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Håndværkogdesign.gyldendal.dk samler alt, hvad du skal bruge for at udvikle  

elevernes materielle, kreative og innovative kompetencer.

På håndværkogdesign.gyldendal.dk finder du redskaber til arbejdet med designproces og metode. 

Heriblandt Mit design, hvor eleverne ved hvert forløb kan sætte ord og billeder på egne arbejds 

processer.

Redskabet Designprocessen, er udviklet og tilpasset målgruppen i samarbejde med Designmuseum 

Danmark og Trapholt. Her kan eleverne hente viden om designprocessens forskellige faser med  

eksempler, der går bag tilblivelsen af danske designikoner.

Du får desuden klare arbejdsplaner til gennemgang, print og ophæng i værkstedet til hvert forløb, 

masser af praktiske aktiviteter samt mulighed for tilvalg af faglig baggrundsviden.

Fagportalen indeholder:

■ undervisningsforløb på to niveauer fordelt på 4.-5. klasse og 6.-7. klasse

■ egenproducerede instruktionsvideoer, der viser centrale håndværksteknikker

■  forløb, som kombinerer arbejdet med hårde og bløde materialer 

■  forløb opbygget efter Fælles Mål.

Se mere og tilmeld dig nyhedsbrev på håndværkogdesign.gyldendal.dk

Ny fagportal til 
håndværk og design!

gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk
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HÅNDVÆRK OG DESIGN 4.-7. KLASSE

TILMELD DIG 
NYHEDSBREV!
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På portalen ft.dk/undervisning kan du bl.a.

  se 17 nye film om folkestyret og Folketingets 
arbejde og hente opgaver til filmene.

  booke et dialogbaseret undervisningsforløb 
på Christiansborg og komme helt tæt på de 
demokratiske processer.

   melde din klasse til Ungdomsparlament 2018, 
hvor eleverne skal lave forslag til løsninger på 
samfundets største udfordringer. 179 dygtige 
og heldige elever udvælges til ungdomsparla-
mentsdagen, hvor de skal debattere og stem-
me om deres egne forslag og stille spørgsmål 
til ministrene fra Folketingets talerstol.

Se mere om de forskellige tilbud på www.ft.dk/undervisning.

Folketingets gratis undervisningstilbud til dig og dine elever i 8., 9. og  
10. klasse i samfundsfag er blevet samlet på en ny undervisningsportal. 

Kom helt tæt på 
demokratiet

FT.DK /UNDERV ISNING

”Vi  f ik lov selv at prøve,  
hvordan det foregår i  
v irkeligheden,  man f ik  
et r ig t ig godt bil lede  
af det.”

ELEVCITAT
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Danmarks første 
intelligente 
læremiddel til 
engelsk*

*Engelsklærere indgår 
ikke i denne beregning.

Gratis frem til 
efterårsferien
Start nu på 
alinea.dk/campengelsk
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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

!
Ny formålsparagraf?
»… nu åbner man for den 
ultimative drøftelse om 
selve folkeskolens for-
målsbestemmelse. Noget, 
der i hvert fald skaber uro. 
Lidt som at tisse midt i en 
orkan. Det sprøjter til alle 
sider, og det kan jo være 
godt nok – og måske er 
det lige præcis meningen 
med denne forvirring op til 
Overenskomst 2018«.
 

Simon Pihl Sørensen,  
Socialdemokratiet,  
Lyngby-Taarbæk

»Tak til ministeren, fordi 
hun ikke kan se et stort 
behov for at ændre på 
formålet. Det kan jeg hel-
ler ikke. Det formål, vi har 
i dag, rummer for mig at 
se alt det væsentlige, en 
skole skal kunne. Det er 
en flot formålsparagraf  – 
den, som giver mig retnin-
gen på mit lærerarbejde 
i en tid med målstyring, 
læringsplatforme, synlig 
læring og så videre«.
Anne-Sophie Hjort,  
lærer

»Er der noget, ingen har 
brug for, er det endnu en 
kommission«.
Jens Illum,  
adjunkt

Velkommen
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HÅNDVÆRK OG DESIGN 4.-7. KLASSE

TILMELD DIG 
NYHEDSBREV!

Det er med en sitrende glæde, at vi møder op efter sommerferien og 
igen ser andre mennesker i arbejdstøj, solbrændte og fyldt med ferieminder – med eller 
uden dansk sommervejr. 

Nogle lærere stødte så ind i en forberedelsesuge, hvor den mest udbredte lærings-
platform, MinUddannelse, var nede. Virkelig irriterende og bestemt ikke noget, der 
bidrager til, at lærerne orker at bruge den forkætrede platform. Øv. 

For 2.691 nye lærerstuderende fylder spændingen nok mest. For det er både et nyt 
studium, fremmede medstuderende, ukendte fag – et helt nyt liv, der går i gang. De 
studerende, som har søgt ind, skal jo ikke klandres for, at der igen i år er et lille fald i 
antallet af nye lærerstuderende. Tværtimod. 

Så velkommen – vi har pakket 12 sider med gode råd, erfaringer og vink fra gamle til 
nye studerende.

Studiestart er som et nyt parforhold, hvor man gør sig til, er motiveret og hele tiden 
byder ind. Man skal bare sørge for, at det hele stadig er dejligt, når hvedebrødsdagene 
er overstået. Her er de »gamle« studerendes bedste råd: Kast dig ud i fællesskabet.

Lærerfaget er socialt. Både i forhold til eleverne og i forhold til kollegerne. Den 
privatpraktiserende lærer, som lukker sin dør og kører sin undervisning af i ensom ma-
jestæt med frygtsomme elever neden for katederets forhøjning, er for længst afgået ved 
lektor Blomme-døden. Lærerarbejde foregår i team, og de vigtigste samarbejdspartnere 
er kollegerne, som deler både forberedelse, overvejelser omkring klasserne – og de 
gode grin, som får dagen til at lyse op.

At blive fagligt skarp er en klar forudsætning for at være en god studerende og en 
god lærer. Men det sociale liv er afgørende, hvis det skal holde hele vejen hjem. Derfor 
siger de ældre studerende til nye: Vær med på studiet – også uden for timerne. 

Der er kritik af, at læreruddannelsen har for få timer, for lidt feedback, og at nogle 
studerende er for ligeglade og er fagligt uambitiøse. Men glem alt det lige i øjeblikket. 

Du får dine bedste venner, dine bedste minder og al den 
støtte, du kan ønske dig, hvis du engagerer dig i hele studie-
livet – ikke kun i undervisningen. 

Arranger foredrag og seminarer, pust liv i din læsegruppe, deltag i bordfodbold-tur-
neringen og fredagsbaren og vær med i arrangementer – også på andre studier. Kæmp 
for at forbedre vilkårene! Lærerstudiet er en dannelsesproces, og den kræver tid og 
omsorg.

Stil krav, men gør også selv noget for at støtte andre. Til sidst vil du kun-
ne kaste dig ud i det, som de fleste på trods af læringsplatforme, natio-
nale test og arbejdstidsindgreb stadig kalder verdens 
bedste job. Du vil kunne sige:

»Jeg er lærer! Og det er jeg sgu’ stolt 
af«.

Velkommen i folkeskolen. 
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I N D H O L D

mitkokkeri.dk

mitkokkeri.dk

Værsgo, her er en kogebog til dig. Den er fyldt med opskrifter på lækre retter, som er 

nemme at lave og lige til at gå til.

Før du går i gang, må du lige tjekke, at der er købt ind, og du har alt, hvad du skal bruge. 

Det er så besværligt, hvis du kommer til at mangle noget midt i det hele. 

Det kan også være, du vil planlægge madlavningen, så du har køkkenet for dig selv. 

Mange vil helst gå og finde ud af tingene i fred, uden at andre blander sig eller ‘spiller 

kloge’. I bogen er der tip til, hvordan du får familien ud af køkkenet.

Hvis du midt i dit kokkeri pludselig får brug for et godt råd, kan du klikke ind på  

hjemmesiden mitkokkeri.dk. Dér kan du bl.a. finde videoer, der viser forskellige  

madlavningsteknikker. Du kan fx se, hvordan du lettest renser og hakker grøntsager  

i bittesmå tern. Sådanne tricks gør madlavningen hurtigere og sjovere.

På hjemmesiden kan du også lægge dine egne opskrifter ind, ligesom du kan uploade 

fotos af de retter, du laver. På den måde kan du både hente og videregive gode mad- 

ideer. Og du kan vise alle dem, du kender, hvor go’ du er!

Nu kan du begynde. I bogen kan du finde opskrifter på bl.a. burger med guacamole, 

kyllingeshawarma og hjemmelavet flødeis med jordbær. Hvor vil du starte ...?

God fornøjelse!

9 788793 213678

15 nye 
opskrifter  

- alt fra lagkage 
til hjemmelavet 

burger

Bestil et gratis*
klassesæt af 

MIT Kokkeri-
kogebogen 

på mitkokkeri.dk

Nyhed

Mere end 250.000 
børn og unge i hele landet 

har allerede fået bogen.

Læs mere og bestil dit 
klassesæt på mitkokkeri.dk 

*Der betales kun porto og 
ekspeditionsgebyr. 

Så længe lager haves.

12

Når  
alarmen  

lyder
Hastrupskolen 

vedligeholder sit 
kriseberedskab. Så 
er ledere og lærere 

klar, når krisen  
indtræffer.

 6

Stolt og skræmt!
Nana Lundstrøm har skrevet dagbog fra sin første uge som folkeskolelærer.

DAGBOG  
1. UGE 
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Se, hvad Josefine  
Jack Eiby fortalte  

sine elever.

Sæt dit fag på  
forældremødet

Hvorfor handler forældre-
mødet altid kun om dansk, 
matematik, klassekassen 

og fødselsdage? Lærer 
præsenterer og praktiserer 

sit fag, håndværk og  
design, for forældre.

23 46

K L A R , 
PA R AT, 

S T U D I E -
S TA R T

T E M A :

Hvilke fag skal jeg vælge? 
Hvad er det bedste studiejob?  
Hvordan leder jeg en klasse?  
Folkeskolens tema hjælper  

nye lærerstuderende  
godt i gang.
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2.040 nyuddannede undervisere står denne sommer klar til at begynde jobbet som lærer. Men har lærer-
uddannelsen overhovedet forberedt dem på, hvordan det er at arbejde i folkeskolen? Folkeskolen fulgte Nana 
Lundstrøm på hendes nye job og bad hende skrive dagbog. Det blev en uge med skemalægning, forberedelse 
og et støttende kollegialt fællesskab.

»Jeg begyndte i min første praktik på 
det tidspunkt, hvor skolereformen 
trådte i kraft. Det var virkelig ubeha-
geligt at være i. Man kunne mærke, at 
de andre lærere havde lyst til at råbe 
eller skrige«, siger Nana Lundstrøm 
med henvisning til de nye mål og 
arbejdstidsregler, som trådte i kraft i 
forbindelse med reformen.

I sit sidste år på læreruddannelsen 
valgte Nana Lundstrøm derfor en 
realistisk tilgang til lærerjobbets nye 
virkelighed: Hun aftalte med sin stu-
diegruppe, at de kun måtte forberede 
sig på undervisning og skemalægning 
i lige så få timer, som de sandsynligvis 
ville få mulighed for, når de kom i job 
som lærere på en folkeskole. »Vi forbe-
redte os på ikke at være forberedte«. 

Reformens rammer har dog ikke 
demotiveret den unge lærer, der 
netop er begyndt på sit første job, 
hvor hun blandt andet er blevet klas-
selærer for en 8.-klasse.

»Det eneste, jeg startede ud med 
at vide, var, hvor kopimaskinen stod. 
Resten må jeg finde ud af undervejs. 
Det handler om at springe ud i det 
og se, om man slår sig«, siger Nana 
Lundstrøm om sin nye hverdag på 
Vibenshus Skole i København. 

Tid til forberedelse
Det er dog ikke alle nyuddannede 
undervisere, der lander lige blødt. 
En undersøgelse foretaget sidste 
år af DLF og Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd viste, at 16 procent af 
de uddannede lærere havde forladt 
grundskolen. Skoleleder på Vibens-
hus Skole Christian Munch Thorsen 
har derfor sørget for at få sat forbe-
redelsen og den faglige sparring i 
system, så nye lærere ikke føler, at de 
står alene med opgaven. 

»Vi forventer, at de nye lærere 
har noget fagligt i bagagen, og at de 
kan undervise, men vi sørger også 
for at sætte rammerne for, at de kan 
indgå i en fælles faglig udvikling. Vi 
har et teamsamarbejde, hvor lærerne 
mødes med deres fagfæller og år-
gangskolleger. Det har vi sørget for 

at systematisere, så der er afsat tid til 
sparring mellem lærerne, og det har 
været en stor succes«, siger Christian 
Munch Thorsen.

Praktikeren bliver underkendt  
på læreruddannelsen
Nanas oplevelse af den første uge i 
sit nye liv som lærer er positiv. »Jeg 
var overrasket over arbejdsmæng-
den, men jeg trives godt, hvor der er 
travlt, så længe der er en god energi 
og pingpong mellem kollegerne«, si-
ger hun med henvisning til den gode 
modtagelse, som hun synes, at hun 
har fået af de andre lærere.

»Men jeg kan ikke lade være med 
at tænke: Meget af det, som vi sidder 
og laver den første uge, er vi slet ikke 
forberedt på fra læreruddannelsen. 
Jeg har brugt fire år på Cooperative 
Learning og Teaching Learning Cy-
cle, men føler mig helt grøn på den 
forberedelse, der er foregået disse 
dage. Teori og en stærk faglig kerne 
er vigtigt, men det praktiske er blevet 
underprioriteret på læreruddannel-
sen«. 
mim@folkeskolen.dk

Nana Lundstrøm
28 år gammel. 

Har studeret teaterviden-
skab på Københavns  
Universitet.

Læreruddannet i Køben-
havn 2017 med under-
visningsfagene dansk, 
engelsk og historie.  
Specialiseret i dansk som 
andetsprog. 

Bor på Nørrebro i Køben-
havn og har tidligere ar-
bejdet som barselsvikar på 
Vibenshus Skole, hvor hun 
nu er ansat.   

TEKST MIKKEL MEDOM

FOTO KLAUS HOLSTING

»Det handler om  
at springe ud i det  
– og se, om man  
slår sig«
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KL. 8.00
Sommeren er forbi, og lærervæ-
relset summer af feriefortællinger, 
mens der bliver tanket op på både 
kaffe og skiveskåret franskbrød 
med smør og marmelade. Længst 
væk fra døren sidder Nana Lund-
strøm og snakker med en af de an-
dre fire nystartede lærere.  
»Første dag er altid lidt kaos«, 
forklarer en ældre lærer til Nana 
Lundstrøm, da hun henvender sig 
efter briefingen og spørger, hvor 
det nu lige var, at hun skulle gå 
hen. »Men du skal bare spørge 
løs«. 

KL. 9.30 
Nana Lundstrøm følger i halen på 
en stor gruppe af lærere ind i et 
klasseværelse, hvor årets første 
afdelingsmøde for udskolingsun-
derviserne finder sted. Der uddeles 
årskalendere til alle tilstedeværen-
de, og den næste halve time flyver 
betegnelser som F-uger, fagdage 
og flekstid rundt i lokalet. Der er 
mange puslespilsbrikker, der skal 
passe sammen, men tiden er knap, 
og efter en halv time har lærerne 
fordelt sig på deres årgangsteam. 

KL. 10.20
Nana Lundstrøm bliver siddende i 
lokalet i den korte pause for at få 
en hurtig indføring i skemalægning 
af teamkoordinatoren for 8. år-
gang. »Der er mange informationer, 
som skal fordøjes, og det er svært 
lige at veje ind med noget, når man 
er ny«, siger hun, men er dog for-
trøstningsfuld: »Al begyndelse er 
svær, og jeg ved, hvor jeg skal gå 
hen, hvis jeg er i tvivl«. 

KL. 10.35 
8.-klasseårgangsmøde. Flere 
skemaer bliver delt rundt. Nana 
Lundstrøm har efterhånden fået 
mere fod på processen. Der tales 
fokuspunkter, bandekasser og mo-
bilregler, og en af de yngre lærere, 
Matias, spørger ind til Nana Lund-
strøms erfaring med skole-hjem-
samarbejdet.  
»Jeg har skrevet bachelor om det«, 
svarer hun. »Men aldrig prøvet det 
i praksis«. Matias kigger på Nanas 
computer. »Du har godt nok et tæt 
skema. Nå ja. Velkommen til folke-
skolen«, siger han og griner. 

KL. 11.35 
»Vil du med ned og ryge?« spør-
ger Matias, da der er pause. Nana 
Lundstrøm følger med fire af de 
yngre lærere ned ad bagtrappen 
bag lærerværelset og ud ved siden 
af skolens areal. »Ja, det er det 
eneste sted, vi egentlig må ryge«, 
siger Matias. »Det er jo Østerbro«, 
bemærker en af de andre lærere. 

KL. 12.30 
Efter frokosten er der møde for 
lærerne på 7. årgang. Nadia, som 
er teamkoordinator, leder slagets 
gang, og der planlægges »gøgler-
uge« for 7.-klasseeleverne. »Var 
det dansk-kreativ, matematik-
kreativ eller matematik, dansk og 
kreativ for sig?« spørger Matias. 
»Ja, som I kan høre, har vi ikke helt 
fod på det endnu«, griner Nadia, 
»vi opfinder det hele fra bunden, så 
hvis nogen har noget at byde ind 
med, så sig endelig til«.

»Jeg kan stå på hænder, hvis det 
kan bruges«, tilføjer Søren, som er 
klasselærer for en af de klasser, Nana 
Lundstrøm skal undervise. »Jeg 
ved ikke meget om det matemati-

ske, men jeg elsker projekter, så jeg 
vil meget gerne være med«, tilføjer 
Nana Lundstrøm. »Fedt, at du byder 
ind«, kommer det fra en kollega. 

KL. 15.00 
Sidste punkt på dagsordenen er en 
briefing af de nye medarbejdere, 
som sidder og venter i kontorarealet. 
Imens snakker de undervisningsfag, 
og hvilket år de hver især gik på læ-
reruddannelsen. Skoleleder Christi-
an Munch Thorsen åbner døren til 
det store kontor, hvor tillidsrepræ-
sentanten, arbejdsmiljørepræsen-
tanten og ledelsen giver en hurtig 
indføring i sikkerhed og sygedage. 

