyse, der beklagede, 
at pædagogerne bliver holdt udenfor af negative 
lærere, selv om elever, der er blevet undervist af 
pædagoger, ifølge en Rambøll-rapport lærer mere. 
Jeg skrev nedenstående indvending, som Politi-
ken desværre ikke havde plads til.

Artikler om skolereformen er noget af det, jeg 
med ildhu kaster mig over. Bliver der sået en spire, 
som kan styrke troen på, at folkeskolen finder 
tilbage på sporet. når en artikel så oven i købet 
får genrebetegnelsen ’uddannelsesanalyse’, bliver 
ildhuen til glubende appetit.

Men det viser sig hurtigt, at genren er en helt 
anden, hvilket er fælt skuffende, for en genre er 
jo en kontrakt mellem skribent og læser. Uddan-
nelsesredaktør Jacob fuglsang har været på en 
konference, som Antorini har afholdt om pæda-
goger i skolen; deraf overskriften: Pædagoger 
gør skolen bedre – hvis de får lov. Men artiklen er 
ikke en analyse, snarere en klumme, der surfer på 
bølgerne af konferencens optimistiske ord. Hele 
’analysen’ baserer sig på en ret tynd Rambøll-

rapport og et udsagn om, at Danmarks Lærerfor-
ening er mindre begejstret for skolereformen end 
BUPL, fordi lærerne ikke vil indgå i en lignende 
konference med ministeren.

når jeg kalder den rapport, som BUPL for et 
par år siden bestilte fra og fik af Rambøll, for tynd, 
så beror det på læsning af forbeholdene. Konklu-
sionen er klar: Elever, der har fået undervisning 
af pædagoger, scorer højere end elever uden pæ-
dagogundervisning. Men Rambøll ved ikke klart, 
hvordan undervisningen er foregået, og ser helt 
bort fra fremgangens egentlige årsag: læsevejle-
dernes indtog i skolerne.

Jeg er enig i, at et frugtbart samarbejde mel-
lem lærere og pædagoger – og kunstnere for den 
sags skyld – vil gavne elevernes udbytte af un-
dervisningen. Ja, jeg har set det i praksis …

Jeg har i det seneste års tid besøgt et halvt 
hundrede skoler, heraf mange, hvor lærer-pæda-
gog-samarbejdet fungerede før reformen, men 
hvor det nu er vanskeligt at få tingene til at hæn-
ge sammen. Derfor er der brug for at komme til-
bage på sporet. Det kunne en uddannelsesanalyse 
have sat spot på og boret sig ned i …«.

Den danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse

Fra alle skoleformer optages lærere samt 
ægtefæller/samlevere og ligeledes pæ-
dagoger, som ikke er fyldt 50 år. Kontakt 
undertegnede formand pr. telefon eller  
e-mail: jmejlgaard@mail.tele.dk eller, 
søg på www.ddlb.dk for nærmere oplys-
ninger vedr. indmeldelsen.

Der kan tegnes forsikringer på op til 
25.000 kr. Når man er fyldt 70 år, ophø-
rer præmiebetalingen.

Et gammelt ord siger, at man kan tvinge 
hesten til truget, men man kan ikke 
tvinge den til at drikke. På samme måde 
med en begravelsesforsikring – du får her 
tilbuddet om at tegne en forsikring for 
gennem denne at sikre dine nærmeste 
en økonomisk hjælp til afholdelse af de 
ofte ret store udgifter i forbindelse med 
død og begravelse, men det er naturlig-
vis dit eget valg, om du vil gøre brug af 
tilbuddet.

I 2014 blev der for 23 afdøde medlem-
mer udbetalt 358.857 kr. – heraf bonus 
162.855 kr.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 9756 8057

inDlæg på folkeskolen.dk i januar841
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Jeg var

mobber
Camilla Kronborg plejede at mobbe en skolekammerat. 

Hun var medløber, og i dag ville hun ønske, at lærerne havde 
grebet ind, men hun erkender samtidig sit personlige ansvar.
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Camilla Kronborg var aldrig den person, der 
startede drillerierne. Men hun stod altid i 
baggrunden og grinede med. 

I dag kan hun tydeligt se, hvilke meka-
nismer der var med til at bilde den 13-årige 
Camilla ind, at det var okay at mobbe en klas-
sekammerat. Men hun er også skuffet over 
mangel på hjælp fra skolens personale. Hun 
er overbevist om, at mobningen aldrig ville 
have eskaleret, hvis lærerne havde grebet ind. 
Den evigt mobbede i Camillas klasse var kam-
meraten Laura.

Systematisk drilleri, der blev mobning
Mobningen i klassen foregik ikke i det skjulte, 
men var alligevel diskret. Den lå i det systema-
tiske, da det altid var Laura, det gik ud over. 

»En dag i hjemkundskab, hvor vi skulle 
lave kylling, spiste Laura af maden, for det 
gjorde alle jo. Derefter blev hun udstillet 
foran alle og blev kaldt kannibal. Læreren så 
bare til og gjorde intet«, fortæller hun. 

»Jeg husker også, at drengene kunne finde 
på at spytte i hendes madpakke og blive vol-
delige over for hende. Det var jeg dog aldrig 
med til«, pointerer hun. 

Også når Laura sagde noget, som hendes 
klassekammerater syntes var fjollet, blev hun 
latterliggjort. 

»Laura rakte engang hånden op i en en-
gelsktime, fordi vi skulle beskrive, hvad der var 
på et billede. Hun sagde, at det var en ’mail-
box’, selvom det viste sig at være forenden på 
en traktor. Så brød alle ud i grin, og mailboxen 
fulgte hende efterfølgende på den måde, at 
hver gang hun sagde noget, blev der hvisket, at 
det nok bare var en mailbox, hun mente«. 

Disse historier er også en del af årsagen 
til, at Camilla i dag tager ud på skoler for at 
holde foredrag for at dele sin historie. Hun vil 
ikke have, at historien gentager sig om tyve 
år, men det er også hendes ønske at formind-
ske afstanden mellem mobber og offer.

Hovedmobberen blev informeret
»Mobningen skyldtes, i min optik, at der var 
en mangel på de voksnes indblanden«, siger 
Camilla.

»Hvad jeg efterfølgende har fundet ud af, 
er, at hovedmobberen og hans forældre blev 
informeret om den ulykkelige situation, men 
at ingen af os andre blev. Min overbevisning 
er, at en mobber først er noget, når nogen sy-
nes, at vedkommende er sej eller sjov. Havde 
nogen grebet ind over for nogle af medlø-
berne, ville man kunne have bremset nogle af 
dem og gjort mobningen til en mindre del af 
klassens jargon og kultur«, mener Camilla. 

Heller ikke her gjorde lærerne nok for at 
ændre situationen, synes hun. 

»Dét, der tog overhånd, var normen, 
at det, vi gjorde mod Laura, var okay. Det 
blev en del af vores klassekultur, så ingen 
stille de sig kritiske over for det. Ikke engang 
lærerne«. 

Ingen stoppede mobningen
»Jeg ville ønske, at jeg dengang kunne sige 
til mig selv, at der er andre måder at blive 
socialt accepteret på«, siger Camilla Kronborg 
om mobningen, der foregik fra de små klasser 
til slutningen af folkeskolen, da begge piger 
var tretten år gamle. Der var nemlig ikke no-
gen af lærerne eller andre, der gjorde noget 
for at ændre situationen. 

»Alle voksne, der har vidst om det her, har 
et ansvar. Jeg forsøger ikke at dele ansvaret 
ud, for jeg har selv et stort ansvar for det, der 
skete. Men for at andre kan lære af vores fejl, 
er det også mit ønske at gøre opmærksom på, 
at der må sidde nogle pensionerede lærere 
derude med en rigtig dårlig smag i munden«. 

Mobning har ændret sig meget med årene. 
For flere generationer siden var det buk-
sevand, og i dagens Danmark er Facebook 
primus motor for mobning. Selve essensen 
er dog den samme, mener Camilla Kronborg. 
Hun gør også opmærksom på, at en stor del 
af det at være medudøver af mobning er at få 
opbakning fra sine kammerater. 

»Jeg kan da huske en mavefornemmelse, 
som ikke altid var lige god, men den blev lyn-
hurtigt opvejet, når ’de andre’ sagde, at det 
var okay. Vi havde alle sammen en indforstået 
ide om, at hvis der ikke var nogen, der stop-
pede os, var det vel fint nok.«

»Det første, lærerne burde have gjort den-
gang, var som det mindste at lade være med 
at grine med. Som jeg husker det, var der 
ikke en eneste lærer, der nogensinde gav os 
en ordentlig skideballe eller stoppede mob-
ningen i klassen. De burde i høj grad have 
udvist en eller anden form for foragt over for 
det, vi gjorde, i stedet for at grine med og på 
den måde nærmest gøre det acceptabelt«.

Medløber med stor skyld
Selvom mobning har ændret sig, er det 
stadig et omfattende problem. Laura har en 
lillebror, der nu går i 8. klasse. Han fortæller 
hende sommetider historier om, hvad der 
foregår i skolerne i dag. Meget af det kan hun 
genkende fra sin egen skoletid. 

»Der er da stadig i dag mange børn derude, 
der langt hellere vil ligge i sengen en hel dag 
og lege febersyg end at komme op i skolen til 
de andre børn, der ødelægger deres dag«. 

Men hvad mener hun, at der burde gøres 
for at håndtere mobning i dag?

»Jeg tror, der er et behov for at få fat i nogle 
af medløberne. Det er også derfor, at jeg stiller 
mig op som skydeskive«, siger hun. »Medlø-
berne udgør som sagt en rigtig stor del af en 
klasse, og hvis de ikke er med på den, så tror 
jeg ikke længere, at det er sjovt at mobbe«. 

»Jeg ser min egen rolle som medløber, og 
jeg har i høj grad skyldfølelse – nu har jeg 
deltaget i at dele historien og forhåbentlig 
gøre en forskel, og det håber jeg virkelig kan 
hjælpe nogle andre på den måde, men det 
er bestemt ikke for min egen samvittigheds 
skyld, jeg deler historien, men simpelthen for 
forhåbentligt at kunne hjælpe en anden lille 
Laura en dag«. 

Både Camilla og Laura er i dag stude-
rende.   freelance@dlf.org

af elever i 7.-10. klasse 
siger, at de har været 
med til at mobbe.

Lærerne grinede med, når det gik ud over Camillas mob-
beoffer i timerne. I dag ser hun selv helt anderledes på 
mobning og dens vedvarende skade.

TeksT NadIa Parbo

foTo LarS JuSt

af elever i 0.-3. klasse 
siger, at de har været 
med til at drille andre, så 
de blev kede af det.

af elever i 4.-6. klasse 
siger, at de har været 
med til at mobbe.

3,3 %

7,5 % 

8,6 %

børn, der mobber
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To eksperter fra hvert sit område er med til at give svaret på, hvordan vi bliver 
bedre til at kommunikere antimobning til skoleelever.

Det stærkeste kort over for mobningen er at 
skabe en kultur, hvor det ikke er en fordel for 
nogen at mobbe andre. 

Det siger lektor Hans Henrik Knoop, der til 
daglig arbejder med positiv psykologi, læring 
og trivsel ved Aarhus Universitet. Hvordan 
kan man så gøre det?

»Man kan for eksempel undervise eleverne 
i, hvad mobning er, hvordan mobning kan 
komme til udtryk, og hvordan alle bør tage 
ansvar for at forebygge den«, siger han. 

»Ofte hører man, at eleverne har fået erfa-
ring med, at de voksne ikke kan gøre noget, 
hvis der foregår mobning. Det kan man sag-
tens, hvis man som voksen forstår at fjerne 
incitamenterne til at mobbe«. 

Og mobning er et konstant problem i de 
danske folkeskoler. Ifølge Dansk Center for 
Undervisningsmiljø, DCUM, bliver 11 procent 
af danske skolebørn mobbet, og syv procent 
af dem oplever at blive mobbet hver eneste 
uge af skoleåret. 

DCUM siger samtidig, at mobning fore-

kommer sjældent på de skoler, hvor lærere og 
elever gør en aktiv indsats mod mobning. 

Mobningens onde spiral
Souschef Bente Boserup er chef for Børne-
Telefonen hos Børns Vilkår. Hun mener, at 
det er lærerne, der er de centralt ansvarlige 
for kulturen i en klasse og i skolen, men at 
det overordnede ansvar ligger hos skolelede-
ren. Dette ansvar gælder ikke kun i ens egen 
klasse. 

»Hvis klasselæreren for én klasse for ek-
sempel går ned ad gangen og ser, at der sker 
noget i en anden, skal vedkommende alligevel 
gribe ind«. 