KL. 15.30
Første skoledag er overstået, og 
Nana Lundstrøm sidder ude på 
tagterrassen ved siden af lærer-
værelset med en stor bunke læ-
ringsbøger, som hun har fået fra 
kontoret. »Jeg tror, det er vigtigt, 
at man accepterer, at man ikke kan 
lære det hele på én dag«, siger hun. 
Men hun er dog sikker på én ting: 
»Om jeg glæder mig til i morgen? 
Helt bestemt!«

»Det handler om  
at springe ud i det  
– og se, om man  
slår sig«

DAGBOG  
MANDAG  
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SÅ KOM DER NYE SKEMAER
Sad i endnu flere møder, og så kom det individuelle arbejde. Hvad skulle jeg 
lave? Begynde at forberede? Nej, det kunne jeg ikke, for jeg skulle jo snakke 

med ham, ham og hende, før vi kunne få fat på den der person, 
som vidste, om de der timer ville gå op. Et puslespil, som var 

mere kompliceret end som så. Det var svært at vide, hvor man 
skulle begynde, og regne ud, hvordan ens uge ville forløbe. 

Pludselig kom der nye skemaer. Alle flokkedes om map-
pen med skemaerne, og mange så ligblege ud i ansigtet. Jeg 

troede, det ville resultere i ramaskrig at få nye skemaer midt i 
forberedelsesugen, men det så ud til at fungere – folk tog det pænt. Mit 
skema havde ikke ændret sig så meget. Faktisk havde jeg fået en mel-
lemtime i en ellers travl fredag med undervisning fra klokken 8-15.20 – 
den var mere end velkommen. 

Dagen sluttede af med en kollega, der havde 30-års jubilæum. Vi fik 
en kold forfriskning og mulighed for at tale sammen. Det var dejligt, at 
man allerede der kunne dele historier, tale skemaer og komme med gode 
forslag til fagdage. Jeg følte mig inkluderet. 

»Jeg skal 
vænne mig 
til ikke at 
have styr på 
alle detaljer 
fra starten«. 

VIRKELIGHEDEN  RAMMER MIG
Møde med opsamling fra morgenstunden og et oplæg om affaldssorte-
ring fra Københavns Kommune, hvor vi fik inspiration til, hvordan vi un-

derviser elever i miljøbevidsthed. Dagen gik med møder i mine 
fagteam for 7. og 8. årgang. Der skulle lægges ugeplaner, 

og vi skulle finde ud af, hvad vi ville lave i den første uge 
med eleverne. Det var også her, jeg rigtig kunne mærke, at 
virkeligheden ramte. Man skulle have styr på såååå mange 

ting, og jeg blev lidt presset over at holde sammen på alle 
trådene. Jeg fik hurtigt snakket med en kollega, som beroli-

gende mig og gav mig nogle gode råd til mine forskellige gøremål. 
Da jeg kom hjem, reflekterede jeg over, hvorfor jeg var blevet urolig. 

Jeg kom til at tænke på, at når vi på studiet lavede undervisningsplaner, 
lavede vi dem færdige med det samme, det vil sige, at aktiviteter, læ-
ringsmål, materialer og arbejdsspørgsmål var alt sammen klar, og så gik 
man ud og underviste. Det gør man ikke her – man planlægger i stedet 
lidt hen ad vejen, og det er bestemt ikke det samme. Så jeg skal vænne 
mig til ikke at have styr på alle detaljer fra starten.

DAGBOG  
TIRSDAG  

DAGBOG  
ONSDAG  
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KOLLEGA GIVER EN HJÆLPENDE HÅND
Rutinen begynder at komme, og jeg begynder at få styr på, hvem der er 
hvem, og hvem der ved hvad. Dagen starter med et møde om nye elever. Det 
er spændende at vide, hvilke kompetencer man måler, de har, og på hvilken 
baggrund man sætter dem i hvilke klasser. En kollega tilbød at hjælpe mig 

med nogle tekster for at vise, hvordan hun plejer at gøre, og 
hvilke ting de hiver fat i. Det var vældigt rart, at hun tænkte 
på mig. Hun kunne sikkert godt se, at jeg havde svært ved at 
bestemme mig for planen i min undervisning. 

Ved middagstid var der fællesfoto og portrætter af 
lærerne på skolen. Nøjh, hvor var vi mange. Hurtig sniksnak 

og spørgende stemmer til, hvordan det havde været at starte. 
Individuel forberedelse om eftermiddagen. Så fik jeg travlt. Klassen 
skulle gøres klar – ned og rykke borde, rydde pænt op, hænge dukse-
liste op og lave navneskilte. Jeg har en forfærdelig håndskrift, men en 
kollega viste mig, hvordan man kunne komme nogenlunde af sted med 
nogle pæne skilte, så vi øvede os med tusch. Jeg lurede dog hurtigt, at 
en af mine kollegaer fra grundskolen printede navnene fra computeren 
og limede dem på med limstift – jeg gik samme vej. Skal man sætte 
eleverne i grupper? Eller to og to? Argh … alt for mange små ting, jeg lige 
skulle have styr på.

»Klassen 
skulle gøres 
klar – ned og 
rykke borde, 
rydde pænt 
op, hænge 
dukseliste 
op og lave 
navne- 
skilte«.

STOLT, SKRÆMT OG 
KLAR TIL ELEVERNE
Oplæg om klasseledelse med en lektor fra læ-
reruddannelsen på UCC. Vi lavede en masse 
øvelser, hvor vi delte erfaringer med forskellige 

problemstillinger og tips til god klas-
seledelse. På den måde fik jeg 
talt med en del fra grundskolen 
og andre årgange. Man fik fif til 
netop den årgang, man havde, og 

mere generelle ting. 
Efter oplægget blev vi inviteret til 

frokost, hvor vi kunne få noget mad og en øl. Her 
kunne jeg komme mine nye kollegaer lidt mere ind 
på livet, og jeg synes, det var et vældig godt tiltag 
for, at man som ny kommer godt ind i mængden, 
og at de kan lære mig at kende. Vi tog videre ud og 
fik en øl – og det var afslutningen på min første 
uge som lærer! Er stolt og skræmt, men fortrøst-
ningsfuld omkring på mandag, hvor eleverne skal 
starte i skole – med mig som deres dansklærer.

DAGBOG  
T0RSDAG  

DAGBOG  
FREDAG  

Opbevaring af mobiltelefoner 
i skoler og større forsamlinger
Hold On har produceret en serie mobilholdere
specielt designet til uddannelsesinstitutioner. 
Den er praktisk og let at flytte rundt. 

Hold On giver god mening og mere ro 
i klasserne.

Bestil via 
www.holdon.dk 
eller på telefon: 
2763 9508
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Xplore 
Matematik

www.goforlag.dk

Digitalt matematiksystem til 1.-10. klasse

Xplore Matematik er et nyt emnebaseret system, som tager udgangspunkt i  konkrete 
 temaer fra elevernes hverdag for at fremme deres nysgerrighed og  motivation. 
 Systemportalen indeholder fælles forløb med Xplore-portalerne til natur fagene og 
giver derfor mulighed for fællesfagligt samarbejde på alle klassetrin. 

INTROTILBUD:

 SPAR 50 % 
Vi fejrer, at Xplore Matematik 

er  udgivet til 4.-9. klasse. 
Bestil et skole abonnement på 
Xplore Matematik 4-6 og/eller 
Xplore Matematik 7-9 inden 

d. 1. september 2017 og 
få 50 % rabat det 

første år!

HVERT FORLØB INDEHOLDER:
• Introduktionsopgaver – mange med bevægelse
• Fagligt undersøgende opgaver og spil
• Træningsopgaver, der rettes automatisk
• Evalueringsopgaver, der afprøver den nye viden
•  Logbog med læringsmål og evaluering
•  Leksikon med centrale faglige begreber
•  Adaptive test til evaluering af det faglige stof
•  Oplæg til den skriftlige og mundtlige prøve 
 (8.-10. kl.)
• Grundige lærervejledninger 

FÆLLESFAGLIGE FORLØB
Xplore Matematik indeholder fællesemner med 
Xplore Natur/teknologi, Xplore Biologi, Xplore 
Fysik/kemi og Xplore Geografi. Der indgår 
 desuden oplæg til samarbejde med fx dansk, 
samfundsfag og idræt. 

OPLÆG TIL PRØVERNE
Til 8., 9. og 10. kl. findes oplæg til træning af den 
skriftlige prøve (med hjælpemidler) og mundtlige 
prøve i 9. og 10. kl. De skriftlige oplæg består af 
både problemorienterede og rent  matematiske 
oplæg. 
De mundtlige oplæg er udarbejdet med 
 progression fra 8. til 9. klasse, så oplæggene i 
9. klasse svarer til oplæggene til den afsluttende 
prøve.

KOMMUNIKATION OG ÅRSPLANER
Som lærer kan du nemt se, kommentere og 
evaluere besvarelser. Træningsopgaverne og 
de adaptive test rettes automatisk. Med den 
interaktive årsplanlægger kan du se forslag til 
placering og varighed af forløbene samt tilpasse 
disse til din undervisning.

Se portalen på matematik.xplore.dk
Bestil gratis prøveperiode på www.goforlag.dk/prøveabonnement
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SKOLE   
EVAKUERET  
EFTER TRUSLER 
OG SLAGSMÅL

Hastrupskolen holder 
jævnligt brandøvelser, 

og dele af beredska-
bet kan også bruges i 

andre krisesituationer. 
Ved brandøvelser bru-
ger skoleleder Thomas 
Kielgast megafonen til 

at få elever og lærere 
samlet udenfor. 

To gange inden for fire måneder måtte Hastrupskolen i Køge 
evakuere lærere og elever. De voldsomme oplevelser har fået 
skolen til at opgradere sit kriseberedskab. 

T E K S T :  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  ·   F O T O :  B O  T O R N V I G

To mænd i voldsom slåskamp på en 
folkeskole i Køge. Et hævet bræk-
jern. Og mange skræmte 2.-klasse-
elever. Det er den cocktail, som 

møder souschef på Hastrupskolen Cirkeline 
Mølgaard en eftermiddag sidste år. Den ene 
mand presser den anden mod gulvet med sin 
ene arm, mens brækjernet svæver truende i 
den anden hånd. 

»Jeg gik op til ham og sagde: ’Stop det 
der’, men han skubbede mig bare væk og 
sagde: ’Du skal gå væk’. Så knaldede han 
brækjernet ned i gulvet tæt på den anden 
mands hoved«, fortæller Cirkeline Mølgaard. 

Rundt om slagsmålet står eleverne. Blandt 
dem børnene til en af mændene på gulvet. 
Deres mor er der også. Hun har fået en knyt-
næve i ansigtet. Det er papfaren, som har 
brækjernet i hånden. 

»Der var ikke noget at gøre. Vi kunne ikke 
stoppe det. Alle børn skulle ind i klasserne, 
og dørene skulle låses indefra. Alle andre 
steder samlede lærerne eleverne og gik ned i 
gymnastiksalen med dem. Men det var svært 
at få samling, for det var sidst på dagen, og 
mange børn var allerede løbet hjem«, siger 
Cirkeline Mølgaard. 

Souschefen og et par lærere danner ring 
om slagsmålet. De holder sig på afstand og 
venter på politiet. »Jeg tænkte: Bare de nu 
ikke sender sådan en lille kvinde. Men der 
kom en politimand, som var meget større end 
de to mænd. Og lige så snart politiet kom, 
smed manden brækjernet og rakte hænderne 
i vejret«, siger Cirkeline Mølgaard.

Det er en voldsom oplevelse for de tilste-
deværende. Da Cirkeline Mølgaard kommer 
ned i idrætssalen for at fortælle, at slåskam-

pen er forbi, lægger hun mærke til, at der 
sidder lærere på gulvet og prøver at holde 
om flere grædende elever, end en favn kan 
rumme. 

Det er fredag. Lærerne bliver samlet og 
informeret. Skolens leder, Thomas Kielgast, 
der har været til begravelse, er tilbage og 
tilkalder sammen med Cirkeline Mølgaard 
via Falck en krisepsykolog. De inviterer 
2.-klasserne med forældre til et møde lørdag 
morgen på skolen. Alle møder op. En mor 
vælger at tage imod tilbuddet om en indivi-
duel samtale med krisepsykologen sammen 
med datteren. 

»Episoden var ikke god, men håndteringen 
kan godt blive en succes. Vi fik vendt situa-
tionen ved at handle med det samme og ikke 
vente til mandag eller søndag. Der skal sam-
les op så hurtigt som muligt. Og det koster 

/ / / / / / / / / / / / /  K R I S E B E R E D S K A B
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FEM GODE RÅD OM KRISEBEREDSKAB
➊     Sørg for hurtig orientering – flere 

end lederne skal kunne orientere 
forældre i en krisesituation. 

➋     Giv gennemsigtig information – 
oplys så meget fakta som muligt.

➌     Sørg for, at hele personalet  
kender deres opgave i en  
krisesituation.

➍     Træn, hvordan man sikrer  
hinanden, og afprøv, hvad det  
vil sige at barrikadere sig. 

➎     Brug den sunde fornuft  
– man kan ikke forberede  
sig på alle situationer.

penge. Men de penge er godt givet ud«, siger 
Thomas Kielgast. 

Trussel om skoleskyderi
Fire måneder efter får skolen igen brug for sit 
kriseberedskab. Også denne gang er Cirkeline 
Mølgaard alene. Skoleleder Thomas Kielgast 
er ude at rejse. Heldigvis medvirker erfarin-
gerne fra den første episode til, at Cirkeline 
Mølgaard denne gang er bedre forberedt, da 
hun lidt over klokken otte om morgenen hø-
rer en højrøstet stemme uden for sit kontor. 
Sekretæren beder en mand om at sætte sig 
ned og vente. 

»Det er strategisk at få dem til at sidde ned 
og dampe af. Flere lærere var allerede stimlet 
sammen på gangen. Da jeg kom ud, spurgte 
et par af lærerne, om de ikke skulle tage den 
samtale sammen med mig. Men det vurde-
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rede jeg, at jeg sagtens kunne klare alene«, 
siger Cirkeline Mølgaard.  

Manden er vred. Meget vred. Han bliver 
chikaneret. Han fortæller om elever fra sko-
len, der har banket på døren og smidt affald i 
hans have klokken 22 om aftenen. 

»Men når det er om aftenen, er det faktisk 
ikke vores ansvar«, forsøger Cirkeline Møl- 
gaard at forklare manden. Men han slår hån-
den i bordet og kræver, at souschefen gør 
noget. Han er meget ophidset og reagerer 
ikke på det, som Cirkeline Mølgaard siger. 
Derfor går hun hen og åbner døren og siger: 
»Vi kommer ikke videre nu«. 

Da manden passerer Cirkeline Mølgaard, 
slår han hånden hårdt ind i dørkarmen lige 
ved siden af hendes ansigt. Hun ser, at der 
stadig står lærere og observerer optrinnet. 
Så råber hun højt: »Du skal forlade skolen. 
Du skal gå«. Manden begynder at gå ned ad 
gangen, imens han råber: »Jeg ved, det er jer. 
Jeg går hjem og henter mit jagtgevær, og så 
skyder jeg jer alle sammen«. 

Da manden har forladt skolen, vælger 
Cirkeline Mølgaard at ringe til lokalbetjenten. 
Hans budskab er klart: »Hvis han har sagt 
sådan, bliver I nødt til at handle, som om 
han ville gøre det«. Endnu en gang aktiverer 
Cirkeline Mølgaard skolens kriseberedskab. 
Denne gang er det beredskabet, som sættes i 
gang, når der er en trussel udefra om et sko-
leskyderi. 

Skolen har vedligeholdt et gammelt højt-
taleranlæg, og sekretæren meddeler med 
alvor i stemmen, at alle skal samles i salen nu. 
Skolens godt 600 elever og 40 lærere strøm-

mer ned til den store sal – ligesom de havde 
gjort for få måneder siden. Men denne gang 
foregår det roligere. Der er mere samling på 

eleverne. Kun få har set og hørt manden. 
Imens er politiet ankommet, og svært bevæb-
net politi holder nu vagt udenfor.

For langsom kommunikation
Inde i idrætssalen fortæller Cirkeline Møl-
gaard elever og lærere, hvad der er sket. »Jeg 
siger, at når man er rigtig vred og ked af det, 
kan man godt sige ting, som man ikke mener. 
Jeg snakker i indskolingssprog«, siger Cirke-
line Mølgaard. 

I salen er der en rolig stemning. Lærerne 
taler med eleverne. Men eleverne har mobil-

telefoner, og på et splitsekund er nyheden 
ude, og forældre og medier får hurtigt infor-
mationer om, at eleverne er i salen, fordi der 
er en mand, som har truet med at skyde på 
skolen. På kontoret kimer telefonen. Bekym-
rede forældre og nysgerrige journalister vil 
vide mere. 

Køge Kommunes skolechef, Søren Thor-
borg, hører om truslen fra medierne og kører 
med det samme ud til skolen. Han har tidligere 
arbejdet på Nørrebro og mener selv, at han 
er vant til at klare mange optrin. Men tiderne 
har ændret sig. »Jeg havde ikke tænkt på, hvor 
hurtigt nyheder spreder sig i dag«, siger han.

Eleverne er kun omkring et kvarter i 
den bevogtede sal. Imens stormer politiet 
talstærkt naboens bolig. Han bliver anholdt. 
Han har ingen våben, og han overgiver sig 
med det samme.

I bagklogskabens lys går kommunikatio-
nen fra skolen til omverdenen alt for lang-
somt.  

»Da eleverne er gået tilbage til klasserne, 
vil politiet gerne afhøre mig, og først derefter 
bliver der sendt en besked ud til forældrene«, 
siger Cirkeline Mølgaard.  

»Nogle når at blive nervøse, men det vig-
tigste er at sikre børnene«, siger Thomas Kiel-
gast, som dog også lærer noget af hændelsen: 
»Den vigtigste nyopdagelse var, hvor hurtigt 
man skal melde ud i forhold til de sociale me-
diers hastighed«.