Knoop siger, at der er forskellige kilder til 
mobning. I skolen sker mobning for det meste 
på grund af ondskabsfuldhed i nærmiljøet, 
som kan skyldes både hensynsløse enkeltper-
soner og gruppedynamikker. 

»En kendt gruppedynamik, der øger sand-
synligheden for mobning, er, at en gruppe 
har en svag gruppeidentitet, men kan styrke 
den ved at finde en fælles ydre fjende: mob-
beofferet«, forklarer Bente Boserup, der ofte 
hører om netop denne form for negativ sam-

Det er lederne, der 
har ansvaret for, 
om skolen er et 
godt sted at være 
for både lærere og 
børn. Men det er 
selvfølgelig klart, at 
det er lærerne, der er 
til stede i hverdagen 
og har et tættere 
indblik i klassen.
bente boserup
Chef for BørneTelefonen hos Børns Vilkår

TeksT NadIa Parbo

EkspErT:  
Mobning skal aldrig 
være hverdag
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Anerkende problemet Lyt til barnet, vær tålmodig, og spørg undersøgende ind. 

Kortlæg omfanget af 
problemet

Dette indebærer blandt andet individuelle samtaler med 
klassemedlemmer og samtaler med forældrene til de 
involverede.

Iværksæt en handleplan  
for klassen

Der skal arbejdes for, at klassen igen bliver et godt sted 
at være for alle. 

Samarbejd, og tag ansvar Har en kultur med mobning bidt sig fast, kræver det, 
at mange parter tager ansvar. Orientér forældrene om 
situationen. 

Sæt fokus på sprog og vaner I en klasse med mobning kan det være klassekulturen, 
der skal arbejdes med. 

Kilde: Undervisningsministeriet i samarbejde med Danmarks Lærerforening, Skole og Samfund og 
KL, publikationen »Mobning – skal ud af skolen«.

Hvordan kan man forebygge mobning?

mentømring, når hun hører mobberamte 
børn fortælle om deres oplevelser. 

digitale medier er en udfordring
»På BørneTelefonen er der stadig børn, der 
fortæller os, at de har sagt det til deres lærer, 
men ikke bliver taget alvorligt«, siger hun. Det 
er blevet bedre, men lærerne står nu også 
over for en ny udfordring med alle de digitale 
medier, siger Boserup. 

»Før i tiden kunne barnet være i fred, når 
det havde fri, men sådan er det ikke længere. 
Der er ikke længere det samme frirum, og 
de ramte børn er hele tiden i fare for at blive 
kaldt skældsord på Facebook eller noget lig-
nende«. 

»Når vi er ude på skolerne, gør vi meget 
ud af at tale om forskellen på drilleri og mob-
ning med børnene«, siger hun. »Mobning 
foregår over tid, hvor den samme person er 
udsat for udstødelse. Det er også her, hvor 
det bider sig fast i den enkelte, som ofte 
ender med at blive ensom som ung, fordi 
vedkommende har lært at trække sig væk fra 
fællesskabet«. 
 freelance@dlf.org

I folkeskolen anede Camilla kronborg ikke, hvad hun fore-
tog sig, men hun har reflekteret over den tid, og nu er hun 
en stor modstander af mobning. 

f o l k e s k o l e n  /  0 3  /  2 0 1 5  /  23 

144564 p20-23_FS0315_Mobning.indd   23 02/02/15   10.59



rapporteret

24 /  f o l k e s k o l e n  /  0 3  /  2 0 1 5

»Thomas kan godt lide mig«. 
Konstateringen kommer fra Kewin fra 2. klasse, mens 

han kanter en stor, sort sækkestol forbi skolehunden 
Thomas, som slænger sig midt på skolegangen. Lærer og 
hundefører Rikke Kilschow Espersen giver drengen ret. 
»Thomas kan rigtig godt lide dig«.

Det er kun en lille måned siden, at Kewin første gang 
gik ind gennem glasdørene til specialafdelingen på Resen 
Skole i Skive. Foruden skoletasken havde han en lang 
række nederlag med sig og en tro på, at han ikke er god til 
at få venner. Mange af de knap 50 elever på afdelingen er 
kommet fra folkeskolen som sårede krigere, fortæller en af 
lærerne. De fleste er tynget af en bogstavsdiagnose og har 
en fortælling om sig selv, der rummer, at ingen kan lide 
dem, at de ikke kan få venner, og at de helst ikke stoler på 
nogen. 

Men en våd hundesnude, en silkeblød, hvid pels, en 
varm, tung krop og et par bedende øjne er svært at afvise. 
En hund kan man stole på. Thomas svigter ikke. Han 
dømmer ikke. Og mange af eleverne knytter sig hurtigt til 
Thomas, som har haft sit langhårede kontrafej hængende 

Mange elever har aldrig haft en bedste 
ven, når de træder ind på specialafdelingen 
på Resen Skole i Skive. Det får de, når de 
møder golden retrieveren Thomas. Og så er 
vejen banet til at få den næste ven. 

TeksT Maria Becher Trier

foTo SiMon JeppeSen

Klassens  
firbenede  
pædagog R i k k e  

k i l s c h o w  e s p e R s e n

l æ R e R  o g 
s k o l e h u n d e f ø R e R

R e s e n  s k o l e
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ved siden af billederne af de andre lærere på 
skolen siden lockouten i foråret 2013. Han har 
en særlig hundepude i det klasseværelse, som 
Rikke Espersen er tilknyttet, og under lærer-
nes bord i fællesarealet. Og i begyndelsen af 
dette skoleår investerede skolen i endnu en 
pude ved siden af den lærerarbejdsplads, som 
hans fører forbereder sig ved. 

»Thomas gør ikke noget, vi ikke gjorde før. 
Det tog bare længere tid. Thomas bliver en 
smutvej til at nå eleverne, fordi de lynhurtigt 
oplever, at de får en relation til Thomas. Man-
ge af eleverne oplever for første gang at have 
en bedste ven. Så er det vores opgave at løfte 
det op til, at de også kan få en bedste ven, 
som er en elev«, siger Rikke Espersen. 

Skolehund ved et tilfælde
Hun har i alt fire golden retrievere. Indimel-
lem har hun haft hundene på besøg på sko-
len. Thomas adskilte sig tydeligt fra de andre 
hunde ved at tilføre en ro til eleverne. Så da 
Rikke Espersen ikke kunne trænge igennem til 
en elev, der havde taget en MP3-afspiller fra 
en anden dreng, spurgte hun skolelederen, 
om hun måtte tage Thomas med og prøve at 
bruge ham til at nå drengen. Det måtte hun 
gerne. Da hun mødte drengen næste dag, var 
han stadig afvisende. Men da hun fortalte, 
at Thomas ventede i bilen, og at han kunne 
komme med til samtalen, var drengen parat 
til at tale. 

»Så sad han der med 40 kilo hund på skø-
det. Når fingrene kommer i pelsen, så går der 
blot et øjeblik, før de er parate til at tale om 
det, som er bøvlet. Bagefter sagde han, at det 
havde været dejligt, fordi vi ikke behøvede at 
kigge på hinanden, og han kunne godt lide 
tyngden på skødet«, siger Rikke Espersen, 
som straks delte erfaringen med ledelsen. 

Nu er Thomas med i skole hver dag, og 
skoleledelsen på Resen Skole har sagt ja tak 

til fra næste skoleår at huse en uddannelse til 
skolehund og hundefører, så andre skoler kan 
få noget ud af de erfaringer, som Resen Skole 
allerede har.  

Læringshund
Empati og ro er noget, næsten alle eleverne 
i specialafdelingen kæmper for at opnå. Og 
med Thomas tæt på bliver det lidt lettere. 

»I nogle tilfælde har jeg et fastsat mål med 
brugen af Thomas med en bestemt læring for 
øje, så har han funktion af terapihund. Men 
ellers er han skolehund og står for det, jeg 
kalder dyreassisteret aktivitet. Den læring, der 
sker af mere spontan karakter, og min opgave 
er at fange den og omsætte den til en mere 
generel læring, som eleven kan bruge i andre 
relationer og situationer«. 

I elevernes pauser samles lærerne ved et 
bord i fællesarealet. Thomas viger aldrig mere 
end et par meter fra sin fører. 

Thomas’ krop falder til rette på gulvet 
under bordet ved siden af hans pude. En elev 
lægger sig på hundens pude, og hunden pla-
cerer sit store hoved på hans skød. 

»Jeg kunne godt sove sammen med Tho-
mas«, siger Martin. 

Rikke Kilschow Espersen er lærer og fører for skolehunden 
Thomas i specialafdelingen på Resen Skole i Skive. Hun 
har efteruddannet sig i specialpædagogik, vejledning, Krap 
(kognitiv, resursefokuseret og anerkendende pædagogik). 
Hun har fire golden retrievere og opdrætter hvalpe fra 
hjemmet. 

Den femårige golden retriever Thomas arbejder fire dage 
om ugen som skolehund på Resen Skole med sin ejer, 
lærer Rikke Espersen. En dag om ugen er læreren vejleder 
for andre skoler. 

T h o m a s

g o l d e n  R e T R i e v e R 
o g  s k o l e h u n d

R e s e n  s k o l e
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»Han kan rigtig godt lide at ligge med dig 
der«, siger Rikke Espersen. »Ja, det afslører 
sig«, siger Martin afmålt og aer hundens 
nakke. »Hvorfor tror du, han kan lide at ligge 
der?« »Det er, fordi jeg er sød ved ham«. 

Grunden til at komme i skole
»Vi havde en dreng, som ikke havde været 
i skole i et år. Han havde en pædagogisk as-
sistent, som skulle forsøge at få ham i skole. 
Målet var i opstarten bare at få ham hen på 
skolen«, fortæller Rikke Espersen. 

Første gang han kom til Resen Skole, løb 
Thomas ham i møde. 

»Så sagde jeg: ’Hvor er Thomas dog glad 
for at se dig i dag’. Drengen kom flere dage, 
og jeg sagde til ham, at han var blevet god til 
at komme i skole – hans svar lød prompte: 
’Men det er jeg jo nødt til, for Thomas venter 
på mig’«. 

Fra da af rejste Rikke Espersen sig, når 
hun så pædagogen og drengen i vinduet, for 
rejser Rikke Espersen sig op, gør Thomas 
også og løber eleven i møde.  

hård hundearbejdsdag 
I begyndelsen var skolen og Rikke Espersen 
en anelse nervøse for, hvad det ville betyde, 
at Thomas blev en del af skolens dagligdag. 
Hvad ville kollegerne sige? Hvad nu hvis nogle 
elever havde allergi? Eller var bange for hun-
de? Eller forældrene ikke kunne forstå det. 
Men indtil nu har der ikke været problemer. 

»Det er fantastisk at kunne forene sin store interesse med sit arbejde. Det giver energi, men det er også hårdt nogle gange«, 
siger lærer og hundefører Rikke Espersen om sin nye rolle på Resen Skole, hvor hun de sidste halvandet år har fået tilknyttet 
hunden Thomas i sit lærerarbejde.

Rikke Espersens arbejde har forandret sig. 
Aftalen med kollegerne er, at når elever bliver 
udadreagerende, er det hendes opgave at få 
hunden væk. De andre må i første omgang 
tage sig af eleverne.  

»Børnene ville have det så dårligt, hvis de 
i affekt kom til at sparke hunden. Og Thomas 

ville heller ikke kunne give den ro og tryghed, 
han gør, hvis han var en del af de mange 
udbrud, vi har. Thomas’ arbejde kommer, 
når eleverne er faldet lidt til ro, og episoden 
skal efterbehandles. De har lettere ved at tage 
imod Thomas, og de ved jo godt, at jeg følger 
med i den anden ende«, siger Rikke Espersen. 
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I februar bliver en ny uddannelse som skolehundeekvipage slået op. Det er ad-
færdsbehandler og træningsinstruktør Irene Jarnved, som i samarbejde med lærer 
og skolehundefører Rikke Espersen har tilrettelagt uddannelsen. Uddannelsen er 
en overbygning til en pædagogisk/psykologisk grunduddannelse – og forudsætter 
en egnet hund. Uddannelsen får udgangspunkt på Resen Skole i Skive. Første hold 
begynder efter planen til august. For mere information kontakt info@skolehund.dk

Skolehundeføreruddannelse 

Som regel er Thomas ikke i snor, men da 
lærerarbejdspladserne ligger meget langt 
fra specialafdelingen, og Rikke Espersen og 
Thomas skal forcere proppede legepladser 
med løbehjul og bolde for at komme frem til 
lærerarbejdspladsen, har hun hele tiden en 
blå snor parat til hunden. 