Opdaterer beredskabsplaner
Efter episoderne har Hastrupskolen gennem-
gået beredskabsplanerne. Alle har et ansvar 
og skal vide, hvad de skal gøre. Derfor bliver 
alle nyansatte også sat ind i beredskabspla-
nerne. Skolen har også aftalt et beredskab, 
der betyder, at andre end ledelsen kan sende 
en sms ud til alle forældre. For skolen skal 
kunne kommunikere meget hurtigere ud, hvis 
en lignende situation opstår. Og så har skolen 
fået tjekket højttalersystemet igennem og 
indkøbt flere højttalere. 

»Vi havde en lærer, som var meget rystet. 
Hun sad i lærerforberedelsen, og der havde 
vi ikke højttalere. Så da hun slår døren op for 
at gå ud på gangen, går hun direkte ind i en 
kampklædt og bevæbnet politimand. Skolen 

Der var ikke noget at  
gøre. Vi kunne ikke stoppe 
det. Alle børn skulle ind i 
klasserne, og dørene  
skulle låses indefra.
Cirkeline Mølgaard 
Souschef på Hastrupskolen

Når kriseberedskabet aktiveres på Hastrupskolen, får læ-
rerne, alt efter faren eller truslen, en kodet besked over 
højttaleranlægget. Det gælder om at bevare roen og undgå, 
at eleverne går i panik. Eleverne her har netop hørt brand-
alarmen gå.
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Souschef Cirkeline Mølgaard har to gange måttet samle elever i idrætshallen på grund af trusler mod skolen. Hendes råd 
er at give så meget information så hurtigt som muligt til omverdenen, når krisen sker. »Man skal undgå, at folk begynder 
at skabe deres egne fortællinger«, siger hun.

har ændret sig, og derfor bliver vi også nødt 
til at ændre på beredskabsplanerne«, siger 
Thomas Kielgast. 

Men man kan ikke forberede sig på alle 
situationer, er de to ledere enige om. 

»Man må bruge sin sunde fornuft. Hvis 
der sker noget i et frikvarter, hvor eleverne 
er spredt udenfor, så giver det ikke mening 
at barrikadere døre eller samles i salen. Så vil 
man i mange tilfælde bare få eleverne væk fra 
skolen. Og så må man få overblikket bagef-
ter«, siger Thomas Kielgast.

Naboen til skolen kom direkte i fængsel. 
Han fik en straksdom og vendte ikke tilbage 
til sit hjem før to måneder senere. Og det var 
godt, mener Cirkeline Mølgaard: »Det var en 
god fornemmelse at kunne fortælle elever 
og forældre, at han ikke ville komme igen i 
morgen«.

Og samtidig kunne de elever, som havde 
chikaneret naboen, se, at det havde haft store 
konsekvenser. 

»Selvfølgelig snakkede vi med dem om, 
at det gør man ikke. Men de kunne med det 
samme se alvoren i det«.  
mbt@folkeskolen.dk

HVAD GØR DU, NÅR
EN ELEV BLIVER MOBBET?

Med en antimobbestrategi har din skole en 
plan for, hvordan du sikrer elevernes trivsel og 
stopper mobning. 
 
DropMob giver din skole værktøjerne til at 
lave en strategi mod mobning. Værktøjerne er 
gratis og indeholder også konkret undervisnings-
materiale til forebyggelse af mobning på alle 
klassetrin. 
 

www.redbarnet.dk/dropmob

Vidste du,  at hver femte  elev bliver  mobbet?
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Læs mere på
arlafoodservice.dk/breaktime

Mød os  

på stand 49 på   

Skolelederforeningens 

 Årsmøde 2017   

i Europahallen i Aalborg  

2.-3. november

ER

Lange skoledage. Den lille sult. Med 
en Arla Breaktime automat får både 
elever og lærere adgang til lette 
mellemmåltider på skolen hele dagen. 
Vi kommer med automaten, og I 
sammensætter selv et sortiment af 
Arla on-the-go produkter plus fylder 
op med egne varer – fx frugt, sandwich 
og kantinens sunde snacks. Der betales 
med mønter, skolekort eller mobilepay 
og overskuddet går til skolen.

Sammensæt et sortiment, der passer 
til skolens sundhedspolitik. Arla  
on-the-go sortimentet omfatter både 
forfriskende drikke og hurtige,  
lette mellemmåltider. En hylde er 
reserveret til jeres egne produkter. 

HVOR GÅR JERES 
ELEVER HEN, 
NÅR KANTINEN 
ER LUKKET?

Kontakt 
Lars Due Hansen, Salgskonsulent
7643 4436 · lrhae@arlafoods.com 
for rådgivning om sortiment,  
placering og servicering.
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FIRE FASER I  
KRISEBEREDSKABET

1 Spot hændelsen,  
og reager

2 Slå alarm

3 Hensigtsmæssig  
adfærd under situationen

4 Når hændelsen  
er overstået

SKOLER HAR ANSVARET  
FOR SIKKERHEDEN
Det er af afgørende betydning, at skolerne har et internt beredskab, så de kan håndtere kriser.  
Men ingen har overblik over, om skolerne følger vejledning fra Undervisningsministeriet.
T E K S T :  M A R I A  B E C H E R  T R I E R

Danmark har kun én gang været ramt 
af et skoleskyderi. Det skete 5. april 
1994, da en 35-årig studerende trak 

et oversavet jagtgevær op af en sportstaske 
og begyndte at skyde i Aarhus Universitets 
kantine. To kvinder blev dræbt, hvorefter 
gerningsmanden gik ud på et toilet og skød 
sig selv. Men mange flere gange har der været 
trusler mod skoler. Senest i den såkaldte 
Kundby-sag, hvor en 17-årig pige i maj blev 
idømt en fængselsdom på seks år, blandt an-
det fordi hun blev kendt skyldig i at planlæg-
ge et angreb på en lokal skole og den jødiske 
skole i København – angrebet blev planlagt, 
mens hun var 15 år. 

I oktober sidste år valgte Undervisnings-
ministeriet at udsende en ny udgave af vej-
ledning om sikkerhed og kriseberedskab på 
skoler og uddannelsesinstitutioner. »Verden 
er i hastig forandring, og med denne foran-
dring følger behovet for en øget opmærksom-
hed på, hvordan vi gør de danske skoler og 
uddannelsesinstitutioner til sikre steder at 
være«, lød begrundelsen dengang fra kontor-
chef Anders Andersen i Styrelsen for Under-
visning og Kvalitet.

Det er skolens ansvar
Første initiativ til en vejledning blev taget 
efter et skoleskyderi i Finland i 2008, hvor ni 
elever og en lærer blev skudt. Vejledningen er 
en form for supplement til undervisningsmil-
jøloven, som giver elever ret til et »sikker-
heds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt« 
miljø.  

I vejledningen skitseres det, hvordan 
skoler kan forebygge udviklingen af voldelig 
og kriminel adfærd, og der gives gode råd 
til, hvordan skolen opbygger et krisebered-
skab. I en krisesituation skal myndighederne 
alarmeres, men indtil redningsmandskabet 
møder op, er det skolens ansvar at håndtere 
situationen. 

»Det er derfor af afgørende betydning, at 
de enkelte uddannelsesinstitutioner har et 
internt beredskab, der kan håndtere en given 
ulykke eller krise«, står der i vejledningen, 
som giver et overblik over, hvordan skoler 
kan spotte hændelser og reagere, alarmere og 
agere hensigtsmæssigt under situationen, og 
hvordan man kan gribe arbejdet an, når hæn-
delsen er overstået. 

Skoler er meget forskellige, og derfor bli-
ver det i vejledningen også understreget, at 
den enkelte skole skal have et beredskab til-
passet de forudsætninger, som skolen har. 

Ingen har overblik
Der findes imidlertid ingen opgørelser over, 
hvor mange skoler der har kriseberedskaber. 
KL, som har ansvaret for skolerne, har ikke 
noget overblik. For to år siden gennemførte 
TV Syd en rundspørge blandt sønderjyske 
kommuner. Af dem, som svarede, havde seks 
kommuner et terrorberedskab på skoleområ-
det. Fire kommuner svarede, at der ikke var et 
decideret terrorberedskab. 

Det er også svært at finde tal for, hvor 
mange gange beredskaberne kommer i brug 
på skolerne. Hverken KL eller Rigspolitiet 
opgør det. »Vi kan ikke let udskille udryknin-
ger af den type fra andre typer udrykninger«, 
lyder det fra Lars Andersen fra Rigspolitiets 
kommunikationsafdeling i et mailsvar til Fol-
keskolen.

Rigspolitiet giver heller ikke offentligt råd 
om, hvordan skoler skal forholde sig i krisesi-
tuationer. »Det kunne give en gerningsmand 
mulighed for at forberede sig«, lyder begrun-
delsen, og derfor henviser Rigspolitiet til 
Undervisningsministeriets vejledning om, at 
de enkelte skoler selv udarbejder beredskabs-
planer, og at elever og lærere kender og øver 
planerne.  

»Det er også en god ide at tænke bredt, så 
planer omfatter andre hændelser – for eksem-
pel evakuering, brand, skoleskydning, udslip 
af farlige stoffer fra for eksempel fysiklokalet, 
alvorlig tilskadekomst på skolen, for eksem-
pel hvor mange elever kommer til skade på 
samme tid med videre. En beredskabsplan 
er til for at gøre alle trygge og føle, at de ved, 
hvad de skal gøre i en kaosfase«, lyder det fra 
Lars Andersen.  
mbt@folkeskolen.dk

Kilde: Undervisningsministeriets vejledning om sikkerhed og 
kriseberedskab på skoler og uddannelsesinstitutioner.
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arlafoodservice.dk/breaktime

Mød os  
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Skolelederforeningens 
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i Europahallen i Aalborg  
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ER

Lange skoledage. Den lille sult. Med 
en Arla Breaktime automat får både 
elever og lærere adgang til lette 
mellemmåltider på skolen hele dagen. 
Vi kommer med automaten, og I 
sammensætter selv et sortiment af 
Arla on-the-go produkter plus fylder 
op med egne varer – fx frugt, sandwich 
og kantinens sunde snacks. Der betales 
med mønter, skolekort eller mobilepay 
og overskuddet går til skolen.

Sammensæt et sortiment, der passer 
til skolens sundhedspolitik. Arla  
on-the-go sortimentet omfatter både 
forfriskende drikke og hurtige,  
lette mellemmåltider. En hylde er 
reserveret til jeres egne produkter. 

HVOR GÅR JERES 
ELEVER HEN, 
NÅR KANTINEN 
ER LUKKET?

Kontakt 
Lars Due Hansen, Salgskonsulent
7643 4436 · lrhae@arlafoods.com 
for rådgivning om sortiment,  
placering og servicering.
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Rapporten »Starting Strong 2017« fra OECD 
sammenligner 35 OECD-landes dagtilbud 
og overgangen fra børnehave til skole, og den 
anbefaler at mindske løngabet mellem pæ-
dagoger og lærere. I rapporten anbefaler FN’s 
internationale trepartsorganisation ILO, at 
pædagogers løn kommer op på lærerniveau. 

Det er en anbefaling, som formand for 
BUPL Elisa Bergmann tager til sig. Hun så 
gerne, at pædagoger blev aflønnet ligesom 
lærere.

»OECD-rapporten viser, at det har en po-
sitiv effekt, at det, der i udlandet hedder før-
skolelærer – men i Danmark hedder pæda-
gog – som har med børn i nul-seksårsalderen 
at gøre – får en mere lige løn i forhold til 

skolelærerne. Det vil betyde, at vi samarbej-
der på lige fod, og at vi anerkender området i 
højere grad«, siger Elisa Bergmann til folke-
skolen.dk.

Bondo: Lav pædagogløn  
er en udfordring
Det er ikke første gang, at rapporter viser, 
at pædagoger er lavt placeret på lønstigen. 
I en lønkommissionsrapport fra 2010 var 
pædagoger den lavestlønnede gruppe med 
en mellemlang videregående uddannelse. 
Og det er netop det, som formand for både 
Danmarks Lærerforening og det kommunale 
forhandlingsfællesskab Anders Bondo Chri-
stensen forholder sig til.

»Da Lønkommissionen lavede sin analyse, 
så var det eneste sted, hvor den pegede på 
en udfordring, omkring lønindplaceringen af 
pædagogerne«, siger Anders Bondo, der un-
derstreger, at det er lærerne, der har ansvaret 
for undervisningen.

Han mener, at det er et område, hvor netop 
trepartsforhandlinger kan gøre en forskel, og 
at det vil være forkert, hvis politikerne særskilt 
skal tage stilling til pædagoglønninger.

En nyuddannet lærer får i snit 36.472 
kroner, mens en nyuddannet pædagog får 
28.787 kroner. 
mbt@folkeskolen.dk

10. august 2017 | kl. 13.12

Skolestartspanik: Læringsplatform sendt til tælling

7. august 2017 | kl. 17.04

Lange svartider og funktionalite-
ter, der er lukket ned. Lærere over 
hele landet sidder i disse dage og 
forbereder sig i læringsplatformen 
MinUddannelse. Men mange op-
lever lange svartider og må starte 
forfra, når de lægger årsplaner og 
forløb ind. 

»Der har været lange responsti-

der helt op til halve og hele timer, og 
nogle gange måtte jeg lægge dem 
ind flere gange«. Sådan siger lærer 
Per Marshall på Seminarieskolen i 
Aalborg. Han mødte i sidste uge ind 
på skolen for at forberede sig til dette 
skoleår. 
mbt@folkeskolen.dk

7.685 kroner. Så stor er  
lønforskellen for en nyuddan-
net lærer og en nyuddannet  
pædagog i gennemsnit. 

BUPL:  
Pædagoger bør  
tjene det samme  
som lærere

Foto: iStock

Foto: iStock

På baggrund af anbefalinger i ny OECD-
rapport vil pædagogernes formand kæmpe 
for, at pædagogers og læreres løn kommer 
på samme niveau.
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7. august 2017 | kl. 16.05

Klageinstans vedrørende 
mobning nu åbnet
Klageinstans mod Mobning er nu 
åbnet og er placeret hos Dansk 
Center for Undervisningsmiljø 
(DCUM). Her har direktør Jannie 
Moon Lindskov store forventnin-
ger til effekten:

»Vi forventer, at klageinstansen 
vil være med til at skærpe fokus 
på betydningen af det vigtige 
arbejde med trivsel og et godt 
undervisningsmiljø. Og jeg håber 
på, at flere skoleledere og kommu-
nalbestyrelser med 
de nye lovkrav vil 
tage endnu mere 
ansvar i det lo-
kale antimobbear-
bejde«, siger Jannie 
Moon Lindskov.

5. juli 2017 | kl. 13.20 

Ny oversættelse af »education« gjorde uddannelse til overbegreb for dannelse

8. august 2017 | kl. 12.52 

Forsøg: Kortere skole-
dag med  tolærerord-
ning, turboforløb  
og senere mødetid

50 skoler begynder nu det for-
søg med kortere skoledag, som 
undervisningsministeren har 
givet grønt lys for. 25 skoler vil 
arbejde med de såkaldte turbo-
forløb, hvor elever med dårligere 
karakterer, faglige problemer og/
eller lav motivation får inten-
siv undervisning. 23 skoler vil 
bruge de sparede lærerresurser 
til holddeling, mens 14 skoler 
fremhæver, at de sætter fokus 
på især dansk og matematik. En 
skole, Langhøjskolen i Hvidovre, 
vil bruge forsøget på at lade ele-
verne i de ældste klasser sove 
længere og først møde klokken 
8.30. 

 26. juli 2017 | kl. 19.15

Forsker: Social arv  
brydes med bedre  
undervisning

Skal den sociale arv brydes 
i relation til uddannelse, 
kan skolen gøre meget, 
men det kræver flere resur-
ser og bedre undervisning 
– og hverken forældre el-
ler børn må blive gjort til 
syndebukke. Det mener 
Morten Ejrnæs, lektor i so-
ciologi, socialt arbejde og 
organisation ved Aalborg 
Universitet. Arbejderbe-
vægelsens Erhvervsråd har 
lavet en ny analyse, der vi-
ser, at den sociale arv målt 
på tværs af tre generatio-
ner har en tydelig effekt på, 
hvordan børn klarer sig i 
folkeskolen. 

 
nyheder på:

  

1. august 2017 | kl. 15.28

Historien gentager sig. Igen i år 
viser tal fra Danmarks Statistik, 
at der er behov for flere stole i 
folkeskolernes klasselokaler.

Ifølge Danmarks Statistik 
gik der sidste år i gennemsnit 
21,6 elever i en folkeskole-
klasse. En stigning på 0,1 pro-
centpoint i forhold til året før. 

Samlet er klassekvotienten 
steget med 7,5 procent, siden 
Danmarks Statistik overtog 
optællingen af antallet af elever 
på landets folkeskoler i 2009.

Udviklingen bekymrer for-
mand for undervisningsudval-
get i Danmarks Lærerforening 
Bjørn Hansen:

»Det betyder, at lærerne får 
mindre og mindre tid til den en-
kelte elev, hvilket har betydning 
for elevens udvikling både fag-
ligt og socialt«, siger han.

Ifølge Bjørn Hansen bør det 
nuværende loft på maksimalt 28 
elever i en klasse sænkes til 24. 

  bje@folkeskolen.dk

Mest læste:
:
 •   Minister: Lærernes arbejds-

tidsregler skal fastholdes 
ved Overenskomst 2018 

•   Blog: Kære arbejdsgivere, slip 
nu kvælertaget på lærerne

•   »Jeg fortryder ikke, men jeg 
ærgrer mig«

 
Mest kommenterede
 
•   Henrik Dahl knockout’er  

lærerstanden 

•   Kære arbejdsgivere, slip nu 
kvælertaget på lærerne

•   »Jeg fortryder ikke, men jeg 
ærgrer mig«

Skolestart:
Klassekvotienten i  
folkeskolen stiger igen

Foto: Dolgachov

FIK DU  
LÆST: 

Nye tal viser, at udviklingen med 
flere og flere elever i samme klas-
selokale fortsætter. Siden 2009 
er der i gennemsnit kommet 7,5 
procent flere elever i hver klasse.

Foto: Privat

Foto: DCUM

8. august 2017 | kl. 11.40

Tilbage efter stress:  
Pas godt på Ida

Den erfarne lærer Ida Marie Kri-
stensen var ny afdelingsleder på 
Gildbroskolen i Ishøj, byrådsmedlem 
og nyskilt i 2014, da skolereform og 
arbejdstidslov trådte i kraft.