»Han har lært, at han kun skal adlyde mig, 
selv om andre kalder på ham. Jeg har prøvet 
at tælle lidt på det, og den kan komme op 
på omkring 300 kontakter på en dag. Hunde 
sover meget, men med den nye skolereform 
har Thomas syv til ni timer om dagen, hvor 
han virkelig er på. Så nogle gange er han dræ-
net for energi. Det kan jeg mærke, og så får 
han en fridag. Det samme sker, når tæverne 
derhjemme er i løbetid, for så sover han ikke 
om natten, og så klarer han ikke en hel sko-
ledag«. 

Men eleverne savner ham, når han ikke 
dukker op. 

»Når vi er triste, gør han os glade. Så vil 
man gerne i skole. Man bliver glad, når man 
rører ved sådan en bamsebjørn«, siger Ceci-
lie, mens hun knæler med hunden halvt på 
skødet. »Det bedste, der er sket ved skolen, 
er Thomas«, siger Noah og tilføjer: »Det ene-
ste, der er dårligt, er hans ånde«. 
mbt@dlf.org
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RODEN MALIKS  
LÆRER BANEDE 

VEJ TIL EN BEDRE 
FREMTID
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Når Malik Siddique ser tilbage på 
sin skolegang, var der én lærer, som 
havde evnen til at trænge igennem 
til ham og gøre en forskel. Det for-
tæller den tidligere kriminelle Ma-
lik, som nu hjælper socialt udsatte 
unge med at bryde den onde cirkel 
– ligesom han selv har gjort.

T e k s T  s i m o n  B r i x  •  F o t o  L a r s  J u s t

Malik Siddique er 
færdig med at begå 
kriminalitet. Nu bru-
ger han energi på at 
give sine erfaringer 
videre til socialt bela-
stede unge. 
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Malik Siddique kommer kørende på 
en stjålen knallert. Han er 13 år, og på vej ned ad 
Rantzausgade på Nørrebro får han øjenkontakt 
med sin lærer, Svend-Aage Mortensen. 

Bagefter snakker de to om episoden. 
»Svend-Aage tog mig til side og sagde selv-

følgelig, at jeg skulle stoppe med at stjæle knal-
lerter. Men så sagde han: ’Den her ene gang 
lader jeg det gå, men vil du ikke godt være sød 
at respektere mig og lade være med at køre på 
stjålne knallerter i skoletiden«, siger Malik. 

»Det gjorde bare et eller andet, den måde 
han håndterede det på. Han kunne connecte 
med os på en eller anden måde«, fortæller 
Malik Siddique, som i dag er 27 år.

»Der er en machokultur på Nørrebro, og hvis 
en lærer gør det, der på engelsk hedder ’cutter 
dig ud’, altså skælder dig ud foran alle sammen, 
hvad gør en ung dreng så? Han går i forsvarspo-
sition og svarer igen. Jeg tror aldrig nogensinde, 
jeg har fået skældud af Svend-Aage foran hele 
klassen – han tog mig altid til side. Jeg tror, han 
har luret den her kulturelle ting med, at det ikke 
virker at skælde nogen ud foran en forsamling«.  

Malik Siddique fik Svend-Aage Mortensen 
som idrætslærer på mellemtrinnet og i udsko-
lingen også som matematik-, geografi- og fy-
siklærer. Maliks klasse bestod af mange børn 
med socialt belastet baggrund. 

»I 6. klasse begyndte tingene for alvor at 
komme ud af kontrol. Man kan vist roligt sige, 
jeg var en rod. Jeg gik i en meget voldsom 
klasse, og vi fik tit nye lærere, fordi mange gik 
ned på at have os. Svend-Aage var en af de 
lærere, som blev der«, siger Malik. 

I 8. klasse består klassen blot af fire drenge 
og fire piger – alle med indvandrerbaggrund.

Læreren fik roden til at vokse
»Svend-Aage kunne tænke ud af boksen. Han 
havde en eller anden pædagogisk indsigt i 
at arbejde med andengenerationsdrenge fra 
Indre Nørrebro. Når han talte, følte jeg, at han 
talte til mig, og ikke ligesom når en sagsbe-
handler trækker skuffen ud for at finde num-
meret på ens sagsakt«.

Malik voksede op i området omkring Blå-
gårds Plads og var som ung en del af det hårde 

miljø på Indre Nørrebro. Han tog sin 9.-klasses 
afgangseksamen i 2003, men til at begynde 
med fik han ikke et bevis på det, for på dimissi-
onsdagen sad han i ungdomsfængsel for vold. 

Efter endt dom kom Malik på gymnasiet. 
Det var ellers tæt på ikke at blive til noget, for 
tre af fire lærere erklærede ham »ikke egnet« 
– men Svend-Aage Mortensen troede på ham, 
fortæller Malik Siddique. 

»Jeg havde aldrig forestillet mig at skulle gå 
på gymnasiet«, siger Malik, som til at begynde 
med fandt det svært at følge med fagligt på 
gymnasiet.

»Det var kun i de fag, hvor jeg havde haft 
Svend-Aage i folkeskolen, at jeg kunne følge 
med«. Senere gik det dog bedre, og Malik Sid-
dique gennemførte gymnasiet med bravour.

»Jeg fik nærmest tocifrede hele vejen igen-
nem«, siger han med stolthed i stemmen. 

Jeg tror aldrig  
nogensinde, jeg 
har fået skældud af 
Svend-Aage foran 
hele klassen – han 
tog mig altid til side. 
Jeg tror, han har 
luret den her kul-
turelle ting med, at 
det ikke virker at 
skælde nogen ud 
foran en forsamling. 
Malik Siddique
27 år, tidligere elev på Blågård skole

rapporteret

Det var en hård klasse, Malik Siddique gik i. 
Mange lærere gav op, men Svend-Aage Mor-
tensen blev der, og at Svend-Aage ikke gav op 
over for de til tider urimelige unge mennesker, 
er noget af det, der har sat sig i hukommelsen.
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I løbet af gymnasietiden fik han også sit af-
gangseksamensbevis fra folkeskolen.

Da han var 18 år, blev Malik Siddiques mor 
alvorligt syg af kræft. På et tidspunkt bad hun 
sønnen om at komme ud af den kriminelle 
løbebane. Det lovede han at gøre, og i dag er 
den del af hans liv fortid. For et par år siden 
blev han kandidat i globale studier og kom-
munikation. 

I dag bruger Malik Siddique i foreningen 
Gadefortællinger selv nogle af de værktøjer, 
Svend-Aage brugte mod ham som dreng. For-
eningen er en gruppe af mennesker, som har 
det til fælles, at de kommer med en socialt 
belastet baggrund, men nu i stedet for at begå 
kriminalitet eller drikke for meget bruger 
energi på at formidle deres fortællinger vi-
dere til unge. 

Målet er at fortælle en anden historie om 

de unge, som medierne tegner et entydigt 
negativt billede af, fortæller Malik Siddique. 

»Der er brug for de unges historier, og der 
er brug for, at de selv kan fortælle dem. Det 
er med til at nedlægge de fordomme, som 
folk har. Det andet aspekt er, at vi i forenin-
gen får de unges syn på nye tiltag som bande-
paragraffer og andre ting«, siger han.   

Gadefortællinger tager ud på folkeskoler og 
har blandt andet været på en ungdomsskole 
i Københavns Nordvest, hvor mange havner 
efter at være blevet smidt ud fra andre skoler.

»Det er så vigtigt at være personlig over 
for de unge, ligesom Svend-Aage var det over 
for mig. De skal ikke føle sig som en sag i en 
mappe, men tages seriøst. Jeg tror, en dreng 
i 8. klasse kan se, om man rent faktisk vil 
hjælpe«, siger han. 
sbj@dlf.org

Malik Siddique og Svend-Aage Mortensen har 
ikke set hinanden siden 2003, hvor Malik blev 
færdig med folkeskolen, men ligesom Malik 
husker Svend-Aage, gælder det også den 
anden vej rundt.

»Ork ja. Jeg husker ham under navnet Go-
har«, siger han. Gohar er Maliks mellemnavn.

»Det er jo dejligt at høre, at det hjælper, 
det man rendte og forsøgte at lære dem«, 
siger Svend-Aage, som er glad for, men også 
overrasket over, at lige netop Malik kommer 
med flotte ord om hans tid som lærer.

»Han gik jo i en vanskelig klasse, og han 
var også meget på tværs dengang. Derfor er 
det også overraskende, men selvfølgelig rigtig 
dejligt at høre, hvis Malik har kunnet bruge 
min måde at være lærer på til noget. Det er jo 
de mærkeligste ting, man husker fra sin egen 
skoletid, og nok også derfor, at jeg som lærer 
og han som elev tænker forskelligt tilbage på, 
hvad der virkede og ikke virkede dengang«, 
siger Svend-Aage Mortensen.

Storebror var forbillede
Der var dog håb for Malik, husker han.

»Hans storebror Sikander var en god dreng, 
som senere sad i Borgerrepræsentationen i Kø-
benhavn for Socialdemokraterne – jeg håbede, 
han kunne have en god indflydelse på Gohar, 
og det lyder det også til, han havde«, siger han.

Den nu 70-årige Svend-Aage Mortensen 
fortæller, at det ikke altid var lige nemt at 
være lærer på Indre Nørrebro. Alligevel var 
han der i 21 år, før han i 2006 trak sig tilbage. 

»Man skulle sætte sig igennem over for 
dem, men sådan var det jo bare. Jeg synes, 
det var en dejlig tid. Jeg havde nogle gode 
kolleger og var egentlig privilegeret og nogen-
lunde god til børnene«.

I dag kommer Svend-Aage Mortensen sta-
dig til Blågård Skoles årlige julefrokost. 
sbj@dlf.org

  Gadefortællinger er et formidlingsprojekt for unge 
mænd, der er vokset op i boligområder præget af 
bander, vold og radikalisering. Projektet har til formål 
at give unge en stemme i den offentlige debat ved 
at øge forståelsen for den virkelighed, som nogle 
unge lever i, og belyse, hvordan de unges og sam-
fundets resurser anvendes mere effektivt. 

Gadefortællinger

Svend-Aage Mortensen kan 
tydeligt huske Malik. Han er glad 
for den uventede gestus fra sin 
tidligere elev. 

TeksT SiMon Brix

Maliks lærer: 
»Dejligt  
at høre«
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erik schmidt-sagen: 
Åbent opgør om advarsel
Danmarks Lærerforening har stævnet Odense Kommune i Erik Schmidt-sagen. Dermed  
kan offentligheden følge med i det principielle opgør om ytringsfriheden.

Er det rimeligt at give en lærer en advarsel, 
fordi det opleves, at han eller hun er »negativ 
over for forandringer«, og at begrunde advars-
len med »negative holdninger og synspunkter«? 

Odense Kommune gav den 2. juni i fjor 
Erik Schmidt, der på det tidspunkt var lærer 
på Agedrup Skole, en advarsel netop på det 
grundlag.

For DLF-formand Anders Bondo Christen-
sen er Erik Schmidt-sagen principiel. Den 
handler om ytringsfrihed.

»Medarbejdere skal selvfølgelig ikke straf-
fes og trues med fyring, fordi de stiller kritiske 
spørgsmål. Og det er bekymrende, at Odense 
Kommune på den måde forsøger at give an-
satte mundkurv på«, siger Anders Bondo.

Erik Schmidt og Danmarks Lærerfor-
ening har forsøgt at prøve advarslen af i en 
tjenstlig undersøgelse. For tjenestemænd er 
en tjenstlig undersøgelse en mulighed. Den 
minder om en retssag – men er det ikke. Når 
en tjenestemand ønsker en undersøgelse, 
skal kommunen sætte den i værk, hvis den 
ansattes faglige organisation støtter kravet. 
Kommunen skal  bede præsidenten for lands-
retten om at udpege en forhørsleder, typisk 
en dommer fra den lokale byret. Forhørslede-
ren forestår undersøgelsen. Ved afslutningen 
skal forhørslederen afgive beretning, og hvis 
det er et ønske fra en af parterne, kan for-
hørslederen indstille, hvilken disciplinærstraf 
– hvis nogen – der bør tildeles Men i Odense 
er sagen  altså endt i retten.

DLF: Krænkelse af ytringsfriheden 
Fordi Erik Schmidt ikke længere er ansat i 
Odense Kommune, afviser kommunen at 
bede om en undersøgelse, og dermed kan 
advarslen ikke blive prøvet af i det regi.

»Det siger jo alt, at kommunen efter gen-
tagne henvendelser afviser at lade en uvildig 
dommer indlede en tjenstlig undersøgelse af 
sagen. Nu må vi have den prøvet i retten, så vi 
forhåbentlig kan få en dom for, at advarslen 
er uberettiget og en klar krænkelse af ytrings-
friheden«, siger Anders Bondo Christensen.

Erik Schmidt er indstillet på, at sagen 
kommer for retten, når det ikke kan være 
anderledes.