2014 blev det år, der slog så 
hårdt, at hun blev nødt til at trække 
lærer- og lederstikket fra skolen. 
Stress og udbrændthed sendte en 
ellers kamplysten lærer til tælling. 

Nu er hun tilbage som lærer på 
Holmeagerskolen i Greve og glæ-
der sig. Og hun vil 
også blogge om 
sine erfaringer 
som lærer på 
folkeskolen.dk.
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På undervisningsministerens Sorø-møde lo-
vede Mette Frederiksen, lærer i Furesø Kom-
mune, en liste med politiske tiltag, som vil 
give lærerne bedre rammer for at sikre dan-
nelsen i skolen. Listen har fire punkter: 

1. Brugen af de digitale  
læringsplatforme
»Nogle steder styrer de undervisningen me-
get. Den bliver meget teknisk og styret af 
læringsmål. Jeg kunne godt tænke mig, at 
man havde adgang til fagenes og folkesko-
lens formål fra læringsplatformen, og at man 
i alle kommuner har blik for, at platformen 
ikke skal være det eneste forberedelsesred-

skab, for så bliver undervisningen meget 
firkantet og kun funderet på målbare læ-
ringsmål«.

2. Ministeriets læringsplatform Emu
»På Emu’en fylder læringsmålstyret un-
dervisning det hele. Alle de eksempler på 
forløb, der er på Emu, er bygget op omkring 
læringsmålstyring og den didaktiske model, 
som ministeriet kalder relationsmodellen. 
Jeg kunne godt tænke mig, at der lå nogle 
helt andre undervisningsforløb. De skal la-
ves om, så de også relaterer sig til et over-
ordnet formål«.

3. Evalueringskulturen i skolen
Mette Frederiksen mener, at der skal ændres 
på den evalueringskultur, som igennem de 
sidste år er blevet bredt ud over skolen – og 
som baseres på kvantitative data.

4. Nyt krav til kommuner
Mette Frederiksen kunne også godt tænke 
sig en lille ændring i folkeskoleloven, således 
at der kom krav om, at kommunernes kvali-
tetsrapporter også beskrev, hvordan skolerne 
arbejder med skolens formål. 
mbt@folkeskolen.dk

3. august 2017 | kl. 06.24

Lærer: Det her skal der 
til, hvis dannelsen igen 
skal få plads i skolen
Lærer Mette Frederiksens fire bud på politiske tiltag, 
som kan give dannelsen mere plads i skolen.

T E M A   S O R Ø - M Ø D E

2. august 2017 | kl. 07.52 

Sorø: Lærer råber minister op

1. august 2017 | kl. 15.45

Rektor til politikere: Nedsæt en  
formålskommission for skolen

Det er ikke første gang, at lærer Mette Frederiksen, Fa-
rum, fra en talerstol taler med store ord, der rammer sko-
lefolk, politikere og ministre. I år gjorde hun det på Sorø 
Akademi, hvor det – endelig, vil mange sige – handlede 
om dannelse. Blandt andet sagde hun følgende: 

»Det er vigtigt for mig at slå fast, at skolens sær-
lige dannelsesopgave ligger i fagene. Der er også dan-
nelse uden for fagene, men det, som skolen kan, som 
andre institutioner og arenaer, som også er dannende, 
ikke kan, er jo at arbejde med fag«. 

Lige efter at undervisningsminister Merete Riisager på 
Sorø-mødet havde talt om, at skiftende regeringers 

forandrings- og forstyrrelsestrang truer dannelsen 
i skolen, greb formand for professionshøjskolerne 
Stefan Hermann mikrofonen og holdt et oplæg under 

overskriften: »Dannelse er udfordret«. Nedsæt en for-
målskommission, som eventuelt kan foreslå ændringer 

af skolens formålsparagraf. Men undervisningsminister 
Merete Riisager takker nej og mener ikke, at tiden er moden.

»Mine punkter er i forhold til, at 
vi godtager den præmis, der hed-
der, at dannelsen er truet. Det 
mener ministeren. Og det mener 
jeg også«, sagde lærer Mette 
Frederiksen på Sorø-mødet.

Arkivfoto: Kristian Sønderstrup-Granquist
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Læreruddannelse  
og målstyring til debat
Lærermødet i juli på Ryslinge Højskole 
gav også i år rum for nye synspunkter og posi-
tioner. Formålet er at være med til at starte en 
ny samtale om skolen. Læreruddannelsen og 
målstyret undervisning var blandt de emner, 
der blev diskuteret. Det første lærermøde blev 
holdt i 2017.

6. juli 2017 | kl. 17.08

Foto: Nanna Rasm
ussen

28. juli 2017 | kl. 14.24

Lille dyk i optaget på læreruddannelsen
Læreruddannelsen er i år ramt af et mindre dyk 

i optaget. 2.691 unge har fået tilbudt en stu-
dieplads. I fjor var tallet 2.700, et fald på ni 
studerende. Både Danmarks Lærerforenings 
formand, Anders Bondo Christensen, og for-
manden for professionshøjskolerne, Stefan 

Hermann, er bekymrede over tallene. De lærer-
studerendes formand, Jenny Maria Jørgensen, 

hæfter sig ved den store forskel i optaget på de en-
kelte læreruddannelser – Jelling har en tilbagegang på 32 procent, Vor-
dingborg går frem med 59 procent.
hah@folkeskolen.dk
 
 
 
28. juli 2017 | kl. 15.16

Optaget: »Jobbet som lærer er meget vigtigt«

Cecilie Kamilla Abildgaard på 19 søgte og kom 
straks ind. Om natten den 24. juli loggede hun 

sig ind som en af de 2.691, der er blevet til-
budt en studieplads på læreruddannelsen, og 
klikkede ja tak.

 »Det er et meget vigtigt job at være folke-
skolelærer. Selv om der er meget kritik af lærerne, 

så kan jeg ikke forestille mig noget bedre job«, siger 
Cecilie Kamilla Abildgaard, der er fast besluttet på at 

vandre lige fra gymnasiet og ind på læreruddannelsen i Odense, hvor hun 
starter den 29. august.
hah@folkeskolen.dk

Møder du elever med autisme på din skole...

... og har du behov for autismeviden og brugbare værktøjer, som du kan benytte i 
klasseværelset, skolegården og i SFO’en?

Så har Specialområde Autisme udviklet en uddannelse til dig, der samarbejder med 
autistiske børn og unge. 
Vi kalder den autismepilot for skoleområdet. 

                      Læs mere på www.autismepilot.dk 

AUTISMEPILOT

Fo
to: P

rivat

Fo
to: iS

tock 
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Vidste du, at 13-16-årige er de 
skoleelever, der oftest kommer 
til skade i tra�kken? 

Svar på fem hurtige spørgsmål 
og vær med i konkurrencen 
om en gæsteunderviser fra 
Rådet for Sikker Tra�k til din 
udskolingsklasse.

Deltag på 
sikkertra�k.dk/vindenvikar

Vind en vikar til 
trafikundervisningen
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Dette tema om studiestart er blevet til med økonomisk støtte  
fra Danmarks Lærerforening. Fagbladet Folkeskolen har  
det journalistiske ansvar for artiklerne.

 V E L K O M M E N 
   LÆ R E R S T U D I E TT I L

2.691  

unge er denne sommer optaget på landets læreruddannelser.  
De følgende temasider er fyldt med gode råd og nyttig viden 
til dig, som er kommet ind på dit drømmestudium.  
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Mit bedste råd er: Fagligt. Sørg for at være godt forberedt her 
i begyndelsen. Når man først kommer bagud, kan man hurtigt 
ryge langt bagud. Socialt: Meld jer ind i et studiesocialt udvalg. 
Det er ligegyldigt, om det er fredagsbaren eller madudvalget.

Mit råd til nye lærerstuderende er, at man skal 
springe ud i det. Tag alle de moduler, man orker, 
deltag i frivillige og sociale arrangementer, lær 
andre studerende at kende, og mød alle udfor-
dringerne på uddannelsesstederne med et smil.

Louise Juel Larsen  
Uddannet i Aarhus, 
folkeskolelærer

Mit bedste råd er at engagere sig i de mennesker, 
man møder på studiet, og deltage i arrangemen-
terne. Læreruddannelsen er et socialt studium, 
særligt hvis man opsøger det, og lærerprofessio-
nen er i sig selv også en social profession. 

Anne Sofie Kreiberg
Uddannet i Aalborg, 
folkeskolelærer 

Christian Nielsen
Uddannet i Aalborg, 

jobsøgende

Mit bedste minde fra studietiden er mit arbejde som mentor for 
de førsteårsstuderende i mine tre sidste år. Det at være med til at 
støtte dem og se dem udvikle sig har været en helt utrolig oplevelse.

Dennis Vestergaard
Uddannet i Aarhus  
efterskolelærer

Vidste du, at 13-16-årige er de 
skoleelever, der oftest kommer 
til skade i tra�kken? 

Svar på fem hurtige spørgsmål 
og vær med i konkurrencen 
om en gæsteunderviser fra 
Rådet for Sikker Tra�k til din 
udskolingsklasse.

Deltag på 
sikkertra�k.dk/vindenvikar

Vind en vikar til 
trafikundervisningen
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 N år du træder ind gennem døren til læ-
reruddannelsen, skal du vælge undervis-
ningsfag. Det valg er afgørende for den 

lærerprofil, du uddanner dig til under studiet 
og senere skal søge job på.

På Via University College i Silkeborg vælger 
de studerende for eksempel allerede ved stu-
diestart, om deres første undervisningsfag skal 
være dansk, engelsk eller matematik. Her skal 
studerende også tidligt i studieforløbet tage 
stilling til, om de vil opnå kompetencer i at 
undervise i ind- eller udskolingen. Alle opnår 
undervisningskompetence til mellemtrinnet.

Dorthe Busk Mølgaard er studievejleder på 
læreruddannelsen i Silkeborg og har samtaler 
med rigtig mange lærerstuderende. Hun rå-
der til, at de studerende foretager alle studie-
valg ud fra interesse: »Jeg siger til dem, at det 
er vigtigt at vælge med hjertet«.

»Det er også vigtigt, at de studerende har 
et karrieresigte, og at de gør sig tanker om, 
hvad de vil bruge læreruddannelsen til, og 
hvor de helt konkret kan komme til at arbejde 
– vel vidende at det karrieresigte flytter sig 
gennem hele lærerstudiet«, siger hun.

Overvej dine fag grundigt
Jon Kerrn-Jespersen, der er fjerdeårsstuderende 
på uddannelsen i Aarhus, er enig i, at det er vig-
tigt at vælge fag med både hjernen og hjertet.

»Man skal også vælge ud fra interesse, for 
man skal arbejde med det i mange år. Men 
satser man på indskolingen, bliver det for 
eksempel sværere at få arbejde på en efter-
skole«, siger han.

Jon Kerrn-Jespersen kender til en del stude-
rende, som har fortrudt deres valg. I nogle til-
fælde er det muligt at skifte retning, men ikke 
altid. Studievejleder Dorthe Busk Mølgaard er 
vant til at hjælpe studerende, som ønsker at 
skifte et undervisningsfag ud med et andet, 
»og så plejer vi at finde en løsning på det«, 
siger hun og understreger, at det er vigtigt at 
gøre sig grundige overvejelser om fagpakken.

»Er man naturfagligt interesseret, kan 
man vælge fysk/kemi, biologi og matematik. 
Sprogligt interesserede kan vælge dansk, en-
gelsk eller tysk. Samfundsfagligt interesserede 
vælger samfundsfag, historie og dansk, mens 
andre er mere interesserede i praktiske/musi-
ske fag«, siger Dorthe Busk Mølgaard.

»Der er frit valg, og du kan sagtens kombi-
nere på kryds og tværs af de faglige retninger, 
så længe man har sig en profil for øje«. 

Visse fag giver gode jobmuligheder
Det er vigtigt at sammensætte sine fag, så der 
også venter nok undervisningstimer på den an-
den side af studierne, råder studievejlederen.

»Jeg taler med de studerende om, hvad 
de er interesserede i, og hvilken lærerprofil 
de gerne vil komme ud med. Hvis de så siger 
kristendomskundskab/religion og samfunds-
fag, så siger jeg, at de to første fag er små fag. 
I 2020 skal alle lærere have opnået under-
visningskompetence i de fag, de underviser 
i, og man skal være klar over, hvor mange 
lektioner eleverne har i de fag«, siger Dorthe 
Busk Mølgaard.

Langtfra alle undervisningslektioner dæk-
kes af faguddannede lærere, og det kan blive 
din genvej til et lærerjob, når eksamensbevi-
set er i hus. En opgørelse fra Undervisnings-
ministeriet viser, at 85 procent af undervis-

T E K S T :  S I M O N  B R I X     I L L U S T R A T I O N :  M A I - B R I T T  B E R N T  J E N S E N

 3 
1.    Sammensæt din fagpakke ud fra inte-

resser, men også gerne med en skarp 
lærerprofil og job for øje.

2.    Find ud af, om du vil undervise i indsko-
lingen eller i udskolingen.

3.    Vælg ikke kun »små« fag – overvej, hvor 
mange timer eleverne har undervisning  
i fagene.

gode råd til  
lærerstuderende 

O V E R V E J  D I N  
FA G PA K K E  G R U N D I G T
Som lærerstuderende står du straks over for en række valg, der  
har afgørende betydning for din karriere. Studievejlederens vigtigste  
råd er at vælge undervisningsfag med hjertet.
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ningen i folkeskolen dækkes af faguddannede 
lærere, men der er fortsat mangel på lærere 
i fag som kristendomskundskab, natur/tek-
nologi og billedkunst. Der er dog store geo-
grafiske forskelle på, hvilke kompetencer der 
efterspørges i kommunerne.

»Det er nemmere at få job som lærer i 
fysik/kemi, tysk, natur/teknologi og musik«, 
siger Dorthe Busk Mølgaard om skolerne i 
Silkeborg-området.

Selv om der er en høj grad af kompeten-
cedækning i tysk og fysik/kemi, nævner også 
Jon Kerrn-Jespersen disse fag som fordrende 
i en jobjagt.

»Tysklærere er meget efterspurgte, og det 
samme er lærere med naturfaglige kompe-
tencer – især fysik/kemi, hvor der kræves et 
sikkerhedskursus, for at man kan få lov til at 
undervise. Man kan godt undervise i mate-
matik, selv om man ikke er uddannet til det, 
men sådan er det ikke med fysik/kemi. Det 
samme gælder svømning, hvor man skal have 
et førstehjælpskursus«, siger han og peger på, 
at praktisk erfaring også kan gøre vejen til et 
lærerjob nemmere. 

I studietiden kan man desuden forme sin 
lærerprofil gennem en række specialiserings-
moduler. De er forskellige fra uddannelses-
sted til uddannelsessted.

»I Silkeborg kan man ud over undervis-

Sådan vælger du dine fag

ningsfag tilføje forskellige spe-
cialiseringsmoduler inden for 
særligt musik og idræt. Det er 
også muligt at tage it-moduler, 
og folkeskolen mangler lærere, 
der er dygtige til it«, siger Dor-
the Busk Mølgaard. 

folkeskolen@folkeskolen.dk

O V E R V E J  D I N  
FA G PA K K E  G R U N D I G T
Som lærerstuderende står du straks over for en række valg, der  
har afgørende betydning for din karriere. Studievejlederens vigtigste  
råd er at vælge undervisningsfag med hjertet.

  Der findes én læreruddannelse 
i Danmark, men professions-
højskolerne har mulighed for at 
udbyde særlige profiler, for ek-
sempel en indskolings-, idræts- 
eller musikprofil. 

  Læreruddannelsen giver kompe-
tence til at undervise i typisk tre 

fag. Uddannelsen består af en 
række obligatoriske basismoduler 
inden for fagene. Herudover kan 
man vælge specialiseringsmo-
duler.   

  Studerende kan tage moduler på 
andre professionshøjskoler og 
på universiteter. Det er muligt 

selv at bestemme omfanget af 
fagene, for eksempel om man 
vil have 30 eller 40 ECTS-point 
i et fag. 

Kilde: Laereruddannelse.nu

Vind bøger  
på Facebook
Følg med i debatten om hverdagen som 
lærerstuderende og lærerlivet ude på sko-
lerne på facebook.com/folkeskolen.dk. I 
september kan du også vinde fagbøger, 
der klæder dig på til studietiden. 
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flere unge, nye lærere problemer med klas-
serumsledelse og føler nederlag, hvis de ikke 
lever op til deres eget billede af, hvordan de 
vil være som lærer. 

»Men man må huske, at hvis man hæver 
stemmen, så er det med et formål. Det er 
ikke nødvendigvis en fiasko at hæve stem-
men. Man skal som lærer indtage en bestemt 
rolle i klasseværelset, og det er en balance 
mellem at være den professionelle og den 
autentiske lærer«. 

Derfor skal man som lærer ikke være 
bange for at tage rummet og sige, at »det er 
mig, der bestemmer«, siger hun og forklarer: 
»Faglighed kommer man ikke langt med, hvis 
man ikke kan skabe rummet for læring«.

Det gode team giver energi
Selv har Ann-Louise Fischer oplevet, at det 
giver trefold tilbage, hvis man ikke er bange 
for at sige højt, når noget er svært.

»Man skal ikke være bange for at udstille 
sig selv. Der er tit erfarne lærere, som kan 
hjælpe. Men man skal også selv arbejde for 
det. Man er nødt til at få styr på, hvad man 

selv synes er svært«, siger hun og opfordrer 
uerfarne lærere til at søge fællesskabet med 
de andre lærere, når muligheden byder sig.

»Man kan hurtigt have det sådan, at man 
bare skal ned på sin arbejdsplads og forbe-
rede sig. Men det er i fællesskabet, at jeg får 

 T re år. Så lang tid tog det, før lærer Ann-
Louise Fischer med stolthed og »selvfed 
erkendelse« mærkede læreridentiteten 

helt ind i knoglerne. Indtil da føltes det som 
snyd, når hun svarede en forælder på, hvor-
når hun mente, at poden skulle i seng for at 
være en veloplagt elev i klassen næste dag. 

»Jeg var lærer på papiret. Men jeg følte 
mig ikke som ’ægte’ lærer. Når jeg stod på 
forældremøder og påtog mig den professio-
nelle rolle, havde jeg uddannelsen i rygsæk-
ken og sagde noget, men der gik lang tid, før 
jeg forstod, at rygsækken var en del af mig og 
ikke bare noget, jeg legede«, siger Ann-Louise 
Fischer.