»Jeg ville have foretrukket en undersøgel-

sessag. Det synes jeg er mere relevant for den 
her type sag. Men det vil Odense Kommune 
ikke, og på grund af sagens principielle karak-
ter fortsætter vi«, siger Erik Schmidt.

Hvis sagen havde kørt i det tjenstlige sy-
stem, ville det ikke være muligt for offentlig-
heden at følge sagens gang, men fordi advars-
len nu skal prøves af i en retssag, bliver der 
offentlighed om parternes argumenter.

Odense Kommune ønsker ikke at kom-
mentere sagen, der forventes at blive afgjort i 
retten i efteråret 2015.

Erik Schmidt, der er medinitiativtager til 
tænketanken Sophia, arbejder i dag blandt 
andet som redaktør af Odense Lærerfor-
enings blad LærerBladet.

Erik Schmidt vandt i øvrigt den 28. januar 
prisen »Svesken på disken«, som gives til en 
fra skoleverdenen, der har turdet sige tin-
gene, som de er. I sin takketale sagde han:

»Ytringsfrihed angår basalt set borger-
nes ret til at ytre sig i det land, der gennem 
grundloven garanterer denne frihed for lan-
dets borgere – som en beskyttelse af borgeren 
mod en overgribende stat. Der er mildest talt 
brug for at støve borgernes og medarbejder-
nes ytringsfrihed af. Når der for tiden er så 
hårdt brug for at kæmpe for ytringsfriheden 
i skolen og på uddannelsesinstitutionerne, 
så skyldes det, at den praktiske fornuft er 
gået under. Selve pædagogikken som fag og 
lærernes nøglerolle og relative autonomi har 
været udsat for et frontalt angreb. Både af 
arbejdstidsloven og af skolereformen«, sagde 
Erik Schmidt. 
esc@dlf.org

2. juni 2014 
Erik Schmidt tildeles en tjenstlig advarsel på grund af 
negativitet i forhold til forandringerne på Agedrup Skole. 
»Dette kommer ofte til udtryk på fællesmøder, hvor du har 
negative holdninger og synspunkter«, står der i advarslen.

Efteråret 2014 
Erik Schmidt og Danmarks Lærerforening forsøger at få Odense Kommune 
til at udpege en forhørsleder, der kan forestå en tjenstlig undersøgelse. 
Kommunen vil ikke, fordi Erik Schmidt stoppede på Agedrup Skole med 
udgangen af sidste skoleår og derfor ikke længere er ansat af kommunen.

15. januar
Erik Schmidt og Danmarks Lærerfor-
ening stævner Odense Kommune i et 
forsøg på at få kommunen til at aner-
kende, at advarslen er uberettiget.

TeksT EsbEn ChristEnsEn

Jeg ville have fore-
trukket en undersø-
gelsessag. Det synes 
jeg er mere relevant 
for den her type sag.
Erik schmidt
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Efteråret 2015
Retssagen forventes  
at starte. 

Erik Schmidt havde sagt 
op, før han fik en tjenstlig 

advarsel fra kommunen. 
Der har blandt andet 

været en underskriftsind-
samling, der har opfordret 

Odense Kommune til at 
trække advarslen tilbage. 

Dine elever kan få vejledning 
og hjælp til projektopgaven på 
u-web – Danidas website for 
børn og unge om u-lande og 
udviklingsbistand.

På www.u-web.dk bliver eleverne 
ledt gennem de forskellige faser af 
 projektarbejdet.

•  Forslag til overordnede emner 
 og delemner 
•  Hjælp til at lave en god problem-  

stilling
•  Let adgang og mange links til  

indhold på u-web, der kan bruges 
til emnerne

•  Forslag og gode råd til produkt 
 og fremlæggelse
•  Links til andre relevante hjemme-

sider

Hvis klassen arbejder med over-
ordnede emner som demokrati, 
globalisering, klima og  miljø, 
konflikter, menneskerettig-
heder, rig og fattig, sort og hvid, 
 uddannelse, udvikling, ungdom 
og meget mere…

... så kig på u-web.dk

KLAR TIL 
PROJEKTOPGAVEN 
I 9. KLASSE?

Annonce.indd   1 18/12/13   16.25
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AF  redAktionen

Læserne har skrevet mere end 20 indlæg på folkeskolen.dk hver eneste dag året rundt i 2014. 
Journalisterne har skrevet næsten seks om dagen. 62 gange i fjor har andre medier citeret Folkesko-
lens artikler. Og så er 2014 året, hvor alle fag fik et fagligt netværk. Folkeskolens redaktionelle regn-
skab for sidste år findes nu på folkeskolen.dk. Her viser vi, hvad vi er stolte af, men også hvor vi fejlede. 
Læs hele regnskabet, Folkeskolen 2014: Redaktionelt årsregnskab, på folkeskolen.dk

Folkeskolen 2014:

redaktionelt  
årsregnskab

18.357
besøg var der på folkeskolen.dk  

på årets rekorddag den  
13. august.

1.

23.013
Hold kæft hvor har jeg 
været dum! (Karsten 

Bräuner)

2.

19.059
Farvel til forberedelsen 

(Karsten Bräuner)

Mest læste  
journalistiske  

artikler udgivet i 2014

Mest læste  
brugerindlæg  

i 2014

1.

16.562
Skoleleder: Vil ikke ud-

danne soldater  
til konkurrencestaten

2.

16.350
KL og Radikale: Fuld 

tilstedeværelse  
kan måske blødes op

3.

15.346
Med jobbet som  

indsats: Erik  
Schmidt fik en tjenstlig 
advarsel for »negative 

holdninger«

3.

13.901
Godnat til lærersamarbej-
det (Niels Christian Sauer)

Gå på opdagelse i det redaktionelle regnskab på  folkeskolen.dk
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Lærere skubbes ud

410 lærere havner på kontanthjælp. 

dlf-forslag i spil, siger s-ordfører.

Side 8

HVAd Med PIsA?

danmark lidt dårligere - fagteam er  

vejen frem, mener matematiklærer.

Side 12

Ny HVerdAg truer

På skolen 39 timer om ugen?   

lærere i Vejle diskuterer udfordringer. 

Side 22

Cirkus i skolen
SIDE 26

RappoRtEREt
forskud på reformen: odense-skole har brugt tre år 

på at integrere fritidstilbud i en længere skoledag.  

139318 p01_FS2213_Forsiden.indd   1

16/12/13   13.54

Læsernes  
bundskraber- 

forside:
Læsernes  

favoritforside: 
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nye forsider på vej
For at få de bedste forsider har vi testet et tilfældigt 
udvalg. Snarest udkommer vi med den første forside efter 
nyt koncept. De viste forsider er bedømt i en kvantitativ 
undersøgelse.
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læserrejse Læs udførligt program på:
à  folkeskolen.dk 

2015

Bliv  
Danmarks  

bedste klasse til 
privatøkonomi

Vil du hjælpe 
dine elever til at højne 

deres forståelse for  
privatøkonomi?  

Det kan vi hjælpe dig med!  
Danmarks Matematiklærerforening 

og Finansrådet arrangerer 
Pengeuge fra  

9. til 13. marts.

Vi tilbyder:

• Gratis undervisnings- 
materiale.

• Lærervejledning.

• Digitalt læringsscenarie.

• Den landsdækkende konkurrence  
“Nå dit Mål” for 7. og 8. klasse. 

Finansrådet sponserer en  
pengepræmie til den  

bedste klasse. Tilmeld 
din klasse 

i dag

Besøg  
www.pengeuge.dk. 

Du kan fx ønske 
gæsteundervisning  

og finde gratis under-
visningsmaterialer.

Pengeuge • Finanssektorens Hus • Amaliegade 7 • 1256 København K • Tlf.: 3370 1000 • mail@pengeuge.dk
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denne eventyrlige rejse by-
der på skønne vandreture i nogle 
af verdens smukkeste landska-
ber og  et unikt indblik i nepale-
sisk kultur og hverdagsliv.

Tag med fagfæller til Nepal og få en oplevelse for 
livet på denne kombinerede vandre- og kultur-
rejse. Rejsen henvender sig til dig, der er eventyr-
lysten, men samtidig ønsker at rejse under kom-
fortable og trygge forhold. Vandreturene foregår 
i kuperet terræn i let til moderat tempo, og alle i 

Under verdens tag
Vandre- og kulturrejse i  

Nepal, påsken 2015

Rejsen byder på vandreture med udsigt til Himalaya. almindelig fysisk form kan være med. Vi skal ikke 
bære på bagage, og undervejs overnatter vi på 
hyggelige hoteller. Vi har desuden tilrettelagt rej-
sen, så vi slipper for lange køreture. 

Som noget ganske særligt oplever vi Nepal 
uden for de almindelige turistruter og besøger 
blandt andet en selvhjælpsgruppe for kvinder, 
en landsbyskole og et økologisk landbrugspro-
jekt.

Rejsen starter og slutter i sagnomspundne Kath-
mandu med blandt andet markedsbesøg og slen-
tretur på Freak Street, hvor 60’ernes og 70’ernes 
hippier holdt til.

■  26. marts – 5. april 2015 – 11 dage. 
■  Lille gruppe: 10-16 deltagere. Med rejseleder 

og antropolog Lise Kloch.
■  Pris: 17.800 kroner (enkeltværelsestillæg 

1.650 kroner).
■  Med i prisen: Fly København-Kathmandu tur/

retur, helpension, indkvartering på gode hoteller, 
alle udflugter og entreer ifølge program, bidrag til 
Rejsegarantifonden.

■  info og bestilling: Karavane Rejser,  
www.karavanerejser.dk, info@karavanerejser,  
telefon 40 62 83 47. 

Garanteret  
afrejse
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tættere på faget: musik

»Min vigtigste opgave er at præsentere eleverne 
for noget nyt. De lytter hele tiden til musik, men 
det at præsentere dem for noget musik, de ikke 
har hørt før, er vigtigt«, siger Gry Ahlmark, som ar-
bejder meget med musikforståelse i undervisnin-
gen i indskolingen på Houlkærskolen ved Viborg.

Gry Ahlmark har også haft et guitarforløb, 
hvor hun næsten lærte samtidig med eleverne, 
hvilket gav smittende begejstring. Hun går me-
get op i klare mål for undervisningen. Her er et 
eksempel fra nodelære i 3. klasse. 

»De skal have kendskab til alle G-nøglens 
noder inden for en oktav. De skal vide, hvad en 
G-nøgle er. De skal vide, hvordan man skriver 
noder ind i et nodepapir«, siger Gry Ahlmark. 
mbt@dlf.org

TeksT og foTo Maria Becher Trier

»Min vigtigste opgave er at præsentere  
eleverne for noget nyt«

TilMeld dig  
neTværkeT Musik 

på folkeskolen.dk

»Eleverne ser musik 
på You Tube. Så vi 

arbejder meget med 
at bruge ørerne i 

stedet for øjnene«, 
siger Gry Ahlmark.

Magnus på 8 år er ofte meget voldsom over for de  
andre børn i klassen. Hans mor græder, når hun er til møder  

på skolen. Hun er alene med Magnus og har svært  
ved at overkomme det.

Ville du underrette?

Alle kan komme i tvivl. Få faglig sparring på under- 
retninger eller andre børnefaglige problemstillinger. Kontakt  
Børns Vilkårs FagTelefon på 35 55 55 58 eller bv@bornsvilkar.dk.

”

Lær eleverne at lytte til mu-
sik. Hav præcise målsætninger, 
og kast dig ud i projekter, du ikke 
selv mestrer fra starten, lyder 
musiklærer Gry Ahlmarks tre 
gode råd til kolleger. 

Musiklærerens 
værksted

En række musiklærere vil 
hver måned dele erfaringer 
fra musikundervisningen 
på musiknetværket på fol-
keskolen.dk. Dette er første 
interview i serien. Læs hele 
interviewet på folkeskolen.
dk. Tilmeld dig nyhedsbre-
vet, og få musiklærernes tip 
i din mailboks. 
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»Musikundervisningen i 
Danmark lider af en over-
vejende opmærksomhed  
på selve aktiviteten og  
af populærkulturens  
indtrængning i faget«.

Upopulær  
musikundervisning

Inger Ubbesen 
lektor ved læreruddannelsen  
i Aarhus i et indlæg på  
netværket Musik

T: +45 89 14 14 80 · M: info@principia.dk 
www.hfchristiansen.dk

MTB til bevægelse 
og valgfag

   

Mountain biking (MTB) er en oplagt måde at 
implementere bevægelse. 
Ring og hør mere om klassesæt, ‘Bevægelses-
modulet’, valgfag, tværfaglige muligheder, kursus-
tilbud og sikkerhedspakker.

Mads A. Christensen i skoven 
med MTB-valgfagshold fra 
Vestervangskolen, Randers.

Hjælp til  
lektieHjælp
Det der med lektiehjælp – hvordan 
gør man det bedst? Mange lærere, 
der har lektiecafeer og faglig træning, 
kunne sikkert godt tænke sig én på 
inspirationen. Det kan et nyt maga-
sin, »Lektiecafé 2.0«, hjælpe med. 
Det er et inspirationskatalog udgivet 
af Undervisningsministeriet og Red 
Barnet Ungdom, hvor der bliver sat 
fokus på nye tilgange til lektiehjælp. 
Lektiehjælp-hjælpen tager ikke kun 
udgangspunkt i lektierne, men også 
i hvordan børnene lærer bedst – for 
nogle er det gennem bevægelse og 
aktivitet, for andre er opgaver på 
iPads og filmdebatter vejen frem.

Vild med dans  
på smartboardet
Gigtforeningen har udviklet bevægelseskonceptet »pause-
boogie« til ældre og gigtramte, men foreningen mener også, 
at skolebørn kan have glæde af øvelserne. Pauseboogie 
består af 30 forskellige øvelser, der bliver vist i instruktions-
videoer via en tilhørende app, man kan hente til sin telefon 
eller computer. Og fordi de fleste klasser har et smartboard, 
lyder opfordringen fra Gigtforeningen, at videoerne bruges til 
at nå 45 minutters bevægelse om dagen. 

Gratis forebyGGelse  
af kriminalitet
Ishøj har sørget for materialer og læseplaner til SSP til alle 
kommunens skoler. Ishøjs fem folkeskoler har alle fået en 
kasse med de nødvendige bøger og forslag til, hvordan un-
dervisningen kan tilrettelægges lige fra børnehaveklasse til 
9. klasse. SSP bevæger sig på tre niveauer: det opbyggende, 
det forebyggende og det kriminalitetsforebyggende arbejde. 
Det er især sidstnævnte niveau, Ishøj Kommune har fokus på, 
men også at øge den sociale kapital i det opbyggende niveau. 

Ved Mie Borggreen Winther/mbw@dlf.org

Magasinet »Lektiecafé 2.0« 
kan hentes gratis på  
brugforalleunge.dk

Find appen, og læs mere på gigtforeningen.dk 

Læs hele artiklen »Min vigtigste opgave er 
at præsentere eleverne for noget nyt« på 
folkeskolen.dk

foto: bfau.dk

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

Håndgribelig opfordring til at huske  
højtlæsningens kvaliteter.

n  Dansk  

Læs dog højt

○   Anmeldt Af:  lars stubbe arnDal

I Anne-Marie Körlings lille bog »Højtlæsning med mening« genfortæller 
hun en anekdote om Einstein, der engang blev spurgt af nogle forældre, 
hvordan man får intelligente børn. Efter sigende svarede Einstein, at man 
skulle læse for dem. Det svar var forældrene ikke tilfredse med. De ville 
vide, hvordan man fik endnu mere intelligente børn, og Einstein svarede, 
at man skulle læse mere for dem. Svaret ændrede sig ikke, da forældrene 
spurgte tredje gang. Det lød stadig: »Læs endnu mere«.

Denne opfordring er bærende i pamfletten: Lærere, forældre og andre 
voksne skal huske de kvaliteter, der ligger i at læse højt for børn. Tanken 
er, at vi i vores fortravlede og gennemmedialiserede verden kan have en 
tendens til at glemme højtlæsningens styrker. For eksempel den oplevel-
se af fællesskab og nærvær, som mange kender fra barneværelset.

Undervejs peger Körling på gevinsterne ved højtlæsningen, både de 
direkte og de indirekte. Højtlæsning for de mindre børn er den første vej 
ind i skriftsprogets mystiske og forunderlige verden og samtidig en åb-
ning af en opmærksomhed rettet mod grammatik, sætningsbygning, 
ordforråd, ordbetydning med videre. Senere er der gevinster, fordi en højt-
læsning giver teksten form og karakter, og fordi den skaber fællesskab 
og sammenhæng. Körling peger også på, at højtlæsning kan have mange 
former rækkende fra den tidligste legelæsning og frem til den faglige 
læsning, hvor Körling foreslår, at læreren indimellem også skal overveje at 
læse fagtekster op for eleverne.

Bogen former sig som en række nedslag i rum, hvor højtlæsning kan 
være vigtig. Det er selvfølgelig primært skolen og hjemmet, men faktisk 
også overraskende nok mellem hjemmet og skolen, hvor Körling foreslår, 
at forældre læser elevernes lektier op for at vise interesse for elevens ar-
bejde.

I en håndevending får man med hæftet en velanbragt eksponering af 
et trængt område og en række gode råd til, hvordan man kan arbejde med 
at bringe højtlæsning ind i børnenes hverdag. Der er ikke mange overra-
skende pointer, men klare huskesedler til en travl hverdag.

Ét område synes jeg dog mangler i bogen. For Körling beskæftiger 
sig ikke med elevernes egen højtlæsning, som også kan rumme masser 
af potentialer for at lære, og for at eleverne oplever energien og livet i 
teksterne, de læser. At læse en skønlitterær tekst højt og derigennem at 
finde frem til dens iboende mundtlighed kan jo sagtens fungere som et 
godt afsæt for at komme ned under tekstens øvre lag. 

Højtlæsning med mening   

•   anne-Marie körling: oversætter, Yvonne lund
•   85 kroner
•   64 sider
•   special-pædagogisk forlag

let fantasy på engelsk
Det ligner en trend, det med at oversæt-
te populære danske letlæsningsbøger til 
engelsk. Nu er det første bind i Josefine 
Ottesens »Drageherren« oversat til »The 
Lord of the Dragon«. Men stadig med de 
samme illustrationer. Resten af seriens 
11 bind følger snarligt.

Om den danske udgave af »Drage-
herren« skrev Folkeskolens anmelder 
blandt andet: »Seriens 11 bøger er sær-
deles velskrevne af en forfatter, som 
mestrer genre og sprog på ypperligste 
vis, og som allerede inden denne series 
opdukken har slået sit navn fast som 
en ny, dansk børnebogsforfatter af stor 
kvalitet.

Men forfatteren følges også helt til 
dørs af illustratoren Niels Bachs helt 
fremragende illustrationer …«.

Læs hele anmeldelsen på folke- 
skolen.dk/32273

Læs Folkeskolens anmeldelser af 
andre bøger i serien på folkeskolen.
dk/547291/ og folkeskolen.dk/67641/

forfatterportræt for 
mindre børn
Selv om man lige har lært at læse, skal 
man ikke snydes for at lære om forfatte-
ren til sine yndlingsbøger. Det synes at 
være tanken bag en ny udgivelse i serien 
»Faktisk!«, som skal støtte den første 
faglige læsning. Forfatteren, som man kan 
læse om denne gang, er Flemming Quist 
Møller, der har børneklassikere som »Cy-
kelmyggen Egon« og »Snuden« på sam-
vittigheden. I serien findes også bøger om 
Astrid Lindgren og Jakob Martin Strid.

Bogen er 32 sider lang og koster 
151,25 kroner. Se mere på fagliglæs-
ning.dk

På folkeskolen.dk fin-
der du hele tiden nye 
anmeldelser af under-
visningsmateriale og 
pædagogisk faglittera-
tur. Du kan for eksempel 
læse en anmeldelse 
af bogen »byg, tegn 
& lær«, som vores an-
melder glæder sig til at 
bruge i billedkunst- og 
håndværk og design-
undervisningen. 
til idrætslærerne har 
vi en anmeldelse af  
»Idrættens værdier og 
kultur«. »bogen giver 
anledning til refleksion 
og faglig nuancering og 
nytænkning«, skriver 
vores anmelder, som 
ikke mener, at bogen er 
til at komme uden om.
Hvis du på vores hjem-
meside finder en an-
meldelse, der sætter 
tanker i gang eller er 
særligt brugbar i for-
hold til at afgøre, om 
din skole skal indkøbe 
et materiale, så anbe-
fal den med et klik på 
musen. På den måde 
er det lettere for dine 
fagfæller også at blive 
opmærksomme på den. 
Du finder anmeldel-
serne på folkeskolen.dk/
anmeldelser.

Få anmeldel-
ser direkte i din 
mailboks
Du kan også få et 
dagligt eller ugentligt 
nyhedsbrev med an-
meldelser af materialer 
til dit fagområde. Gå til 
folkeskolen.dk og opret 
dig som bruger. så kan 
du samtidig tilmelde 
dig vores mailservice.
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○   Anmeldt Af:  karsten Møller

Museernes forpligtelse til at formidle viden og oplevelser un-
dergår store forandringer for tiden. I en tidligere anmeldelse er 
nævnt Arbejdernes Børnemuseum som et eksempel, hvor det 
gælder om at aktivere eleverne, så de kan perspektivere deres 
egen tid og erfaring med fortiden.

Nærværende bog tager netop udgangspunkt i et fremad-
skuende og visionært samarbejde mellem museer, lærerud-
dannelsen og skoler.

Der er tale om et idekatalog, der ikke nødvendigvis skal 
opfattes som, at nu er de vises sten fundet, men som en 
igangsætter og motivator.

Begrebet peer to peer-formidling fremstår som et me-
get væsentligt begreb i manualen. Peer to peer skal opfat-
tes som ide- og erfaringsudveksling mellem de forskellige 
grupper, der har deltaget i at udvikle manualen og konkrete 

undervisningsforløb. De har deltaget »ligeværdigt« i 
projektet, således at forstå at erfaringer netop 

fra forskellige faggrupper er tilgodeset. 
Og det er vel det, det handler om. 

Nemlig at man ud fra forskellige 
erfaringer kan bidrage med input 
til for eksempel et tværfagligt 
samarbejde. Det er også vigtigt 

at understrege, at manualen er at 
betragte som en igangsætter og 

ikke en brugsanvisning, der skal føl-
ges til punkt og prikke.

Ikke desto mindre er det oplagt 
at anvende de dele af skabelonen, 
der er foreslået, til forskellige un-

dervisningsforløb og stille sig selv 
spøgsmålet: »Hvad kan jeg bruge ud fra 
mine og mine elevers forudsætninger?«

Praksismanualen henvender sig til 
både lærere, studerende og andre, der 

har med undervisning og formidling at 
gøre.

Bogen bør stå på alle lærerværelser 
og tages frem i forbindelse med di-
verse tværfaglige emner og kollegialt 
samarbejde i de enkelte faggrup-
per. 

God igangsætter  
til den åbne skole

n  billedkunst, dansk, geografi, historie, idræt, matematik, udepædagogik, pædagogik

Praksismanual   

•   100 kroner
•   189 sider
•   Museet for samtidskunst

De støvede montrers tid er forbi. Et samarbejde mellem 30  
museer og 13 læreruddannelser gør op med fordums museums- 
besøg, hvor man andægtigt skulle se på diverse genstande og  
stenøkser i støvede montrer.
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Job & karriere

Det skal du kunne 
som skoleleder

Hvis du har lyst til at blive skole-
leder, er det afgørende, at du kan 
samarbejde – ikke mindst med 
skolens lærere og pædagoger – og 
det er afgørende, at du er god til 
at kommunikere.

Det fremgår af en aldeles 
uvidenskabelig undersøgelse af 
stillingsannoncer på lærerjob.dk 
i januar 2015, som Job & karriere 
har foretaget.

I praktisk talt alle opslag, hvor 
der søges en skoleleder, lægges 
der vægt på, at ansøgere har 
gode og tydelige kommunikative 
færdigheder og altså er, som det 
formuleres i et af opslagene, en 
»kompetent kommunikatør«. I 
lige så stort omfang kræves det, 
at den kommende leder besidder 
»et udpræget samarbejdstalent«, 
som der står et sted.

I otte ud af ti opslag nævnes 
det desuden, at den kommende 
leder skal sikre elevernes læring 
og deres faglige udbytte. Det skal 
gerne ske ved at satse på pæda-
gogisk ledelse og ved sparring 
med personalet. 

Det er et nyt fokus i forhold til 
tidligere. 

Da Job & karriere gennem-
førte tilsvarende undersøgelser i 
2006 og 2009, blev den opgave 
ikke nævnt i samme omfang. 

En anden forskel er, at hvor 
humor i 2006 var den egenskab, 
der blev hyppigst efterspurgt, og 
også i 2009 blev nævnt i mange 
opslag, er smilebånd og kluklat-
ter helt væk i 2015.

Til gengæld lægges der i de 
nye jobannoncer mere vægt 
end tidligere på den nye leders 
politiske tæft og hans eller hen-

des generelle orientering mod 
omverdenen i form af forældre, 
skolebestyrelse, lokalpolitikere 
og andre samarbejdspartnere.