Da læreridentiteten endelig ramte hende, 
var det en kæmpe forløsning. Efter tre år 
kendte hun rutinerne i lærerlivet. Hun havde 
samlet erfaring. Og hun brugte kollegerne. 

»Man skal acceptere, at læreridentiteten er 
noget, der kommer med erfaringen og i sam-
arbejdet med kollegerne. Man har det ikke 
bare med det samme. Man skal ikke bruge så 
meget tid på udfordringer og nederlag. Man 
skal hellere bruge tid på at finde ud af, hvor-

dan man er som lærer, i stedet for at dunke 
sig selv i hovedet med de fejl, man begår«.

Den svære klasserumsledelse
Hun lægger ikke skjul på, at de tre første må-
neder var de hårdeste i hele hendes lærerliv. 

»At undervise eleverne er faktisk det lette. 
Det er alt det andet, der presser. Nye kolleger, 
forældresamarbejdet, strukturer og så for-
beredelsen. Når folk siger: ’Vi gør som sidste 
år’, men hvordan var det? Det var så stort, at 
jeg nærmest faldt død om, da jeg nåede efter-
årsferien«, husker Ann-Louise Fischer om sit 
første år som lærer.

»Når man kommer fra læreruddannelsen, 
har man en relativt stor portion faglighed 
med sig, men det at styre et klasserum kan 
man ikke nødvendigvis fra dag ét«, siger hun.

Ann-Louise Fischer fortæller, hvordan 
mange nyuddannede helst ikke vil hæve stem-
men i klassen for at skabe ro. Derfor oplever 

Hold nu kæft, hvor jeg 
snød dem dér – som 
om jeg ved noget som 
helst om noget.
Ann-Louise Fischer
Lærer

Hvis det ikke går godt 
det første år som  
lærer, må man ikke 
tage det personligt.
Ann-Louise Fischer
Lærer

S Å D A N  B L I V E R  D U  E N  S T O LT    L Æ R E R
Læreridentitet findes ikke på eksamensbeviset.  
Den skal erfares. En lærer giver her sine råd til unge 
og kommende lærere om, hvordan vejen lettes.
 

T E K S T :  M A R I A  B E C H E R  T R I E R   F O T O :  P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N 

S T U D I E S T A R T

 5 
1.   Accepter nederlag.
2.  Tag ikke egne fejl personligt.
3.  Søg hjælp hos kolleger.
4.  Kræv et godt skema.
5.  Husk at klappe dig selv på skulderen.

gode råd til  
nyuddannede 
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S Å D A N  B L I V E R  D U  E N  S T O LT    L Æ R E R
min energi. Jeg får sparring, luft og ikke 
mindst en masse gode grin. Når man er i 
et velfungerende team, så kan man meget 
mere«, siger Ann-Louise Fischer.

Hun opfordrer også til, at man som ny-
uddannet kæmper for at få sin egen klasse. 
»Det er hårdt at være satellitlærer, hvor 
man kun har eleverne få timer hver uge. 
For de prøver dig af, og så går der lang tid, 
før de ved, hvor de har dig«. 

Knæk angsten for forældrene
Når man som lærerstuderende er i praktik, 
er det et drømmescenarie, understreger 
Ann-Louise Fischer. »Man er flere i klassen, 
og man har forberedt sig ned i mindste 
detalje. Og så har man ikke samarbejdet 
med forældrene«.

Og forældresamarbejde er noget af det, 
som Ann-Louise Fischer godt kunne have 
tænkt sig, at læreruddannelsen havde 
klædt hende bedre på til i form af egentlig 
undervisning. 

»Forældresamarbejdet er angstprovoke-
rende. Fejl i klassen kan man grine af sam-
men med eleverne, men det er noget an-
det, når man står over for forældre. Nogle 
er ældre end dig, og det i sig selv kan være 
frygtindgydende. Men man skal huske, at 
lige meget hvad, så ser forældrene dig som 
den professionelle og ikke som en purk på 
26 år«, siger hun. 

Og det var netop på et forældremøde, 
at Ann-Louise Fischer rigtig mærkede, at 
hun ikke længere var klædt ud som lærer.

»Jeg indtog rummet som professionel, 
og min rygsæk var fyldt op med erfaringer, 
og følelsen af ’at lade som om’ var væk. 
De andre lærere i teamet kom på banen 
helt naturligt. Vi supplerede hinanden. Det 
var ikke længere min opgave at overbevise 
nogle om, at jeg var lærer«.

I dag råber hun gerne højt om stolthe-
den ved at være lærer. I april skrev hun et 
blogindlæg på Københavns Lærerforenings 
hjemmeside med overskriften: »JEG ER 
LÆRER! Og det er jeg sgu’ stolt af«.  
mbt@folkeskolen.dk

Ann-Louise Fischer
 •  Uddannet fra N. Zahles Semi-

narium i København i 2008. 

•  Ansat på den private skole Det 
Kongelige Vajsenhus i 2009 
efter barsel. Siden 2012 ansat 
på Vanløse Skole, som i dette 
skoleår bliver en del af Dam-
husengens Skole. 

•  Har linjefag i dansk, billed-
kunst, religion og håndarbejde. 
Har været tillidsrepræsentant 
siden 2016. 

•  39 år. Er mor til to børn og bor 
på Frederiksberg.
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TA G  D I N  P R A K T I K  
I  U D L A N D E T
 
Som lærerstuderende har Frederikke Schødts  
været i praktik i både Island og Kenya. Hun opfordrer 
alle til at få andre skolekulturer og perspektiver  
med sig i lærerbagagen.
T E K S T :  S I M O N  B R I X

»J eg synes klart, man skal tage af sted. Nu 
er muligheden her jo, og man bliver bedre 
rustet både fagligt og socialt til at håndtere 

mange situationer«, siger Frederikke Schødts, 
der netop er færdiguddannet som lærer.

Kort tid inde i sin læreruddannelse tog Fre-
derikke Schødts kontakt til University College 
Lillebælts internationale kontor. Her fik hun 
gode staldtips til at komme i praktik i udlandet.

»Jeg brugte derefter et halvt års tid på at 
forberede mig«, siger Frederikke Schødts, som 
endte med at søge mod en lille landsby i det 
nordlige Island. Her tog hun op alene, »for 
ingen andre ville tage med mig«, men hun blev 
så godt taget imod i det lille lokalsamfund, at 
det blev en rigtig god oplevelse at være af sted.

»Jeg blev tilknyttet en lokal folkeskole, 
hvor en praktikvejleder tog imod mig. De 
hjalp mig med alt det praktiske, hjalp mig 
rundt i byen og andre ting«, siger Frederikke 
Schødts, der blandt andet lærte, at islændin-
gene er gode til at håndtere inklusion.

»Inklusion er old news i Island. Lærerne 
var meget opmærksomme på undervisnings-
differentiering og ekstra støtte til nogle ele-
ver. Det fungerede bare«, fortæller hun.

Island gav mod på mere, og kort efter 
hjemkomsten fandt Frederikke Schødts ud af, 
at University College Lillebælt havde indgået 
en samarbejdsaftale med en skole i den lille 
kenyanske landsby Muranga. På læreruddan-
nelsens tredje år tog hun sammen med fem 
andre piger til Kenya. Undervisningsformen 
og omgangstonen var helt anderledes end 
den, Frederikke Schødts har været vant til i 
den danske folkeskole.

»Det var en helt anden oplevelse. Det var 
som på film med lervægge, slidte uniformer 
og træbænke, som vi havde dem i Danmark 
i 1930’erne. Det var meget kummerlige for-
hold«, siger Frederikke Schødts, »det var 
hårdt, men også rigtig spændende«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

I Kenya underviste Frede-
rikke Schødts blandt andet 
en klasse med 54 elever. 
»Måden, de underviser 
på, er meget den sorte 
skole. Det hele er mere 
hierarkisk«, fortæller hun. 
Privatfoto

S T U D I E S T A R T

Praktik og studie-
ophold i udlandet
  Det er muligt at tage en del af læreruddannelsen i 

udlandet. Det kan være som et studieophold, hvor 
du studerer, eller det kan være som kortere prak-
tikophold. Det er muligt at komme af sted flere 
gange i løbet af studietiden.

  Et krav til udlandsophold er, at du tilegner dig 
de samme lærerkompetencer, som du ville have 
gjort herhjemme. Professionshøjskolerne har for-
skellige procedurer for, hvordan du sikrer dig, at 
kravene er opfyldt – tal med praktikkontoret og 
den internationale koordinator på dit studium om 
dine muligheder.

  Du skal bestå den samme kompetencemålsprøve, 
som hvis du havde været i praktik herhjemme.

  Der er stor forskel på, hvad du selv skal betale 
for, og hvilke former for økonomisk støtte du kan 
opnå. Tager du på udlandsophold i Europa, er der 
gode muligheder for at få et Erasmus-legat, og i 
Norden kan du søge om Nordplus-legatet.

  Rejser du uden for Europa, kan du i nogle tilfælde 
læse gratis på en samarbejdsskole, som allerede 
er godkendt af din professionshøjskole som et 
sted, der kan klæde dig på med de rette videns- 
og færdighedsmål.

  Du kan søge økonomisk støtte hos en lang række 
af fonde, for eksempel Nordea-fonden.

Kilde: Professionshøjskolerne

UNDERVISNING OG 
FOTOKONKURRENCE
OM RYGNING OG IDENTITET
FOR 7.-9. KLASSE
Meld din klasse til på xit-web.dk/cool
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Hver sjette lærerstuderende  
falder fra i løbet af uddannelsens 

første år. Mere vejledning og  
bedre forberedelse til  

praktiktiden kan hjælpe  
studerende hele vejen  

igennem uddannelsen. 

T E K S T :  S I M O N  B R I X  
I L L U S T R A T I O N :  M A I - B R I T T  B E R N T  J E N S E N

F O R S K N I N G S R Å D  1
Bliv skrap til  
klasseledelse

Inspirer eleverne ved at etablere sunde  
rutiner i klassen, og husk, at  afrunding er  
lige så vigtig som indledning af en  
undervisningssituation.

Læs også

Læs mere om klasseledelse på folkeskolen.dk/klasseledelse.

 K O M  S I K K E R T   I G E N N E M 
   D E T  F Ø R S T E   Å R

S T U D I E S T A R T

Klasseledelse er en kunstart, og 
dygtige klasseledere vil opleve 
inspirerede, fokuserede og aktivt 
deltagende elever.

»Klasseledelse kan praktiseres 
på mange måder og indeholder 
mange aspekter. Det handler ikke 
kun om at skabe et grundlag for 
undervisningen, en ramme rundt 
om den. Klasseledelse handler 
også om undervisningen – det 
faglige og didaktiske«, siger Helle 
Plauborg, tidligere lærer og nu 
forsker med ph.d. i didaktik og 
klasseledelse.

Rutiner er vigtige 
God klasseledelse kan bedrives på 
mange måder, pointerer forskeren. 
Mange træk ved det at udøve klas-
seledelse går på tværs af klasse-
trin, men nogle aspekter vil variere 
afhængigt af klassetrin. 

»For eksempel viser studier af 
succesfulde klasseledere i indsko-
lingen, at de vægter det at etablere 
rutiner højt. Det vil man formentlig 
ikke gøre i lige så høj grad i udsko-
lingen. Succesfulde klasseledere 
i udskolingen vægter ofte højt at 
arbejde for at motivere eleverne til 
at deltage aktivt i undervisningen, 
for eksempel ved at involvere dem i 
de didaktiske overvejelser bag un-
dervisningen«, siger Helle Plauborg 

og understreger vigtigheden af at 
afrunde en lektion grundigt.

»Det er en god ide at gøre status 
på undervisningen for eksempel ved 
at bede eleverne give tilbagemel-
dinger på, hvad de har brug for ud-
dybende forklaringer på eller mere 
træning i for at komme videre med 
det faglige indhold, de beskæftiger 
sig med«, siger Helle Plauborg og 
forklarer, at det også handler om at 
trække tråde til det, det var tanken, 
at eleverne skulle lære.

Skab det rette rum
Klasseledelse handler desuden om 
at skabe et fysisk rum, der giver 
eleverne mulighed for at arbejde 
på forskellige måder og i forskellige 
tempi, forklarer forskeren.

»Det er vigtigt at indrette klas-
serummet på måder, som også gør 
det til en arbejdsplads for eleverne, 
så de ved, hvor de kan finde rele-
vante materialer og nye opgaver, 
hvis de bliver før færdige, og hvor 
det er tydeligt, hvordan man kan 
arbejde på forskellige måder i rum-
met«, siger hun.  
folkeskolen@folkeskolen.dk
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Læs også
Læs mere om lærer-elev-relationer  
i Louise Klinges bog »Lærerens Relationskompetence  
– Kendetegn, Betingelser og Perspektiver« fra forlaget Dafolo.

F O R S K N I N G S R Å D  2
Få gode relationer 
til dine elever

Lærer-elev-relationen er selve fundamentet 
for, at du som lærer får et givende arbejdsliv i  
klasseværelset. Det kan handle om noget  
så småt som at give hånd.

 K O M  S I K K E R T   I G E N N E M 
   D E T  F Ø R S T E   Å R

 S yv procent af de lærerstuderende dropper ud i løbet af uddan-
nelsens første år. Det viser tal fra Undervisningsministeriet. 
Men det høje frafald kan forebygges med mere og bedre vej-

ledning, siger formand i Lærerstuderendes Landskreds Jenny Maria 
Jørgensen. Hun mener, at det blandt andet handler om at gøre de 
studerende trygge og kompetente i mødet med eleverne.

»Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man som lærerstuderende ikke 
er overladt til sig selv ude på uddannelsesstederne. Det er vigtigt, 
at man kan mærke, at der er god adgang til råd og vejledning i at 
håndtere undervisningssituationerne«, siger hun og fremhæver vig-
tigheden af at stå på egne undervisningsben tidligt i uddannelsen.

»Det er selvfølgelig angstprovokerende at stå foran en klasse for 
første gang, men det er også angstprovokerende, hvis man ikke 
får øvet sig nok på den del i løbet af uddannelsen. Desværre er det 
ikke alle steder, man i løbet af første studieår står og underviser en 
klasse selv, og det er ikke alle, der får det praktik, de har brug for«, 
siger Jenny Maria Jørgensen.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

Sunde relationer mellem lærer og 
elever gør en afgørende forskel for, 
hvad eleverne får ud af undervis-
ning i skolen. 

»Efter at have interviewet cirka 
80 elever, kan jeg sige, at det mest 
afgørende for dem er, at de har en 
betydning for deres lærer«, siger 
Louise Klinge, der har skrevet 
en ph.d. om lærer-elev-relationer. 
Hendes forskning viser, at den gode 
relation handler om, at læreren er 
oprigtigt nysgerrig på sine elever, an-
erkendende og ikke mindst forberedt.

»Jo mere du behandler eleverne 
som hele mennesker – og enkelte 
individer – jo mere vil de for eksem-
pel efterleve kollektive beskeder, 
tage ansvar og være venlige over 
for kammerater og dig som lærer«, 
siger Louise Klinge.

Relationen som forudsætning 
for god undervisning gælder både i 
indskolingen, på mellemtrinnet og i 
udskolingen, og det gælder uanset 
socioøkonomiske forhold. Elevsam-
mensætningen kommer så at sige i 
anden række.

»Den smarte genvej til en god 
relation er, at du kigger eleverne i 
øjnene og anerkender deres tilste-
deværelse, så snart du ser dem. 
Nogle lærere giver hånd eller siger 
hej, når eleverne kommer ind i klas-
seværelset. Nogle vil måske synes, 

det er gammeldags, men det vir-
ker«, siger hun.

»Derudover er det også vigtigt 
at demonstrere, at du er velforbe-
redt og glæder dig til at undervise 
eleverne«.

Relationer er dynamiske
Der kan være stor forskel på for-
udsætningerne for at skabe god 
stemning i klasselokalerne. Louise 
Klinge oplevede i sin tid som lærer 
at stå som vikar i en 6. klasse med 
en historik, som gjorde det svært at 
skabe et godt læringsmiljø.

»En dag var der et stille moment, 
hvor jeg sagde til dem: ’Ved I hvad, 
6.b, jeg kan rigtig godt lide andre 
mennesker, så det betyder noget for 
mig, at I har en god dag her i skolen’. 
Og det gjorde en kæmpe forskel. 
Eleverne engagerede sig i under-
visningen, og jeg fik kram af hver 
af dem, da jeg stoppede som vikar i 
deres klasse«, siger hun.

Relationer er nemlig ifølge Lou-
ise Klinge dynamiske, så en dårlig 
start er langtfra uoprettelig. 

»Lærer-elev-relationen er af-
hængig af samspillet, og hvis du 
ændrer samspillet, kan du ændre 
relationen. Men det kan godt tage 
tid – især for børn, der har oplevet 
mange svigt«, siger hun.  
folkeskolen@folkeskolen.dk
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F I N D  D E T  G O D E  S T U D I EJ O B
Mange lærerstuderende supplerer SU’en med indkomst fra arbejde ved  
siden af studierne og føjer relevant arbejdserfaring til cv’et. 
T E K S T :  S I M O N  B R I X 

 S tudierelevante deltidsjob kan være 
fordrende for såvel din pengepung som 
dit faglige og sociale studieliv. Bliv for 

eksempel hjælpeunderviser på din uddannel-
sesinstitution, eller få praktisk erfaring som 
lærervikar i folkeskolen. Du kan også blive 
elevmentor eller spejderleder. 

Få noget samarbejdserfaring 
Jon Kerrn-Jespersen er fjerdeårsstuderende på 
Via i Aarhus og har selv erfaring med skoler-
elevant deltidsarbejde – både den betalte og 
den frivillige af slagsen. Han mener, at studi-
erelevant arbejde styrker kompetencer, som 
ikke nødvendigvis tilegnes på uddannelsen.

»Som folkeskolelærer skal du ikke kun 
være en god underviser. Der er også mange 
møder og gode samarbejdsrelationer, der 
skal håndteres – for eksempel til forældre-
møder – og det lærer man ikke meget om på 
uddannelsen«, siger Jon Kerrn-Jespersen.

Selv arbejder han som lønnet studentas-
sistent på læreruddannelsen i fem-ti timer 

om ugen, men han bruger mange flere timer i 
en frivillig organisation, der er tilknyttet Via’s 
Campus Aarhus C. Som formand for Campus-
rådet er Jon Kerrn-Jespersen koordinator for 
cirka 250 studerende. 