Ifølge formand for Skoleleder-
foreningen, Claus Hjortdal, pas-
ser det fint til den generelle ten-
dens inden for offentlig ledelse, 
når man på skoleområdet i dag 
mere klart efterlyser relationelle 
egenskaber.

»En ny artikel på Væksthus for 
Ledelses hjemmeside viser, at det 
offentlige i dag efterlyser ledere, 
der i lighed med tidligere skal 
have styr på økonomi, strategi og 
kommunikation, men som noget 
nyt skal de også være gode til 
relationer og til at implementere 
og komme tæt på skolens kerne-
opgaver. Lederen skal være med 
helt derude, hvor målene skal 
nås, det er tidens trend«, siger 
Claus Hjortdal.

Det er måske ikke påfaldende, 
at der i to ud af tre opslag efterly-
ses en person med ledererfaring, 
men er det ikke underligt, at der 
i under en tredjedel står noget 
om, at ansøgeren skal have en 
lederuddannelse?

»Forklaringen er formentlig, 
at ledererfaring generelt tillæg-
ges stor betydning, og at man i 
ansættelsesudvalgene tænker, 
at hvis uddannelsen ikke er på 
plads, så kan den blive bragt på 
plads senere. Hellere det end at 
skræmme en god ansøger væk 
med et formelt krav«, siger Skole-
lederforeningens formand.

Claus Hjortdal tror, det er en 
tilfældighed, at humor er gledet 
ud af stillingsopslagene.
Jan Kaare, jobogkarriere@dlf.org

en skoleleder skal først og fremmest være god 
til at samarbejde og kommunikere. Disse ord er do-
minerende i jobannoncerne.

 Lederstillinger 

Læs mere om jobbet og send din ansøgning 
online på www.gribskov.dk/job

GILBJERGSKOLEN

Resultatskabende 
skoleleder 
• Har du gedigen ledererfaring? 
• Kan du skabe resultater sammen med folkeskolens mange 

medarbejdere og samarbejdspartnere? 
• Har du ambitioner og er optaget af at give dine bidrag til 

folkeskolens udvikling? 

Så er stillingen som skoleleder af Gilbjergskolen måske noget 
for dig.

Gilbjergskolen ligger i det attraktive Nordsjælland, præget af 
områdets mange herlighedsværdier. 

Skolen har klare visioner og vil være blandt de bedste. Inden 
for et par år skal der indvies en helt nye skole med fysiske 
rammer, der udfordrer vante forestillinger om, hvordan et 
læringsmiljø skal være. 

Gribskov Kommune skal som én af de første kommuner i 
landet bygge en skole til den nye folkeskolereform. Til 
børnenes bedste.

Den attraktive lederstilling er nærmere beskrevet i job- og 
personprofilen, som du finder på www.gribskov.dk eller  
www.thorupskontor.dk.

Kontakt gerne konstitueret skoleleder Per Rømer på 7249 7641 
eller rekrutteringskonsulent Søren Thorup på 2168 8708.

Ansøgningsfrist 
Den 26. februar 2015 kl. 12.

Ansøgning sendes via  
kommunens hjemmeside.
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 Lederstillinger 

Vi udvider vores lederteam og søger en pædagogisk leder 
med stærk faglighed og fokus på praksis ti l vores indskoling 
og mellemtrin. Du vil bidrage ti l at realisere vores vision om 
at udvikle læring på et fortsat højt niveau og styrke vores 
ledelsesfokus tæt på kerneopgaven – ti l gavn for elever, 
forældre og medarbejdere. Vi tager udgangspunkt i et hel-
hedsperspekti v på den enkelte elev og et mål om at udvikle 
fagligt dygti ge, glade, kreati ve og tolerante elever, der kan 
fordybe sig og indgå i respektf ulde og inkluderende fælles-
skaber.

Som pædagogisk leder i en nyoprett et sti lling vil du indgå 
i Gammelgaardsskolens velfungerende lederteam. Teamet 
består p.t. af skoleleder, administrati v leder, pædagogisk 
leder og SFO-leder. Vi er en 4-sporet skole med 930 elever i 
undervisningen, 480 elever i SFO og i alt 105 medarbejdere. 
Vi er en veldrevet skole med god økonomi. Du vil bidrage 
med ledelsesmæssig sparring på hele skolens udvikling og 
med ledelse tæt på kerneopgaven. 

På Gammelgaardsskolen arbejder vi bevidst på at skabe en 
stærk selvstændig og medledende kultur blandt medarbej-
derne. Vi tror på, at de, der er tætt est på opgaven, bedst ved 
hvordan den løses med størst mulig kvalitet. Derfor holder 
du blandt andet fokus på at skabe en god og gennemsig-
ti g struktur for medarbejderne i hverdagen. Du arbejder 
tæt sammen med skolens ledere og medarbejdere om at 
udvikle kerneopgaven, teamsamarbejdet og det tværfaglige 
samarbejde. Du ti lbyder lærerne didakti sk sparring, feed-
back og kompetenceudvikling. 

Som leder af lærerne i indskolingen og mellemtrinnet vil du 
overtage den samlede ledelsesopgave med blandt andet 
MUS, sygesamtaler og kompetenceudvikling. 

VI LÆGGER VÆGT PÅ, AT DU HAR
• En læreruddannelse
• Erfaring med udvikling af folkeskolens kerneopgave
• Viden om inklusionsprocesser og specialpædagogik
• Ledererfaring eller lyst ti l at påbegynde lederud-
 dannelse

SOM PERSON OG LEDER ER DU
• Synlig og evner at skabe følgeskab
• Nærværende, ti lgængelig og dialogsøgende
• Struktureret, god ti l at prioritere og planlægge samt  
 følge opgaverne ti l dørs
• God ti l at kommunikere

LØN OG ANSÆTTELSE
Sti llingen afl ønnes i henhold ti l gældende overenskomst. 
Vi håber, at du kan ti ltræde 1. maj 2015

ANSÆTTELSESPROCES
Ansøgning og bilag skal fremsendes elektronisk og være 
Børn og Unge i hænde senest 22. februar 2015 via link 
på aarhus.dk/bujob. Vi udvælger kandidater ti l samtale 2. 
marts og afh older første samtalerunde 9. marts fra kl. 15. 
Der medvirker intern konsulent og vil blive brugt person-
lighedstest og mentale færdighedstest. De afvikles 12. og 
13. marts med en samlet varighed på 2-3 ti mer. Anden sam-
talerunde afh oldes 19. marts fra kl. 15.

KONTAKT
Vil du vide mere om sti llingen, er du velkommen ti l at kon-
takte pædagogisk leder Pia Gutt orm Andersen, tlf. 8940 
9696 eller HR konsulent Anne Vibeke Bjerre, tlf. 2961 0960

Pædagogisk leder ti l indskoling og mellemtrin 
på Gammelgaardsskolen

VI LÆGGER VÆGT PÅ, AT DU HAR
• En læreruddannelse
• Erfaring med udvikling af folkeskolens kerneopgave
• Viden om inklusionsprocesser og specialpædagogik
• Ledererfaring eller lyst ti l at påbegynde lederud-
 dannelse

SOM PERSON OG LEDER ER DU
• Synlig og evner at skabe følgeskab
• Nærværende, ti lgængelig og dialogsøgende
• Struktureret, god ti l at prioritere og planlægge samt  
 følge opgaverne ti l dørs
• God ti l at kommunikere
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 Stillinger ved andre institutioner 

 Lederstillinger 

Haderslev Kommune styrker skoleledelsen

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

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

Familie, og ved, at synergieffekten opvejer eventuelle  
besværligheder

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

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

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

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

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

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

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

Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2015.
Hvidborg er oprettet i 1930 og er en foreningsejet institution under Landsforeningen LIVSVÆRK med egen bestyrelse. Institutionen har 
driftsoverenskomst med Hvidovre Kommune og drives i et spændende og dynamisk samarbejde med Kommunen. 

Hvidborg er i gang med en gennemgribende renovering og udvidelse af institutionens bygninger og faglige tilbud. Netop i dag er Hvid-
borg normeret til 12 børn i alderen mellem 5 – 14 år ved anbringelsen. Målgruppe er normalt begavede børn med psykiske, sociale og 
følelsesmæssige vanskeligheder og der er tilknyttet en intern specialskole. 
Allerede i løbet af foråret åbnes et nyt ”Børne- familiehus” og umiddelbart efter, vil der stå en ny skolebygning klar. Herudover er der 
planlagt yderligere udvidelse af aktiviteterne.

Hvidborg er således i en rivende udvikling i tæt samarbejde med Hvidovre Kommune.
Institutionen ligger i dag med et årligt budget på ca. 25 mio. kr. og med ca. 35 faste fuldtidsmedarbejdere. 

Du kan finde oplysninger og se hele det spændende stillingsopslag på: www.livsvaerk.org og www.hvidborg.dk

Yderligere oplysninger samt aftale om besøg på Hvidborg fås ved henvendelse til forstander Dion Hansen telefon 36 78 00 12, general-
sekretær Ebbe W. Lorenzen eller souschef Roland Durup telefon 38 88 36 36. 

Ansøgningsfrist: Ansøgning, CV mv. stiles til bestyrelsen for Behandlingshjemmet Hvidborg og sendes til Landsforeningen LIVSVÆRK, 
mailadresse info@livsvaerk.org - senest den 15. februar 2015 kl. 12.00.

ForStander SøgeS til BehandlingShjemmet hvidBorg

Landsforeningen KFBU har skiftet navn til Landsforeningen LIVSVÆRK og er i øjeblikket i gang med denne omstillingsproces. Landsforeningen driver 
på landsplan dag- og døgninstitutioner for børn, unge og familier. Herudover er andre aktiviteter tilknyttet Landsforeningen LIVSVÆRK bl.a. en familie-
plejeafdeling, boliger til unge m.v. Der kan indgås aftale med Landsforeningen LIVSVÆRK om forretningsførerskab. Se www.livsvaerk.org 
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Følg med og deltag  
i debatten på

www.fredensborg.dk

Fredensborg Kommune – En arbejdsplads der udvikler sig i takt med samfundet. 
Ofte går vi forrest.

Teamsamarbejde, professionelt gå-på-mod og godt humør 
er vores værktøj. Trivsel for alle og høj faglighed er vores 
mål. Hvis du fi nder det attraktivt, så vil vi meget gerne 
høre fra dig. 
Fredensborg Skole har tre afdelinger, hvor afdelingen Vilhelmsro 
huser 6.-9. årgang. Afdelingen er kun 2 år gammel og kendeteg-
net ved at være moderne og tidssvarende med gode udearealer. 
Fra 7.-9. klasse går eleverne på en af skolens fi re udskolingslinjer, 
Science, Global, Idræt eller Act & Art. 

Teamet omkring Act & Art har brug for en kollega. På Act & Art 
arbejdes der med drama, kunst, fi lm, litteratur mv. Kreative 
kompetencer er således en fordel. Du skal varetage følgende 
undervisning: 
•  Timer på Act & Art linjedage 
•  Dansk og engelsk i 7. klasse 
•  Engelsk i 8. klasse 
•  Historie i 7. og 8. klasse

DU ER erfaren og professionel, en dygtig formidler, ambitiøs, 
kreativ og innovativ, modig i dine undervisningsformer. Du har 
autoritet og udstikker tydelige rammer overfor eleverne. Du har 
humor og engagement – og du er teamspiller.

Læs mere om skolen og linjerne på www.fredensborgskole.dk
Stillingen, der er et barselsvikariat, er på 37 timer, og løn og 
ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med DLF. 
Ansøgningsfrist den 19. februar kl. 12.00. Samtaler i uge 9. Ved 
spørgsmål kontakt Helle Funch på 41 21 81 46. Stillingen søges 
via kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk/forside/job.

FREDENSBORG SKOLE SØGER 
VIKAR TIL ACT & ART LINJEN 

Lærere til Tasiilaq, Grønland
Kommuneqarfik Sermersooq har brug for lærere til kommunens 
byskole i Tasiilaq i Østgrønland til dansk, matematik, engelsk, 
fysik og almindelige skolefag.

Vi forventer at du
• er seminarieuddannet lærer
• er positiv, engageret og igangsættende 
• vil indgå i et positivt samarbejde med kollegaer, ledelse og 

forældre 
• kan se muligheder frem for begrænsninger
• er motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret 

skolemiljø
• kan indgå i og være med at videreudvikle teamsamarbejdet i 

en afdelingsopdelt skole

Vi kan tilbyde dig
• et udviklingsorienteret skolemiljø med mulighed for personlig 

og faglig udvikling
• en spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk 

udvikling er i højsædet under den nye folkeskoleforordning og 
i en kommune, hvor skoleområdet har høj politisk prioritet

• god opbakning som ny lærer på skolen
• gode kollegaer i inspirerende teamsamarbejde
• gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne
• gode videreuddannelsesmuligheder

Tasiilami Alivarpi er Tasiilaqs byskole med ca. 430 elever og 
29 klasser fordelt i 4 afdelinger og med i alt ca. 50 undervisere. 
Skolen, som er beliggende på Grønlands østkyst i det største by-
samfund Tasiilaq med ca. 2000 indbyggere, er dermed den største 
kulturbærende institution i Østgrønland.