»Her får jeg et socialt liv langt ud over 
det sædvanlige og bliver samtidig bedre til at 
indgå i teamsamarbejder«, siger han.

Eksempler på relevante studiejob
Jon Kerrn-Jespersen er dagligt i kontakt med 
mange af sine medstuderende og har derfor 
hørt om manges erfaringer med studiejob. 
Her er hans bud på relevant arbejde ved 
siden af lærerstudiet:
•  Lærervikar eller børnehavepædagog. 

»Rigtig mange arbejder som lærervikar ved 
siden af. Ulempen er, at de misser noget un-
dervisning, når de bliver kaldt på arbejde. 
Det samme gælder for dem, der arbejder i 
en børnehave«. 

•  Hjælpeunderviser. »Nogle vil have 
mulighed for at blive hjælpeunderviser 

på læreruddannelsen. Når vores egentlige 
underviser er på kursus, er det en hjælpe-
underviser, som står for undervisningen«. 

•  Træner og lignende. »Rigtig mange er 
håndboldtrænere og spejderledere, og det 
er helt sikkert godt for cv’et. Det problema-
tiske er, at man ikke tjener penge ved siden 
af sin SU«.

•  Udvikling af læringsmidler og fremti-
dens læring. »Der er også mulighed for at 
arbejde med udvikling af undervisnings-
medier. På Via er der et makerspace, hvor 
du lærer at bruge eksempelvis 3-d-printere 
til at eksperimentere og udvikle løsninger 
på konkrete faglige problemstillinger. Det 
kan blive relevant for din undervisning i 
fremtiden«.

•  Elevmentor. »Du kan også blive mentor 
for en eller flere elever. Det kan både være 
privat i hjemmet, på elevens skole, på 
læreruddannelsen eller på andre offentlige 
institutioner«. 

folkeskolen@folkeskolen.dk

S T U D I E S T A R T

“STIFINDEREN”
• En differentieret engelsk grammatik, 144 sider, 109 kr. 
• Øvebog, 92 sider, 69 kr.
• Facithæfte, 44 sider, 48 kr.
• Tea for Two - Games and Activities, 160 sider, 162 kr.
• Stifikseren - elektronisk retteprogram, gratis!
• Stifinderen som animation, klasselicens 1 år, 595 kr.

3 x ENGELSK 

til 7.-10. klasse

FA Forlaget Andrico                                  tlf 86 57 92 19                                  forlaget@andrico.dk                                   www.andrico.dk
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s)“STEP BY STEP”
• Basisgrammatik med øvelser,  
   80 sider, 99 kr. 
• Facithæfte, 44 sider, 48 kr.

“PAPEGØJEBOGEN”
• Differentierede øvelser i engelsk  
   grammatik, 128 sider, 99 kr. 
• Løsningshæfte, 64 sider, 48 kr.

Se mere på www.andrico.dk: bøgerne, e-bøger, i-bøger, videoanimationer.

NYHED! Stifinderen som animation
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BLIV KLOG 
PÅ DINE FAG
Med et personligt nyhedsbrev 
fra folkeskolen.dk vælger du 
selv, hvilke fag DU vil blive 
klogere på.  

Her finder du inspiration til 
opgaver, erfaringer fra andre 
lærere, den nyeste forskning 
og meget andet, der klæder 
dig på til studiet og  
lærerlivet.     

Lav dit eget nyhedsbrev på 
folkeskolen.dk/nybruger

En stor  
samling 

inspirerende 
bachel or- og 
PD-projekter
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B U D G E T T E T  H O L D T  
M E D  G E N B R U G

Sofaerne er købt i en genbrugs-
butik. Bordet er lavet af traller 
fra et stillads købt i Den Blå 

Avis. Samlet pris for indretning: 
10.000 kroner.
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BØRNENES ARBEJDSPLADS
I foråret udnyttede ti piger fra Svenstrup Skole uden for Aalborg valgfaget 
indretning og design til at forvandle et kedeligt gangområde på skolen 
til hygge- og arbejdshjørner. Eleverne planlagde, købte ind og knoklede 
igennem på en arbejdsweekend med masser af pizza og slik. 

TEKST OG FOTO: SIMON JEPPESEN

F O T O G R A F E R E T

K A N  S E L V  
Efter arbejdsweekenden på  

skolen, hvor eleverne savede, 
høvlede, sleb, malede og satte 

tapet op, satte Amalie kort efter 
selv tapet op på sit værelse  

derhjemme.

149526 p34-35_FS1317_Fotograferet.indd   34 14/08/17   11.54



» S K O L E N S  
I N D R E T N I N G S A R K I T E K T «
Folkeskolelærer Rie Floor stod 
for tilvalgsforløbet: teori, kon-

krete behov, materiale og mulig-
heder samt den praktiske  

gennemførelse.

U D D E L E G E R I N G
Jesper Dyrby, viceskoleleder: 

»Det er børnenes arbejdsplads. 
Når de selv har del i  
indretningen, har de  
ejerskab og passer  

bedre på det«.
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» A L A R M F O R L Æ N G E R E N «
Torben Sørensen, serviceleder, 

praktisk gris, stopklods i forhold 
til regler – og »alarmforlænger« 

om aftenen, når eleverne ville 
arbejde videre.
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I løbet af sommeren bliver kontingentet for 
medlemmer af Danmarks Lærerforening 
(DLF) normaliseret. Det vil sige, at de fleste 
medlemmers kontingent falder, mens de læ-
rere, som ikke tog et lån under konflikten og 
derfor i fire år har haft et nedsat kontingent, 
nu stiger i kontingent. Normaliseringen sker, 

fordi DLF’s konfliktkasse igen er fyldt op, 
fortæller økonomichef i DLF Elo Nisted. 

»Vi kan godt håndtere en konflikt igen. 
Kassen er fyldt op«, siger han. 

Lærerne har som planlagt kunnet mærke 
kontingentændringen i juli og august. Og det 
glæder formand for arbejdsmiljø- og organi-
sationsudvalget i DLF Thomas Andreasen: 
»Medlemmerne har bakket op om ordningen, 
og vi har kunnet forklare ordningen med god 
hjælp fra tillidsrepræsentanter og kredse. Det 

er vigtigt for os, at vi nu er på samme niveau, 
som vi var i 2013, og det er vi i god tid inden 
overenskomstforhandlingerne i 2018«. 

Kontingentet er igen som i 2013
Under konflikten tilbød Lærerforeningen 
lærerne et lån for at kompensere for, at de 
ikke fik løn under lockouten i april 2013. En 
del medlemmer lånte penge gennem DLF, og 
derfor ændrede kontingentet sig i 2013. Her 
fire år efter er konfliktlånet betalt tilbage, og 

Lærere ramt af 
lockouten i 2013 
hilser på morgen-
cyklisterne foran 
Hovedbanegården 
i København.

TEKST MARIA BECHER TRIER

FOTO LASSE REMMER

Konflikt-
kassen er 
fyldt op
Fire år efter lockouten går  
lærernes fagforeningskontingent 
nu tilbage til det normale.  
Dermed er konfliktkassen fyldt 
op, før forhandlingerne om en ny 
overenskomst i 2018 begynder.  

99%  
af lærerne 
anbefaler 

GoCook

meld din klasse til
gocook smagekassen 

GRATIS undervisnings-materialer ogsmagekasse

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

161.000 
elever deltog

i 2016
Skoledagen er lang og kræver sund mad. Lad eleverne lave 
100% deres egne madpakker og mellemmåltider. Giv dem 
også viden om sukker, snacking og skolemad i Norden.

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

DER ER ÅBENT FOR TILMELDING PÅ SKOLEKONTAKTEN.DK
FRA 1. MAJ TIL 5. SEPTEMBER.
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FAGLIGE DAGE
GIVER STEJL LÆRINGSKURVE

Hvor mange g påvirkes du med, når du suser 63 meter ned i Det gyldne Tårn? Vejer du det samme
på vej op i Ballongyngen, som du vejer på vej ned og hvor meget energi bruger forlystelserne?

Dette og meget mere skal eleverne udforske, måle sig til og gøre rede for til Faglige Dage i
Danmarks største klasselokale. Opgaverne understøtter arbejdet med Nye Fælles Mål.

PRIS 60 KR. PR. ELEV/LÆRER INKL. ENTRÉ OG TURPAS
FAGLIGE DAGE FOR 7.-10. KLASSE FRA D. 7. AUG. - 22. SEP.

TILMELD DIN KLASSE OG LÆS MERE PÅ WWW.TIVOLI.DK/SKOLER

TAG DINE ELEVER MED TIL FAGLIGHED OG FORNØJELSE I TIVOLI

HIMMELSKIBET
HVOR MEGET ENERGI 
BRUGER DEN?

BALLONGYNGERNE
HVORNÅR ER DU LETTEST?

kontingentet normaliseres. I den fireårige 
periode har alle medlemmer bidraget med 
cirka 100 kroner mere hver måned, uanset 
om man har været lockoutet, optaget lån eller 
er blevet ansat efter lockouten. 

Normaliseringen af kontingentet betyder, 
at nogle lærere kommer til at betale mindre, 
andre skal betale mere: 

•  En lockoutet lærer, som i 2013 optog lån hos 
DLF, skal fremover betale en mindre samlet 
ydelse til DLF. 

•  En lærer, som var lockoutet, men ikke optog 
lån og derfor ikke havde nogen indkomst i 
april 2013, har haft nedsat kontingent. Det 
normaliseres nu, og læreren skal derfor 
betale mere.

•  Tjenestemænd, der ikke var lockoutet, og 
lærere, som er ansat efter lockouten, har de 
seneste fire år betalt ekstra kontingent. Det 
normaliseres, og derfor kommer de fra som-
meren til at betale mindre i samlet ydelse. 

Stadig forskel i DLF-kontingent
Men selv om fagforeningskontingentet norma-
liseres, betyder det ikke, at alle medlemmer 

af Lærerforeningen nu betaler det samme. 
Det centrale DLF-kontingent er for langt de   
fleste aktive medlemmer på 213 kroner om 
måneden eller 2.556 kroner om året. Hertil 
kommer et kredskontingent, som bliver 
vedtaget på de lokale lærerkredses general-
forsamlinger rundtom i landet. Det samlede 
kontingent for et DLF-medlem svinger mel-
lem 5.100 kroner og 8.300 kroner om året, 
alt efter hvilken kreds man er medlem af. 
     Det centrale kontingent er ikke steget 
siden 2008. Men i nogle kredse er det lokale 
kontingent steget. 

»Der er relativt store variationer. Kontin-
genterne er skruet sammen efter de lokale 
forhold. Det kan eksempelvis have stor be-
tydning, om man for lang tid siden har købt 
huset, hvor kredskontoret er, eller om man 
lejer sig ind. Det er en diskussion, som vi skal 
tage. Vi har i hovedstyrelsen besluttet, at vi 
efter Overenskomst 2018 skal se på fremti-
dens DLF, og her skal vi også se på, om der er 
en smertegrænse for det samlede kontingents 
størrelse«, forklarer Thomas Andreasen.  
mbt@folkeskolen.dk

Vi kan godt håndtere en konflikt igen.  
Kassen er fyldt op.
Elo Nisted
Økonomichef i  
Danmarks Lærerforening 
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Foto: 

Foto:Foto: Sara Hartmann Sivertsen

»Claim din kulturarv« hedder et nyt undervisningsma-
teriale til 10.-klasseelever fra foreningen Rapolitics, 
som bruger rap til at engagere unge i samfundsde-
batten. Foreningen inviterer folkeskolens ældste ele-
ver til at diskutere og rappe om kulturarv og identitet. 
Med i forløbet er fire timers gratis workshop, hvor to 
erfarne rapcoaches hjælper eleverne med at sætte ord 
på deres kulturelle identitet og pege på kulturelle vær-
ker, der har formet dem. Undervisningsforløbet tager 
udgangspunkt i den danske kulturkanon fra 2006.

VIND PENGE 
FOR DIT PROJEKT

Har din skole gang i et projekt, 
der er nytænkende og har gavnet 
elevernes læring og trivsel? Så 
kan du nu tilmelde din skole DM i 
skoleudvikling. Hvis du tilmelder 
din skole, bliver jeres projekt delt 
på Facebook for at sprede viden 
om skoleudvikling. De fem bedste 
projekter får pengepræmier, og 
førstepræmien er 50.000 kroner. 
I juryen sidder de centrale orga-
nisationer omkring skolen, blandt 
andet Danske Skoleelever og Dan-
marks Lærerforening. Skole og 
Forældre står bag konkurrencen.

Tiårig skriver bog om den spilleglade ungdom
Drengen Silas har spillematitis. Han gider 
kun bruge tiden på at spille iPad eller Play-
Station 4. Han har for længst glemt alt om 
sit gamle legetøj og snakker grimt til sine 
forældre. Men en dag får han en gave fra 
en mystisk afsender, som laver om på alt. 
Bogen er skrevet af Alexander på bare ti år 
og henvender sig til børn i seks-tiårsalderen. 

Den tager favntag med den spilproblematik, 
der opstår, når tablets og konsoller overta-
ger legen. Bogen er skrevet sammen med 
Alexanders far, men teksten, pointerne og 
universet foregår i børnehøjde. 

Hvad er skat egentlig?
Skat har udarbejdet et digitalt undervisningsma-
teriale for at gøre eleverne klogere på den danske 
velfærdsmodel. Hvad er skat, moms, told og af-
gifter, og hvilken rolle spiller skatterne for vel-
færdssamfundet og for vores adfærd? Materialet 
er til samfundsfag og kan bruges tværfagligt med 
matematik. Det består af en baggrundsartikel og 
seks opgaver og burde derfor være meget over-
skueligt. 

  Ved Mikkel Medom/mim@folkeskolen.dk og Emilie Palm Olesen/epo@folkeskolen.dk

Hent materialet gratis på skat.dk/skole.
Book og find undervisningsmaterialet på  
www.hiphophub.dk/workshop.

Køb bogen for 129,95 kroner  
hos Saxo.com.

Tilmeld din skole inden  
6. oktober på www.tilmeld.
dk/dmiskoleudvikling.

Foto: Privat

Rap en ny  
kulturkanon

Foto: Rapolitics

Læs mere og tilmeld dig på ecml.dk.  
Deltagelse er gratis. Der serveres frokost og kaffe undervejs.

European Centre for Modern Languages – ECML Kontaktpunkt Danmark

Deltag og få viden, inspiration og nye idéer:

Hvad betyder sproglige og (inter)kulturelle 
kompetencer på arbejdspladsen?
Mulige tilgange til læring og succesfuld
mestring af disse kompetencer.
Hvilke pædagogiske og faglige udfordringer
møder det multikulturelle og multisproglige
arbejdsliv? 
Hvordan kan kommende generationer få
viden og indsigt, der gør dem kompetente i      
forhold til behovet for sproglige og 
(inter)kulturelle kompetencer?

Mandag d. 25. september 2017 på DOKK1 – Aarhus

Ko n fe re n ce S p ro g,  Ku l t u r o g  A rb e j d s l iv
Rethink: Sproglige og (inter)kulturelle kompetencer i uddannelsen og på arbejdspladsen
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Sidste år fik skolerne muligheder for at 
forkorte skoledagen. Og senest har vores 
nuværende undervisningsminister givet 50 
skoler mulighed for at forsøge sig med yder-
ligere lokale beslutninger om skoledagens 
tilrettelæggelse. Det er et godt skridt på vejen 
til at øge de lokale muligheder for at tilret-
telægge skoledagen efter de konkrete forhold. 
Beslutninger om skoledagens organisering 

og tilrettelæggelse træffes altså bedst af de 
ledere og lærere, som har det konkrete og 
daglige ansvar for elevernes undervisning. Vi 
ved for eksempel, at tolærerordninger, så ele-
verne kan deles op i matematik og dansk, står 
højt på listen over indsatsområder for de 50 
skoler. Jeg ser frem til at følge forsøgene. 

Der foregår rigtig meget godt i vores folke-
skole, og det bør spørgsmålet om skoledagens 
længde ikke skygge for. Så giv nu lærerne mu-
ligheder for at gennemføre en spændende og 
varieret undervisning. 

Det er ikke antallet af timer, men kvalite-
ten af undervisningen, der betyder noget! 

Er skoledagen for lang? Det spørgsmål fylder 
igen debatten her op til skolestarten. Gallup 
har igen spurgt til forældrenes holdning 
til skoledagens længde. Ifølge undersø-
gelsen synes hver anden forælder nu, at 
skoledagen er for lang. Efter det første 
skoleår efter indførelsen af reformen 
2014/15 var det »kun« hver tredje foræl-
der, der syntes, skoledagen var for lang. 

Også flere og flere politikere og 
forskere problematiserer skoledagens 
længde. Senest har skoleforsker og 
forskningschef Andreas Rasch-Chri-
stensen efterlyst politisk mod til at give 
skolerne større frihed til at fastsætte 
skoledagens længde.

Og blandt eleverne synes hele 82 
procent, at skoledagen er for lang.

Der kan være flere grunde til ele-
vers og forældres oplevelser. Jeg tæn-
ker, at hvis undervisningen altid ople-
ves som velforberedt og varierende og 
giver god mening for den enkelte elev, så vil 
færre synes, at dagen er for lang. Desværre 
ser det ikke lige nu ud til, at der er politisk 
vilje til at tilføre de ekstra resurser til skolen, 
som vil kunne sikre det. Derfor må der fo-
kuseres på en anden løsning på problemet: 
Forkort skoledagen, så skolerne og lærerne 
får bedre mulighed for at levere kvalificeret 
og spændende undervisning. Eller sagt på 
en anden måde: Det handler grundlæggende 
om at bruge pengene og resurserne til at give 
eleverne den bedst mulige undervisning. 

Også i denne sammenhæng er kvalitet vig-
tigere end kvantitet. 

 Der foregår rigtig 
meget godt i vores 
folkeskole, og det bør 
spørgsmålet om  
skoledagens længde 
ikke skygge for. Så giv 
nu lærerne mulighe-
der for at gennemføre 
en spændende og vari-
eret undervisning. 

› DEBAT

Kvalitet er bedre 
end kvantitet 

Hvornår er 
nok nok?