Skolen ønsker lærere der kan undervise i dansk, specialundervis-
ning og på begyndertrinnet.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, ansøgningen kan også 
fremsendes med bilag til Forvaltningen for Børn, Familie og Skole, 
Kommuneqarfik Sermersooq, Postboks 1005, 3900 Nuuk, eller pr. 
e-mail: atu@sermersooq.gl

Ansøgningen skal være Forvaltningen for Børn, Familie og Skole i 
hænde senest fredag den 20. februar 2015.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overens-
komst mellem Grønlands Landsstyre og IMAK, Centralorganisatio-
nen for lærere i folkeskolen i Grønland.

Interesserede kan se overenskomsten på: www.kanukoka.gl under 
emnet: ”Personale, løn og arbejdsmiljø”.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fungerende sko-
leinspektør Anna Kúko, tlf. (+299) 36 78 01 / anko@sermersooq.gl

 Lærerstillinger 
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 Specialstillinger 

På Grønvangskolen vil vi et højt fagligt niveau. Et højt fagligt niveau, 
som vi hver dag arbejder for, at alle vores elever kan udvikle sig i og 
få udbytte af.

Det, at vores elever bliver dygtige læsere, ser vi som nøglen til, at de 
bliver fagligt dygtige over en bred kam og som afgørende afsæt for, at 
eleverne, uanset baggrund, kan skabe sig et godt og mulighedsfyldt 
liv.

Vi vil derfor, at vores elever – alle elever – bliver så dygtige læsere 
som overhovedet muligt.

Vil du bidrage til, at vi lykkes med det?

Gode læsere dannes i fællesskab
Dit arbejde med at koordinere og styrke skolens samlede læseind-
sats giver dig mulighed for at samarbejde med andre engagerede og 
passionerede kapaciteter og ildsjæle i et fagligt ambitiøst og positivt 
arbejdsmiljø. I dit daglige arbejde vil du bl.a. møde:

• Lærere og pædagoger, der brænder for deres arbejde, og som du
  kan understøtte i at skabe endnu mere læring og trivsel for elev- 
 erne. 
• Øvrige læsevejledere i skolens tre faser, hvis kompetencer  
 og kræfter du vil skulle samle og koordinere i et læsevejlederteam. 
• Glade og interesserede elever, hvis danskfaglige kunnen, du kan 
 være med til at udvikle og styrke på de hold, du varetager. 
• En udviklingsorienteret, medinddragende og tillidsfuld ledelse,  
 som vil vægte og værdsætte, når du klæder den på til at agere i
 forhold til skolens læseindsats.

Med din evne til at bevare overblik, dit talent for at vejlede, formidle 
og danne relationer får du unik mulighed for at udvikle og styrke 
praksis på en stor skole med store ambitioner. Ved din evne til at løfte 
dine kollegaer, give energi, inspiration og gåpåmod, er du stillads for, 
at kvaliteten i kerneopgaven – elevernes læring – bliver endnu højere.  

Du får også mulighed for at udvikle og være en del af spændende 
eksterne samarbejdsrelationer – f.eks. med andre skoler, ungdomsud-
dannelser m.v. Løbende vil du endvidere få tilbud om at deltage i 
efter- og videreuddannelse. Vi glæder os til, at den viden og de erfa-
ringer du har, og hele tiden udvikler, kommer i spil på Grønvang-
skolen.  

Du vil i vidt omfang selv kunne præge og tilrettelægge din arbejdsdag 
og dine arbejdsopgaver.

Vi driver skole i moderne, store og lyse lokaler, hvor der er 
enestående muligheder for at skabe inspirerende og foranderlige 
læringsmiljøer. Grønvangskolens fysiske rammer er helt unikke og 
skal ses med egne øjne.  

Kom og besøg os
D. 3. og 4. februar 2015 - begge dage kl. 17 - er du velkommen til at 
besøge os. 
Skoleleder viser rundt og fortæller lidt om skolen. 
Du finder Grønvangskolen her: Jacob Gades Alle 16, 6600 Vejen, 
Delta-bygningen
Du kan læse mere om skolen på www.gronvangskolen.dk.

Søg jobbet
Ansøgning til jobbet skal ske via link på Vejen Kommunes hjemme-
side. 
Vedhæfter du CV, referencer, eksamenspapirer eller andet til din 
ansøgning, skal disse samles i ét dokument. 

Ansøgningsfrist: 11. februar 2015.

Jobstart: 1. april 2015 eller snarest muligt

Der vil blive afholdt 1. samtalerunde d. 18. og 19. februar 2015.

Har du spørgsmål eller brug for uddybende information rettes al henvendelse til Karin B. Pedersen fra konsulentfirmaet KAPE proces & rekrut-
tering. Ring gerne til Karin på telefon: 42 42 03 93 eller skriv på e-mail: karin@kapeproces.dk. Karin vil ligeledes medvirke ved ansættelsessam-
taler m.v.

LÆSNING ER VEJEN – vil du være 
Grønvangskolens koordinerende læsevejleder?
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jobannoncer
    fra lærerjob.Dk

Gå ind på lærerjob.dk og indtast net-nummeret. Så kom-
mer du direkte til annoncen. De farvede blokke henviser til 
fire kategorier:

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

 Specialstillinger 

Vordingborg Kommune har store ambitioner 
for udviklingen af kommunens folkeskoler og 
har siden 2012 været i gang med en række 
markante kvalitetstiltag, der skal sikre øget 
udbytte af elevernes læring, bedre trivsel og 
øget sundhed i skolerne. 

Vi tilbyder 1 stilling som læringskonsulent i 
en 3-årig projektansættelse i sekretariatet til 
besættelse pr. 1. april 2015. Ansøgningsfrist 
er den 19. februar 2015. 
Læs mere på www.vordingborg.dk og søg 
under Job i kommunen.

Læringskonsulent til 
skoleområdet i Vordingborg 
Kommune
 

Holbæk Private realskole, Holbæk kommune

en indskolings- og fritidsleder søges …

§ ansøgningsfristen er den 24/02/15

Net-nr. 14388

Glamsdalens Idrætsefterskole, assens kommune

Forstander 

§ ansøgningsfristen er den 23/02/15

Net-nr. 14334

Grantofteskolen, ballerup kommune

Lærer til udskolingen

§ ansøgningsfristen er den 19/02/15

Net-nr. 14357

Nord-Samsø efterskole, Samsø kommune

Ny forstander

§ ansøgningsfristen er den 20/02/15

Net-nr. 14216

Poppelgården familiecenter, Hvidovre kommune

4 behandlere og 1 teamleder 

§ ansøgningsfristen er den 07/02/15

Net-nr. 14373

Silkeborg kommunes Skoleafdeling, Silkeborg kommune

Pædagogisk leder til Thorning Skole

§ ansøgningsfristen er den 19/02/15

Net-nr. 14385

fredericia kommune

Synskonsulent til nyetableret samarbejde

§ ansøgningsfristen er den 13/02/15

Net-nr. 14368

rathlouskolen, odder kommune

barselsvikar (lærer)

§ ansøgningsfristen er den 20/02/15

Net-nr. 14376

Grønvangskolen, Vejen kommune

Lærer med tiltrædelse den 1. marts 2015

§ ansøgningsfristen er den 19/02/15

Net-nr. 14375

learnmark/Step 10, Horsens kommune

Læsevejleder søges til 10. klasse 

§ ansøgningsfristen er den 16/02/15

Net-nr. 14316

Undervisningsministeriet, københavns kommune

Pædagogisk konsulent 

§ ansøgningsfristen er den 16/02/15

Net-nr. 14394
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Tønder kommune

Lærere til Toftlund Distriktsskole

§ ansøgningsfristen er den 15/02/15

Net-nr. 14383

Højvangskolen, Horsens kommune

Lærerstillinger på Højvangskolen

§ ansøgningsfristen er den 19/02/15

Net-nr. 14366

Parkvejens Skole, odder kommune

Lærer til MoD-tageklasse

§ ansøgningsfristen er den 16/02/15

Net-nr. 14382

Tønder kommune

Vi søger en ny kollega

§ ansøgningsfristen er den 15/02/15

Net-nr. 14361

Nordskolen, afd. egebjerg, odsherred kommune

afdelingsleder til udeskoleprofil

§ ansøgningsfristen er den 20/02/15

Net-nr. 14381

lundehusskolen, københavns kommune

Lærer til dansk, natur/teknik og idræt

§ ansøgningsfristen er den 05/02/15

Net-nr. 14374

Nebs Møllegård, ringsted kommune

Lærer

§ ansøgningsfristen er den 19/02/15

Net-nr. 14356

lundehusskolen, københavns kommune

Lærer til matematik og natur/teknik

§ ansøgningsfristen er den 11/02/15

Net-nr. 14387

Niels Steensens Gymnasium, københavns kommune

Niels Steensens Gymnasium søger vikarer

§ ansøgningsfristen er den 05/02/15

Net-nr. 14380

Sankt Petri Skole, københavns kommune

Lehrer mit Lehrbefähigung für die Grundschule 

§ ansøgningsfristen er den 20/02/15

Net-nr. 14369

Skolen på kasernevej 73, Holbæk kommune

Lærer

§ ansøgningsfristen er den 02/03/15

Net-nr. 14228

Skolen på Nyelandsvej, frederiksberg kommune

Dansk-, engelsk- og musiklærer til barselsvikariat

§ ansøgningsfristen er den 15/02/15

Net-nr. 14386

Vor frue Skole, Næstved kommune

Lærer til blandt andet samfundsfag

§ ansøgningsfristen er den 06/02/15

Net-nr. 14345

folkekirkens Skoletjeneste i frederikshavn Provsti

Ny konsulent

§ ansøgningsfristen er den 16/02/15

Net-nr. 14242

askovfonden, københavns kommune

Lærer eller pædagog søges til Mir skolerne

§ ansøgningsfristen er den 16/02/15

Net-nr. 14389

kirstinebjergskolen, fredericia kommune

Lærer til modtagerklasserne – genopslag

§ ansøgningsfristen er den 19/02/15

Net-nr. 14378

brejning efterskole, Vejle kommune

Genopslag – Lærer til brejning efterskole

§ ansøgningsfristen er den 19/02/15

Net-nr. 14395

lyngholmskolen, furesø kommune

Lyngholmskolen søger lærere/pædagoger

§ ansøgningsfristen er den 18/02/15

Net-nr. 14392
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Provencehus med 
udsigt til Middelhavet 
Dejligt hus med pool, ter-
rasse og garage. Max. 
8 personer. Udlejes i la 
londe, der er en havneby. 
Pris fra 3100 .
Telefon: 22364530 
www.123hjemmeside.dk/
provencehus

Stressfri zone på Rømø 
med havudsigt
lækker smagfuld ferie-
bolig i Havneby på Rømø. 
Velvære og havudsigt.
Telefon: 51764750 
www.romo-feriehus.dk

Romantisk hus à la 
Nyboder v. Mariager Fjord
Charmerende hus i natur-
skønne omgivelser m. ha-
ve/grund til fjorden. Hus 
i 2 plan, stue/køkken m 
brændeovn
Telefon: 27516550

Ferie i Sydfrankrig
Velfungerende lille hus i 
gammel landsby nær Py-
renæerne.7 km. fra Mid-
delhavet.Bilfri cykelvej til 
stranden.
Telefon: 
44480904/21603445 
www.la-petitesse.dk

Vesterhavet. 
Jammerbugt/Svinkløv
skønt stråtækt sommer-
hus udlejes. 
Telefon: 72690408/29423726 
www.bj-sommerhus-udlejning.
dk

Hus udlejes i ferier
skønt hus 5 km fra 
kBH udlejes i uge 
14,27,28,29. Pris 
5500kr per uge og 
2500kr i depositum.kon-
takt via mail.
Telefon: 20540564

Drømme om den 
kroatiske riviera
skøn lejl på 30m2 30m fra 
strand, 7km fra split lufth, 
5km fra motorv. Balkon m 
havuds. 2250/uge. 
Telefon: 004747949462

Sommerhus – 
Vesterø – Læsø
Veludstyret sommerhus 
på lyngklædt grund nær 
strand og smuk læsøna-
tur udlejes
Telefon: 40385642 
www.klokkeblomstvej.dk

Rækkehus i Spanien
15 minutter fra lufthavn, 
tæt på by, strand og bjerge. 
60 m2, 2 værelser, stue, 
køkken og badeværelse.
Telefon: 62691674/60654548 
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

Feriehus nær 
Mariannelund i Småland
komfortabelt og rumme-
ligt feriehus på 108 kvm 
nær Astrid lindgrens Ver-
den. Perfekt udgangs-
punkt for ture 
Telefon: 25212812 
www.vallnas.dk

Bjerglandsby direkte 
til Middelhavet
Gualchos Andalusien ra-
bat på 14 dg i højsæson! 
Direkte udsigt til Middel-
havet fra nyren. hus. In-
deholder: 3 etager. I alt 
125 m2 3750 kr pr uge. 
e-mail: fjordhus06@
gmail.com   
Telefon: 004523428367 
www.gualchoshus.dk

Weekends og ferier i 
Marielyst/Falster
Moderne helårs-sommer-
hus udlejes privat (-juli 
og august 2015). senge-
pladser til 5 personer. Pris 
pr døgn: 350 kr. Ugepris: 
1600 kr.
Telefon: 29797494

Ferie i pragtfulde 
Andalusien
nyrestaureret landsbyhus 
i den autentiske landsby 
Gualchos med fantastisk 
udsigt over havet, bjerge-
ne og byen. 4 -(6) sove-
pladser - udlejes. Mange 
udflugtsmål.
Telefon: 40841674 
www.precht-gualchos.dk

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

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

bazar
    Ikke-koMMercIelle aNNoNcer 

fra Dlf-MeDleMMer

rubrikannoncer

KLAG!  
hvis du ikke får bladet

Gå ind på folkeskolen.dk og klik på  
»KLAG OVER BLADLEVERING«   

Så ryger din besked omgående videre til distributøren.
Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på  

33 69 63 00, hvis det er nemmere for dig.

Tag en snak med vores erfarne PRAG-eksperter, så er jeres 
skolerejse i de bedste hænder! Ring GRATIS til os på 8020 
8870 og få en snak om mulighederne og måske et godt 
tilbud på jeres skolerejse - også hvis I ikke rejser til PRAG.

Tommy Iversen

alfatravel.dk - info@alfatravel.dk - 80 20 88 70

NYE PROGRAMFORSLAG  
Guidet gåtur; 2. Verdenskrig i Prag 
Aktivdag - med fx rafting, klatring 
Atomkraftværket Termelin 
Vandkraftværket Orlik
LEGO og SKODA fabrikkerne
LOM Helikopterfabrik 

PRAG 
fRA kR. 1.298,- 

Christian Skadkjær

alfa-folkeskolen_Prag_jan15.indd   1 1/21/2015   3:02:30 PM

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 
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Følg med og deltag i debatten på

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

Lillehøjvej 2 • 8600 Silkeborg  
info@berlinspecialisten.dk • Tlf. 8646 1060 

www.berlinspecialisten.dk

Folkeskolen 59x30.indd   1 18-12-2014   09:38:41

Forslag til studiebesøg i London: 
• Harrow School • Theater Workshop• BBC Studios

STUDIEREJSE TIL
LONDON
5 dg./4 nt. 
fly fra kr.  1865,-

Kontakt: Tlf.: 70 22 05 35 
hol@kilroygroups.dk
kilroy.dk

Forslag til andre rejsemål:
Dublin, fly, 5 dg/4 nt  ..................... fra kr.  2.075,-
Madrid, fly, 5 dg/4 nt  ..................... fra kr.  2.190,-
Hamborg, egen bus, 3 dg/2 nt  ........ fra kr.  735,-
Istanbul, fly, 6 dg/5 nt  .................... fra kr.  2.225,-
Budapest, egen bus, 6 dg/3 nt  ........ fra kr.  1.570,-
Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

KILROY er specialister i at arrangere studierejser 
med et højt fagligt indhold. Oplev mindre praktisk 
organisering, faglig forberedelse og mere tid 
til undvisning og samvær.

Spar tid
& penge

Styrk 
Fagligheden

Tryghed &
Sikkerhed

Erfarne
rådgivere

GØR S TUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE.... .

Kompetent rådgivning til jeres skolerejse

Hos Team Benns sætter vi en ære i at give jer den allerbedste rådgivning. 
Vi skræddersyer rejserne efter jeres ønske, så I kan få mest muligt ud af 
jeres studierejse både fagligt og socialt.
Vores fokuspunkter er:
Tid: Vi klarer alt det praktiske – og du sparer tiden
Sikkerhed: Gennemprøvet koncept og vi er med jer hele vejen
Faglighed: Det centrale element i enhver studierejse

Rom, fly , 5 dg/4 nt fra kr.  1990,-
Wien, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  1880,-
Prag, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  1525,- 
Pris er pr. person i flersengsværelse på hostel

Top 3 faglige besøg i Berlin:
• Sachsenhausen KZ-lejr  
• Berlin Unterwelten 
• Deutsches Technikmuseum Berlin

Dit personlige
rejsebureau

Kontakt Helle 
på tlf: 46 91 02 49
hebe@benns.dk

Mød os på
facebook.com/Benns
www.benns.dk

795,-
 med rutebus,

4 dg/3 nt.

BERLIN 
fra kr. MØD OS PÅ MESSE

Besøg os i Bella Centeret til 
Danmarks læringsfestival
03. - 04. marts og få en 
snak om jeres næste studietur

Barcelona, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  1980,-
NU OGSÅ FLY FRA BILLUND
Edinburgh, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  2040,-
Bruxelles, bus, 5 dg/3 nt fra kr.  1490,-

Bliv kørelærer
Brug dine kompetencer som lærer

og start egen køreskole
Velegnet deltidsjob

Dag- og aftenhold
Stjernqvist Trafikskole • Finsensvej 45 • 2000 Frederiksberg

www.stjernqvist.dk • info@stjernqvist.dk • 38 88 00 46

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

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

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

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

SkolerejSer
- til konkurrencedygtige priser
Med bus, fly, skib eller tog i europa

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk
Besøg Danfoss Universe på Als

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

bo på det sjoveste vandrerhjem

Besøg Universe/Dybbøl 1864

www.lejrskolesønderborg.dk
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 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, aftaler 
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 · Postboks 2225 · 1018 København K 

Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955 · 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. 

151.000 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. 4  3. februar 10. februar 19. februar
folkeskolen nr. 5  17. februar 24. februar 5. marts
folkeskolen nr. 6  3. marts 10. marts 19. marts
folkeskolen nr. 7  16. marts 23. marts 9. april

»folkeskolen – fagblad for 
 undervisere« og folkeskolen.dk 
udgives af Danmarks lærer-
forening. De redigeres efter jour-
nalistiske væsentligheds kriterier, 
og det er chefredak tøren, der har 
ansvaret for alt indholdet. Blade-
nes ledere udtrykker ikke nød-
vendigvis foreningens synspunk-
ter.

folkeskolen er fremstillet hos 
stibo Graphic, der er miljøcer-
tificeret af Det norske Veritas 
efter Iso 14001 og eMAs. 
Papirfabrikkerne, der fremstiller 
norcote og Maxi Gloss, er alle 
miljøcertificeret efter såvel Iso 
14001 som eMAs.

132. 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 64 00  
e-mail: folkeskolen@dlf.org 
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 55602816

Hanne Birgitte Jørgensen 
chefredaktør, ansvarshavende 
hjo@dlf.org
Bente Heger, chefsekretær  
beh@dlf.org  
telefon: 33 69 64 00
Henrik Ankerstjerne Hermann
bladredaktør
hah@dlf.org
telefon: 33 69 64 01
karen Ravn, webredaktør
kra@dlf.org
telefon: 33 69 64 06 

Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org
esben Christensen, esc@dlf.org
Anette solgaard, ans@dlf.org  
Helle lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy olsen, jvo@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org
Mie Borggreen Winther 
mbw@dlf.dk 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

Anmeldelser og meddelelser
stine Grynberg Andersen  
redaktør af anmeldelser 
sga@dlf.org  
telefon: 33 69 64 04

Kontrolleret oplag 
Juni 2014: 82.799  
(specialmediernes  
oplagskontrol)
læsertallet for  
1. halvår 2014 er  
151.000 
Index Danmark/Gallup.

folkeskolen.dk
faglige netværk:
Billedkunst, Danskundervisning, 
engelsk, ernæring og sundhed, 
Historie og samfundsfag, Hånd-
værk og design, Idræt, It i under-
visningen, Matematik, Musik,  
naturfag, Religion, Tysk og fransk

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

Formand
Lærerstuderende Bob Bohlbro, 3092 5515, bobo@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

forsidefoto: lars Horn

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

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. 8.30-16.00  
og fredag klokken 8.30-15.00.
Der er åbent for personlige hen-
vendelser mandag-torsdag  
kl. 8.30-16.30 og fredag  
kl. 8.30-15.30.

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 8.30 til 16.00 
og fredag fra klokken 8.30 til 
15.00.

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 3369 6300, 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

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 Jørgen Mandrup Nielsen 
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+.
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Hvor var lærerne?
Camilla var mobber i skolen. Hun er 
i dag ked af, at de voksne svigtede.
Side 20

Klassens Bedste ven
retriveren Thomas er klassens bedste  
ven. ejeren er både lærer og hundefører. 
Side 24

dlF sKal spare
forslag: færre kongresser og færre 
medlemmer af hovedstyrelsen. 
Side 14

  
Falsk 
anklaget
lærer Jean-Philippe simon blev 
totalt renset for pædofilianklage, 
men blev chikaneret og senere fyret.
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uskolet 
Ved Morten Riemann

a l t  f o r  k o r t e 
NYHEDER

for korte NYHeDer

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

Så kan de lærer det / 75

Udmattet lærer:  
Vi ser film i år

Folkeskolen til gymnasieskolen: 

nu må  
det være  

jereS tur
»Vi tog tæskene hele sidste år. Nu må I 
på banen«. Sådan lyder det i en direkte 
opfordring fra den danske folkeskole til 
kollegerne i gymnasieskolen. »I må tage 
jeres del af slæbet nu og holde politikerne 
beskæftiget i noget tid, de er jo fandeme 
ikke til at styre. Og vi er altså nødt til lige 
at samle vores kræfter«. 
     Det er ikke begejstring, der præger gym-
nasiernes reaktion. »Ej, men så må I sgu 
lige spænde hjelmen«, hedder det fra folke-
skolen. »Jo, det kan være barsk og ubarm-
hjertigt at blive hængt ud i offentligheden 
som dumme og dovne, usamarbejdsvillige 
og forandringsforskrækkede, men vi er altså 
nødt til at løfte lidt i flok her«. 
     Folkeskolen vil lige forhøre sig hos 
nogle af de andre uddannelser, »men el-
lers kunne vi måske bare sige, at I tager de 
ulige år, så skal vi nok klare de lige«.

Elever umulige at  
få til at holde kæft  
efter forløb om 
ytringsfrihed.

Hjemvendt fra udsalg 
med ny skjorte og 
pullover melder  
Anders Bondo alt 
klart til OK 15.

Sydjysk kommune 
giver kritisk hjem-
kundskabslærer 
madkurv på.

Kollega Flemming 
forvirret: Men har 
»CL« i ledelsens  
nyhedsbreve så  
aldrig betydet 
Champions League?

Vinterferie? Lige om 
lidt? Ah.

Et ekstraordinært turbulent 2014 sidder stadig i kroppen på mange lærere 
i folkeskolen, og flere steder kan det mærkes i den daglige undervisning. »Vi 
ser film i år«, var således beskeden til en forventningsfuld 7.b forleden fra de-
res engelsklærer, som døjer med hovedpine og ømhed i … »ja, faktisk over det 
hele«. 
     »Så regner jeg med, at vi går i nogle grupper efter sommerferien, så I kan 
forberede nogle oplæg, som I så holder for hinanden sidst på året, der behø-
ver jeg ikke at være med«, fortsatte hun, idet hun forlod klasseværelset for at 
hente en kop kaffe. Engelsklæreren regner med at være oppe i normalt gear 
igen fra 2016. 

Skolekontakten

GRATIS!
Du betaler kun fragtprisen

Bestil og læs mere på skolekontakten.dk

Handler vi 
etisk og fair?

Forbruger vi for meget – og hvad styrer 
vores valg? Sæt fokus på forbrug, varer og 
globalisering i geografi  og samfundsfag 
med ’Verden handler – etisk og fair?’ 
Du fi nder lærervejledning, elevopgaver 
mv. på etisk-handel.dk.

80 siders 
hardback 
elevbog.

Citat fra anmeldelse:
”Materialet giver eleverne 
en bredere forståelse af 
sammenhængen imellem 
det lokale og det globale, 
fx at en danskproduceret 
vaniljeis kan indeholde 
dansk fl øde og vanilje fra 
Uganda, hvor arbejds- og 
lønforhold er meget for-
skellige fra de danske”.
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