›  Ingvald á Kamarinum 
Specialskoleleder, Fjordskolen

For nylig kunne man læse, hvordan vold 
mod lærere i folkeskolen har nået nye høj-
der. Som om folkeskolereformen ikke har 
givet lærerne nok at slås med. Frustrerede 
elever svarer igen med vold, når de står i 
en situation, som de ikke magter. Måske 
fordi eleverne ikke hører til i folkeskolen, 
men er havnet der, fordi staten skal spare. 
En spareøvelse, som koster dyrt på den 
menneskelige front.

Staten selv kalder det inklusion, men 
det er i virkeligheden meget lidt inklu-
derende. Tværtimod bliver elever med 
særlige behov mere marginaliserede, end 
de behøver. Lærerne er ikke blevet klædt 
godt nok på til at løfte den opgave, som 
elever med særlige behov udgør. De børn 
kræver behandling – nu måske mere end 
nogensinde.

Resultatet af inklusionsindsatsen er 
den udvikling, som vi har været vidner til, 
siden den daværende regering fastsatte 
de så forjættende inklusionsmål i 2012. En 
nedadgående spiral med utilpassede børn, 
syge lærere, syge forældre og en stigende 
magtesløshed, der til sidst får børnene til 
at reagere med vold.

Skiftende regeringer og ministre har 
siden vendt det blinde øje til, når advar-
selslamperne har blinket. Og det har de! 
Jeg mener, at grænsen for længst er nået, 
men hvornår indser undervisningsminister 
Merete Riisager, at nok er nok?

Min frygt er, at hun slet ikke forstår pro-
blemet. For som løsning på den stigende 
vold mod lærerne udtaler hun, at det »nog-
le gange er nødvendigt at smide et barn ud 
af folkeskolen«. Det kan selvfølgelig være 
svært at se som en straf, hvis barnet ikke 
hørte hjemme der til at begynde med. Men 
har ministeren mon en plan for, hvem der 
så skal samle det barn op – eller vil hun 
lade nedturen fortsætte?

DLF MENER
AF THOMAS ANDREASEN  
FORMAND FOR ARBEJDSMILJØ- OG 
ORGANISATIONSUDVALGET I DLF

D E B AT
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Deltag i  
netdebatten  
– enten i bladet 
eller på folke-
skolen.dk/debat. 
Debatindlæg til 
bladet sendes til 
folkeskolen@ 
folkeskolen.dk og 
må højst være 
på 1.750 tegn 
med mellemrum. 
Debatindlæg til 
Folkeskolen nr. 
14 skal indsen-
des senest 17. 
august. Skriv  
debatindlæg i 
emnefeltet og 
vedhæft  
portrætfoto.

Flyt afgangsprøverne, 
eller afskaf dem

›  Jan Hansen 
Folkeskolelærer, Langeskov Skole

Jeg undrer mig hvert år over, 
at der skal anvendes så mange 
resurser på prøveafviklingen i maj 
og juni måned. Problemet er, at 
eleverne ikke skal bruge prøverne 
til noget, da de allerede i marts 
måned har søgt og er kommet ind 
på en ungdomsuddannelse. 

Hvorfor ikke flytte afgangsprø-
verne til januar/februar i stedet for 
maj/juni? Så ville prøveresultatet 
kunne bruges til at søge ind på en 
ungdomsuddannelse. Det ville i 
mine øjne give en fornuftig grund 
til at anvende alle de resurser på 
prøverne. 

Eleverne vil da være færdige 
med folkeskolen i begyndelsen 
af marts måned. Resten af deres 
folkeskoletid skulle klasserne så 
deles op i hold, efter hvad de har 

valgt efter 9. årgang, for eksempel 
gymnasiet, teknisk skole, handels-
skole, efterskole/10. klasse. Ideen 
er så, at man på de enkelte hold 
udvikler et samarbejde med de 
forskellige ungdomsuddannelser, 
hvor gæstelærere kunne stå for 
undervisningen. 

Eleverne ville blive bedre ruste-
de til at gå videre i uddannelsessy-
stemet, hvor man i dag ofte hører 
fra gymnasieskolerne, at folkesko-
leeleverne ikke er dygtige nok, når 
de starter. Med sådan et forkursus-
forløb sikrer man, at bundniveauet 
er lagt, inden eleverne begynder 
på en ungdomsuddannelse. 

En god ide kunne være at 
udvælge nogle kommuner rundt-
omkring i landet, som kunne køre 
forsøget »flyt afgangsprøverne 

til januar«. En evalueringsproces 
skulle så kortlægge, hvordan for-
søget gik. Her skulle alle parter 
høres: folkeskolen, ungdomsud-
dannelserne, lærerne og elever. 
Herefter kunne man tilpasse det og 
gennemføre ændringen på lands-
plan. For øvrigt en tankegang, 
som man måske skulle bruge lidt 
mere i stedet for bare at foretage 
en ændring for alle uden at kende 
resultatet og konsekvenserne af 
ændringerne.

Læs
Indlægget er forkortet.  
Læs hele debatindlægget på 
folkeskolen.dk/612137.
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Et af Simon Olesens 
faste trick er at få 
flammer til at springe 
op af en bog – det er 
noget, som fascine-
rer børnene i skolens 
trylleklub. 
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AF EMILIE PALM OLE SEN  FOTO: SIMON JEPPE SEN
 
Tænk på et tal. Har du tænkt på et? Okay. Kig mig i øjnene, lad mig lige 
se ind i din sjæls dybeste afkroge, og så vil den fortælle mig, hvilket tal du 
tænker på, og du skal holde godt fast på det. Er det syv?

Når man bøjer virkeligheden, bliver børn interesserede i det, du har at 
sige. Det har Simon Olesen på Rønbækskolen i Hinnerup uden for Aarhus 
erfaret. Ud over at undervise i matematik, dansk, musik og natur/teknologi 
er han professionel tryllekunstner. Han har en populær trylleklub på sko-
len, hvor han træner eleverne i at bøje virkeligheden ved at få noget til at 
forsvinde eller læse hinandens tanker.

»Vi har det sjovt sammen, når vi øver leveringen af et trick, og der er 
masser af læring i trylleri. Det kræver social snilde og noget overskud og 
humor. Du kan ikke fascinere nogen ved bare at fortælle, hvad tallet var. 
Du skal iscenesætte det og engagere publikum«, siger Simon Olesen, der er 
dobbelt danmarksmester i trylleri. 

For tre år siden begyndte en meget introvert elev med autisme i Simon 
Olesens trylleklub nede på biblioteket. Drengen snakkede ikke meget, og 
Simon Olesen kunne mærke, at han havde vanskeligt ved at få venner. Men 
trylleriet fascinerede ham. Efter et år i trylleklub hver mandag havde dren-
gen udviklet sig så meget, at hans forældre kontaktede Simon Olesen med 
en positiv besked.

»De kom og fortalte, at de slet ikke kunne kende ham. Han havde fået 
meget mere selvtillid og snakkede meget mere. Når han var ude ved sam-
menkomster, var han ikke bleg for at vise andre et trick eller to. Det gør 
mig meget glad, at mit trylleri har hjulpet ham til at blive mere modig«. 

Trylleklubben er ikke kun med til at give eleverne mere selvtillid og tryl-
leelegance, siger Simon Olesen. Han mener også, at det kan ses på resten 
af undervisningen, at eleverne er vant til at øve og øve, før noget giver 
resultat.

»Trylleri giver disciplin«, siger Simon Olesen. 
epo@folkeskolen.dk

Læring  
i trylleri

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

Mød Simon Olesen,  
lærer på Rønbækskolen i 
Aarhus Kommune.
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Et hus i New York med egen robot og swimmingpool på taget? På Antvorskov Skole har eleverne fundet 
krystalkuglen frem og er kommet op med deres bud på, hvordan vores boliger ser ud om 30 år. 

I en tid hvor huspriserne kun går én vej, er der 
måske lys for enden af vejen for fremtidige før-
stegangskøbere. Vurderet på elevernes huspriser 
på deres selvbyggede huskonstruktioner ser det 
i hvert fald ud til, at man om 20-30 år får langt 
mere for sine penge.

»Det koster i hvert fald mere end en mil-
lion. Det er jo blevet ret normalt, at huse koster 
så meget, og det er en god beliggenhed«, lyder 
den lidt upræcise ejendomsvurdering fra Sofie 
om det 400 kvadratmeter store sommerhus, 
hun har bygget i miniatureudgave sammen med 
Mika. Beach Castle, som de har døbt det, står 
med to stolper i vandkanten, og med et gulv til 

loft-glasparti kan man fra sengen spejde efter 
skibe i horisonten. 

6.-klasserne på Antvorskov Skole i Slagelse 
har i månederne op til sommerferien konstrueret 

Elever bygger fremtidens huse

bud på, hvordan huse ser ud, når vi nærmer os år 
2040. Rammerne har været mere eller mindre 
frie, fortæller håndværk og design-lærer An-
ders Neerbek. Eneste krav var, at eleverne skulle 
kunne forestille sig deres hus som et almindeligt 
hus, når de selv er voksne og har en familie.

»Det er gået over al forventning. Det er første 
gang, at vi har lavet et helt forløb, hvor eleverne 
selv har stået for alle faserne i forbindelse med 
en produktion. På forhånd var jeg lidt bekymret 
for, om alle kunne håndtere det, men det er gået 
virkelig godt«, fortæller Anders Neerbek. 

Som første led i byggeprocessen tegnede 
eleverne en skitse af deres fremtidshus på papir. 
Herefter blev tegningerne til huse i karton i så-
kaldte mockups, inden stregerne blev tegnet ind 
på computeren, som i sidste ende sendte bygge-
ordren videre til skolens laserskærer. Denne del 
af processen måtte flere elever have hjælp til.

På forhånd var jeg  
lidt  bekymret, men 
det er gået over  
al forventning.

Anders 
Neerbek
Lærer

Sådan ser det ud, når la-
serskæreren har spyttet 
alle dele til Emma og Niko-
lines newyorkerhus ud. 

TEKST SEBASTIAN BJERRIL

FOTO LARS JUST

Elevernes fem mål
1.   Jeg kan tegne en skitse af et hus til 

beboelse, som jeg tror, at det vil se ud i 
fremtiden.

2.  Jeg kan overføre skitsen til mockup i 
karton.

3.  Jeg kan tegne husets dele i computer-
programmet Autodesk Fusion.

4.  Jeg kan overføre tegningerne til USB-
nøgle og gemme på computer.

5.  Jeg kan præsentere mit hus med brug af 
flere modaliteter.
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Markér børnerettighedsdagen den 
20. november med Red Barnet.  
Det er gratis, og deltagende skoler 
modtager inspirationskatalog, nye  
undervisningsmaterialer og pynt til  
at gøre dagen synlig.  
 
Tilmeld jer:  
redbarnet.dk/børnerettighedsdag

Meld jer til
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BØRN PÅ FLUGT

Årets tema:

Børnerettighedsdagen

FÅ NY VIDEN  
OM HÅNDVÆRK  
OG DESIGN 

Gør som 3.815 lærere i håndværk og de-
sign og følg Folkeskolens faglige netværk 
om dit fag. I netværket kan du sparre og 
videndele med kolleger fra hele landet, og 
du får nyheder om håndværk og design 
direkte i din indbakke.  

Tilmeld dig h&d-netværk på folkeskolen.dk

TILMELD  
DIG NETVÆRKET: 

The final touch. Med sandpapir får Tobias og Abduls dia-
manthus det helt rigtige look. 

»Det er utroligt, så hurtigt vi kan producere med 
en laserskærer. Det gør virkelig noget ved undervis-
ningen, at der ikke går lang tid, før man kan se, at 
det, man arbejder med, munder ud i et helt konkret 
produkt, som man kan se og røre. Og så er der en 
helt klar woweffekt«, siger Anders Neerbek.

Kokkeløst køkken klarer maden
Tobias og Abduls hus er også 400 kvadratme-
ter stort fordelt på tre etager. Her klarer køkke-
net maden uden håndkraft. »Man kan bestille, 
lige hvad man har lyst til. Og det er lige meget, 
hvornår på dagen det er«, fortæller Tobias. Dia-
mond, som huset hedder, har samtidig en ga-
rage med plads til hele ti biler. 

Skolen har længe haft fokus på at udnytte 
moderne teknologi til at skabe ting. Gennem 
vinduerne i skolens gamle sløjdlokale kan man 
se over på skolens LearningTechLab, hvor læ-
rerne kan lave kreative forløb med forskellige 
former for teknologi. 

Emma og Nikoline står bag Camouflagehu-
set. Et kontroltårnslignende hus beklædt med 
rødt, gult, grønt og blåt. »Det er et storbyhus, 
som kunne ligge i New York«, siger Emma. Pri-
sen har de ikke tænkt videre over. Men også her 

bliver en million nævnt som en mulig pris for Ca-
mouflagehuset, der huser en robottjener og en 
swimmingpool på taget. For den pris må man så 
også nøjes med 245 kvadratmeter. 
bje@folkeskolen.dk

149526 p44-47_FS1317_Fagligt netvaerk.indd   45 14/08/17   12.01



folkeskolen.dk /h&d

LEJRSKOLE I KØBENHAVN?
Tag klassen med på den fedeste tur til hovedstaden – Danhostel 
Copenhagen City tilbyder de perfekte rammer til opholdet!

Hos os bor I lige i hjertet af København med mulighed for byens bedste 
udsigt. Alle måltider kan bestilles hos os, vi kan også smøre madpakker til 
hele gruppen og har I brug for det, hjælper vi meget gerne med koordinering af 
buskørsel, råd om sightseeing og meget mere - hos os kan I få skræddersyet 
det perfekte ophold der passer til lige præcis jeres ønsker og behov.
Ring eller skriv til os og få et godt tilbud på jeres næste lejrskole!
Psst! Vi har også en hyggelig, moderne café hvor i alle kan være sammen 
- se meget mere på www.cphhostel.dk.

Telefon: +45 3318 8338
Mail: gb@cphhostel.dk
Web: www.cphhostel.dk
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Hvorfor er det typiske forældremøde altid kun 
en snak om dansk, matematik, klassekassen og 
fødselsdage? Ofte har møderne karakter af ene-
tale fra hovedlærerne i klassen. Måske efterfulgt 
af kaffe eller snak om, hvordan man afholder 
fødselsdag i klassen.

Hvis vi mener noget med vores fag, må vi 
præsentere det ordentligt, når det optræder på 

Sæt håndværk og design på dagsordenen!
Blogindlæg på folkeskolen.dk/h&d

Skal forældre til elever i folkeskolen forstå vigtigheden af håndværk og design, må 
vi sætte faget på dagsordenen – og helst i en praktisk form på forældremøderne.

NIELS LYNGBO 
LÆRER 
BLOG: H&D-BLOKKEN

Læs flere artikler og indlæg om håndværk  
og design på folkeskolen.dk/h&d.

skemaet første gang. Det bør være god skik at 
skrive et par ord til hjemmet – bare kort – om, 
hvad faget er for en størrelse, og at det er dig, 
der er læreren.

Jeg har flere gange haft held til at præsente-
re faget praktisk. Det kan ikke lade sig gøre hver 
gang, da jeg ikke får løn for at stille op til foræl-
dremøderne, når jeg ikke er hovedlærer i klassen, 
men når jeg er ...

Så er det sjovt at trække forældrene 
ned i lokalet og sætte dem i gang med en 
praktisk aktivitet. Jeg har tingene helt klar, 
så mødrene laver et tinsmykke, og fædrene 
snitter en smørekniv af frisk træ. Bagefter 
er der et stykke franskbrød til alle – med 
smør. Jeg leger lidt med, at kvinderne skal 

være smukke, og mændene skal sørge for 
våben og mad. 

Den samlede aktivitet kan klares på under en 
time. Vi taler om, at faget har ændret sig siden 
deres skoletid – og hvorfor det er vigtigt ikke 
kun med boglige ting i skolen – og at håndværk 
og design ikke kun er for dem, som skal være 
tømrer eller lignende.

Kommer dansklærerne og matematiklærerne 
så ikke til orde dette år? Jo, lidt, hvis der er afsat 
halvanden til to timer – og ellers må de snakke 
alle de ni andre år!
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PENGE I KLASSEKASSEN ?

Læs om skrabelotteriet eller 
bestil lodder på diabetes.dk/lotteri
eller tlf. 63 12 90 17.

Mangler I penge til en lejrtur, klassefest 
eller noget tredje? I har nu mulighed for at 
tjene penge ved at sælge Diabetesforenin-
gens skrabelodder.  
For hvert lod I sælger, tjener I 9 kr. 
Lodderne sælger I for 25 kr. 

Salgsperioden er fra den 1. september til 
den 4. december. Tilmelding er gratis, og 
I kan altid returnere usolgte lodder. Over-
skuddet fra lotteriet går til børn med den 
kroniske sygdom type 1-diabetes, forsk-
ning, rådgivning og oplysning.

F O L K E S K O L E N  /  1 3  /  2 0 1 7  /  47 
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L Æ R E R  T I L  L Æ R E R

Jeg vil gerne dele lidt tanker om, hvad man 
kan sige til sine elever, når man får kræft, og 
hvordan jeg håndterede forløbet. For et år si-
den fik jeg modermærkekræft i højre arm. Jeg 
fik fjernet et modermærke, der var begyndt 
at klø. Mærket blev fjernet, jeg blev syet, fik 
plaster på, og armen blev blå. Jeg var på intet 
tidspunkt nervøs. Alle eleverne så selvfølgelig 
armen og spurgte ind til det. Jeg fortalte roligt, 
at det var et modermærke, der var blevet fjer-
net for en sikkerheds skyld. Der gik nogle uger, 
og så kom det chokerende svar en mandag.

Det første, jeg gjorde, var at dele det med 
venner og familie. Fortælle det til min ledelse. 
Fortælle det til et par få kollegaer. Bestille tid 
hos en psykolog. Jeg havde brug for, at alle tæt 
på kendte historien. Jeg havde brug for min 
ledelses opbakning, og jeg havde brug for, at 
arbejdsdagen var så normal som muligt. Altså 
ingen udmelding til kollegaer, elever og forældre 
i starten. Da jeg efter næste operation og prø-
vesvar fik at vide, at kræften havde spredt sig til 
lymfekirtlerne, talte jeg med eleverne og sendte 
besked ud til alle kollegaer.

Beskeden til eleverne
Det allervigtigste, når det gælder børn og 
livstruende sygdomme, er at give tryghed, 
vise, at du har overblikket, og være rolig. 

Snakken med mine elever forløb nogenlunde 
sådan her:

»Jeg har noget, jeg skal fortælle jer. Som I ved, 
har jeg fået fjernet et modermærke. Det var godt, 
det blev fjernet, for lægerne fandt kræft i det. Nu 
skal de også fjerne nogle kirtler i armhulen for at 
være sikker på at få det hele væk. Jeg skal ope-
reres og vil være væk nogle uger, da armen skal 
holdes i ro. Jeg er meget tryg og rolig, og lægerne 
er vant til at fjerne modermærkekræft«.

Jeg svarede roligt, kærligt og åbent på elever-
nes spørgsmål. Jeg forklarede det nogenlunde 

sådan her: »I kroppen har vi bitte små cel-
ler, som kroppen er opbygget af. De 

skal være der. Men nogle gange 
begynder de at dele sig for me-
get og ender med at fylde alt for 
meget. Forestil jeg majskorn. De 
fylder ikke meget i posen, men 

hvis de popper, fylder de helt vildt 
meget. Og så er der altså ikke rigtig 

plads. Så vi fjerner kræften, for at den 
ikke overtager pladsen for de vigtige organer 

i kroppen. Sådan en omgang popcorn fylder altså 
ret meget«.

Jeg ved ikke, om der er en læge, der kom-
mer efter mig efter den lalleglade forklaring med 
popcorn. Den kom spontant til mig, og den vir-
kede af to grunde: Fordi det giver et billede af, 
at noget har ekspanderet vildt, og »noget fylder 
mere«. Og fordi det giver smil på læben og gør 
det mindre dramatisk.

Børnenes oplevelse, da de gik hjem den dag, 
var, at jeg lige havde fået fjernet lidt kræft, at jeg 
nok var rask, og at der bare var lidt »sikkerheds-
operation« tilbage. Jeg oplevede dem meget ube-
kymrede.

Det var meget vigtigt for mig at tale med 
eleverne, inden forældrene fik beskeden. Foræl-
drene kan ikke give samme ro som jeg. De ved 
ikke, hvordan jeg har det. De bliver selv nervøse.  
Flere forældre fortalte efterfølgende, at de var 
overraskede over, hvor rolige deres børn var. Og 
så er min mission lykkedes. Uro og utryghed har 
ingen børn brug for eller gavn af. 

TEKST 

JOSEFINE JACK EIBY  
LÆRER PÅ  
ØSTER FARIMAGSGADES SKOLE  
I KØBENHAVN

Se beskeden til forældrene

Teksten er forkortet. Du kan se hele  
Josefines Jack Eibys indlæg og brevet til 
forældrene på folkeskolen.dk/610073.

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

og dele viden, råd og  
billeder.

Når læreren får kræft

Arkivfoto: Lars Just

Det kan påvirke eleverne meget, når deres klasselærer  
får kræft. Josefine Jack Eiby deler her, hvad hun sagde  
til elever, forældre og kolleger.

Josefine Jack Eiby har 
prøvet at skulle for-
tælle elever og foræl-
dre, at hun – klassens 
lærer – havde kræft.

97%
af lærerne mener, at 

eleverne syntes, det var 
sjovt og motiverende  

at deltage i  
Sundhedsugerne

AKTIV ÅRET 
RUNDT

Få ny inspiration til daglig bevægelse 
Nyt, nemt pointsystem – mindre tidskrævende 
Sjove konkurrencer og flotte præmier 

Skolernes  
Sundhedsuger
25. september til 13. oktober 2017

Arrangør:         Projektet støttes af: 

Tilmeldingen  
er åben på

aktivåretrundt.dk

Der er allerede mere end 
250.000 tilmeldte elever! 

(Sidste frist er den 12. september)

Få en masse sjove & sunde oplevelser  
med temaet Bliv Flyvende!  
Det er gratis at være med! 

Alle børn får  
en frisbee!

Musik med nem og sjov 
dans  med Sebastian 

Klein og Jacob Riising
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Engelsk nødhjælp
Har du elever i klassen, som har det 
svært med lektierne i faget engelsk? 
Nu er der udkommet en bog, der skal 
hjælpe forældrene med at hjælpe de-
res børn. Den hedder »Den lidt større 
engelskhjælper« og tager fat i ud-
skolingens engelskudfordringer inden 
for især grammatik. Ud over at støtte 
forældre kan den også bruges som op-
slagsbog ved for eksempel eksamens-
læsningen. 

Bogen »E-sport« er en del af Alineas 
»Fagklub«-serie. De 32 sider koster 
162 kroner. På en tilhørende hjemme-
side findes opgaver til bogen.

»Den lidt større engelskhjælper« 
er skrevet af Kirstine Brøndgaard, er 
80 sider lang og koster 99 kroner  
og udkommer i løbet af august på 
forlaget Frydenlund.

E-sport nu som tekst
Hvad gør man for at lokke de skærmaf-
hængige elever til at læse en bog? Jo, 
man kan for eksempel skrive en bog om 
e-sport. Det har Thomas Bense gjort, 
og skulle det blive for meget med al den 
tekst og de ikkelevende billeder, er bo-
gen krydret med QR-koder, der sender 
læseren videre til korte film om de om-
talte spil.

 

»Tit og ofte 
går det så hur-
tigt i selve un-
dervisningssi-
tuationen, at 
det ikke altid 
er lige nemt 
selv at reflek-
tere over, hvad 
der kan gøres 
bedre. Det er 
på sin plads, 
at der kommer 
noget praksis-
nær instruk-
tion til noget, 
der er så 
håndværks-
præget som 
det at stille 
spørgsmål i et 
klasselokale«.
Læs hele Nina Erik-
sens anmeldelse af 
»Spørgsmål og inter-
aktion i klasserum-
met« på folkeskolen.
dk/anmeldelser.

○   ANMELDT AF:  CHRISTINA KOLMER

Lad mig indledningsvist og for ret-
færdighedens skyld slå fast: »Mål-
orienteret undervisning i skolen – 
Redskaber og inspiration til praksis« 
er både lettilgængelig, velskrevet og 
baseret på nyere forskning. Bogen 
er en del af serien »Undervisning og 
læring i praksis«, hvor intentionen 
er at bygge bro mellem evidens og 
praksis i skolen. Målgruppen er alle, 
der arbejder med undervisning og 
læring, for eksempel pædagoger, 
lærere og skoleledere.

»Bogen handler om læringsori-
enteret målstyring i praksis med 
fokus på at arbejde systematisk 
og datainformeret«. Læseren fø-
res gennem planlægning, under-
visning og læring i forhold til den 
enkelte elev. I hvert kapitel lægges 
der op til, at læseren kan hente 
og udfylde de anvendte skabe-
loner fra bogens hjemmeside. I 
det første kapitel er omdrejnings-
punktet års-, periode- og lekti-
onsplanlægning med afsæt i de 
nye forenklede Fælles Mål, og ved 
formulering af læringsmål ind-
drages blandt andet Blooms tak-
sonomi og I.K.V.-modellen. Andet 
kapitel handler om planlægning 
og gennemførelse af den gode un-
dervisning med eksempler på lek-
tionsplaner, Undervisningshjulet, 

differentiering og gruppearbejde. 
I tredje kapitel er eleven i fokus, i 
forhold til hvordan man i praksis 
kan arbejde med motivation, me-
string, feedback og elevinddra-
gelse. Bogen afsluttes med forfat-
terens præsentation af en oversigt 
med fem praksiskendetegn ved 
ekspertlæreren ifølge Hattie.

Men hvad er der galt i, at for-
fatteren fremhæver det eksempla-
riske, sætter barren og ambitions-
niveauet højt? kunne den kritiske 
læser med rette spørge. Ikke spor, 
for det er lige præcis det, langt de 
fleste lærere efterstræber og gør 
hver eneste dag i folkeskolen. Og 
bogen har gode og konkrete prak-
sisidéer. I min optik er den bare 
også et skoleeksempel på en sy-
stematisk tilgang, der er for langt 
væk fra i hvert fald min praksis. 

Hvis jeg som spritny lærer 
havde læst bogen, kunne jeg godt 
have fået følelsen af ikke at slå til, 
fordi mange af de givne anbefalin-
ger ikke er forenelige med de fle-
ste – og selv erfarne – læreres tid 
og rammer for undervisningsprak-
sis i dagens folkeskole. Men nuvel, 
så anfører forfatteren i bogens 
indledning, at »de anbefalinger og 
redskaber, som bogen tilbyder«, 
skal anvendes subjektivt og brin-
ges ind i læserens egen undervis-
ningskontekst. 

Læringsorienteret  
målstyring i praksis?
Er du vild med skemaer og skabeloner  
– og har du tid tilovers? Så kan dette være 
en bog for dig.

Målorienteret undervisning i skolen – Redskaber og inspiration til praksis  

n  Målstyring

•   René Aistrup 
•   200 kroner
•   85 sider  
•   Dafolo

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

Foto: iStock
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Hvad med dig? Som medlem af DLF kan du få LSBprivat®Løn som 

giver dig hele 5 % i rente på de første 50.000 kr. Og ja, så er der  

0 % på resten. Det betyder, at du får mere ud af din månedsløn 

– hver eneste dag. 

 
Sådan får du 5% på din lønkonto  
– Danmarks højeste rente 
Du skal være medlem af DLF — og have afsluttet din uddannelse. 

LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter og  

services. Derfor skal hele din privatøkonomi samles hos os, så vi 

kan kreditvurdere den i forhold til den samlede pakke.

Du behøver dog ikke flytte dit eksisterende realkreditlån, men nye 

lån og evt. ændringer skal formidles gennem Lån & Spar og Total-

kredit. Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2017.

Flere og flere medlemmer får  
allerede mere ud af deres penge

Fokus på det, der er vigtigt for dig
Hos Lån & Spar får du en personlig rådgiver, 
som investerer tid til at høre dine behov og 
ønsker og du får klar besked. 

Hvis det er det du kigger efter, så ring til os 
direkte på 3378 1930 – eller gå på lsb.dk/dlf  
og vælg ’book møde’, så kontakter vi dig. 

Lån & Spar har eksisteret siden 1880. Vi har 
altid sørget for, at helt almindelige mennesker 
kan gøre bankforretninger på ordentlige  
betingelser.

Ring til Lån & Spar: 3378 1930
eller book møde på: lsb.dk/dlf

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

CMYK S/H
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Fokus på det, der er vigtigt for dig
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Med Venskabsløbet kan dine elever  
løbe for meget mere end motion.  
Ved hjælp af røde kinder, fællesskab  
og små sponsorater fra familie og  
det lokale erhvervsliv gør eleverne  
en mærkbar forskel for udsatte børn.  
 
Læs mere og tilmeld jer:  
redbarnet.dk/venskabsløbet

FOR EN GOD SAG
SNØR LØBESKOENE 

Oplagt til  Skolernes Motionsdag

○   ANMELDT AF: GUNNAR GREEN

Hvad er abduktive læreprocesser for noget? 
Tænk på en matematiktime. Eleverne arbej-
der sammen i makkerpar. De bruger en bold 
og et målebånd, men hvad skal de finde ud 
af? De skal gennem eksperimenter med ma-
terialerne prøve at forstå, om der er en sam-

menhæng mellem faldhøjde og hoppehøjde. 
De skal forsøge at opstille en hypotese. Er der 
en sammenhæng? Når de har gjort det, skal 
de forsøge at opstille en hypotese for, om der 
er et mønster for boldens hop, når de blot lader 
den hoppe – ikke en gang, men mange. Til bol-
den ligger stille på gulvet. Disse elever arbejder 
med gæt, der fra blot at være gæt bliver til 

En velskrevet bog for undervisere, der vil udfordres 
af en for længst afdød amerikansk filosof Charles  
Sanders Peirce, der grundlagde den amerikanske  
filosofi pragmatismen. Det bør være en grundbog  
for den nysgerrige underviser.

Livet bliver så 
herligt indviklet

n  Pædagogik
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Abduktiv undervisning 
og læring  

•   Martin Holmgaard Laursen
•   200 kroner
•   133 sider
•   Hans Reitzels Forlag

overvejede gæt og siden til hypoteser. Ele-
verne arbejder abduktivt.

Det er pointen i Martin Holmgaard Laur-
sens nye bog. Og det er en spændende 
bog, der giver læseren en ny sammenhæng 
at tænke undervisning og læring gennem. 
Begge dele består nemlig af tre sammen-
hængende elementer: deduktion, induktion 
og så det nye begreb abduktion. Tilsammen 
beskriver de tre elementer en fuldendt lære-
proces, som den kan udfoldes for eksempel i 
matematik, men også alle andre steder, hvor 
der planlægges undervisning og læring.

Begrebet abduktion er ikke nyt. Det er 
beskrevet for hundrede år siden af en ame-
rikansk filosof Charles Sanders Peirce, filo-
soffen, der inspirerede John Dewey, George 
Herbert Mead, William James og Jerome 
Bruner, der alle har skabt betydningsfulde 
teorier inden for pædagogik og psykologi. 
Alle står de på skuldrene af Peirce og hans 
forestillinger om den menneskelige erken-
delse.

Bogen her er den første bog på dansk, der 
sammenhængende og grundigt beskriver de 
tre sammenhængende erkendemåder og gør 

det gennem en model, hvor de tre er ligestil-
lede. Induktiv undervisning er ikke bedre end 
deduktiv undervisning. Begge dele er nødven-
dige. De to begreber beskriver blot ikke den 
samlede proces, der mangler noget, nemlig 
menneskets evne til at gætte kvalificeret og 
lærerens bevidste brug af evnen, når eleverne 
møder fagenes faglige indhold.

Bogen anbefales til alle undervisere, der 
tør lade sig udfordre af en hundrede år gam-
mel tankegang, der beskriver relationen mel-
lem lærer, elev og fag på en måde, der gør 
livet herligt indviklet. Tænk på, hvad der sker, 
når lærerens planlagte undervisning, der rum-
mer både deduktive, induktive og abduktive 
elementer i samme lektion (i et splitse-
kund?), møder eleverne, der forsøger at forstå 
lærerens undervisning gennem læreproces-
ser, hvor de tænker abduktivt, induktivt og 
deduktivt.

Til dem, der vil sige, »at der ikke er noget 
nyt her, det har vi da gjort længe«, er der blot 
følgende at sige: Vi bliver klogere, når vi kan 
sætte ord på undervisnings- og læreproces-
ser – og det kan vi nu: Det hele handler om 
tre ligestillede elementer. 

ateist.dk

TRO ELLER lKKE TRO
Der findes mange undervisningsmaterialer til faget kristendoms-
kundskab/religion, og de kommer som regel vidt omkring 
i beskrivelsen af andre religioner end den evangelisk-lutherske. 
Til gengæld forbigås ikke-religiøse/ateistiske livsanskuelser næsten 
altid, til trods for at meget tyder på at ateisme er en livsanskuelse,
der får stadig flere tilhængere i Danmark.

Derfor har Ateistisk Selskab fulgt op på de sidste års meget 
brugte informationsmateriale, og udgiver et nyt oplag af den 
gratis version af supplementshæftet om religiøs frihed, der 
kan bruges sammen med alle eksisterende undervisnings-
materialer. Med dette hæfte ønsker vi at tilbyde en ny 
dimension til begrebet trosfrihed i Danmark - nemlig friheden 
til ikke at tro.

Det gratis hæfte ’Tro eller ikke tro’ kan bestilles som klassesæt 
(a´30 stk. samt lærervejledning) på info@ateist.dk - mrk. skoletjeneste.
I kan også anmode om en times foredrag på, jeres skole 
- også uden beregning. Hæftet kan også downloades som PDF-fil 
på ateist.dk (dog uden vejledning).

ER IKKE-RELIGIØSE HOLDNINGER 
ET EMNE I KRISTENDOMS-UNDERVISNINGEN ?
... få et supplement til undervisningen med det gratis hæfte

Foto: iStock
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Medlemmer må ikke søge job som politikadet i politiet. 
Sympatiblokaden gælder ikke for tjenestemænd  

og tjenestemandslignende ansatte.

Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks  
Lærerforening – har indledt sympatiblokade mod Moderni-
seringsstyrelsen. Sympatiblokaden betyder, at foreningens 
medlemmer fra mandag den 31. juli 2017 ikke må søge job 

eller lade sig ansætte som politikadet i politiet.
Blokaden iværksættes, fordi forhandlingerne mellem  

Moderniseringsstyrelsen og CO10 om kollektiv aftale om løn 
og ansættelsesvilkår mv. for politikadetter i politiet er brudt 

sammen, og CO10 har iværksat blokade af stillingerne.
Brud på blokaden kan medføre eksklusion af Danmarks  

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

Sympatiblokade af stillinger 
som politikadet i politiet

prøv  
noget  

nyt

Giv klassen en dag i syv millioner liter vand  
 Oplev levende undervisning tæt på havets dyr.
  Få fagligt indhold uanset om I vælger  

undervisning eller et besøg  
på egen hånd.

Vi oplever stor interesse  
for besøg og undervisning. 
Kontakt os allerede i dag.

Ring +45 44 22 22 44 og hør mere  
eller bestil på denblaaplanet.dk

KO R T E  M E D D E L E L S E R

personalia

Ny praktikant på  
Folkeskolen
»Det er i folkeskolen, 
at vi lægger grundlaget 
for, at vi som befolkning 
rent faktisk har et ud-
dannelsesniveau og en 
kapacitet, der gør os i 
stand til at tage stilling 
til vores samfund«. 
Sådan siger Folkesko-
lens nye journalistprak-
tikant, Martin Vitved 
Schäfer. 
Han brænder for at 
skrive om uddannelse 
og arbejdsforhold, og 
så ønsker han at lave 

journalistik, som står i 
modsætning til mange 
nyhedsmediers flygtige 
overfladeberøringer. 
»Jeg tror, at man bliver 
en dygtigere journalist 
af at arbejde sig grun-
digt ned i et stofområde 
og beskæftige sig med 
det i længere tid«. 
Folkeskolens nye prak-
tikant har været politisk 
aktiv i foreningerne 
Danske Skoleelever og 
Danske Gymnasieele-
vers Sammenslutning. 
Han har desuden ar-
bejdet som studenter-
medhjælper i foreningen 
Skole og Forældre. 
Martin Vitved Schäfer 
påbegyndte sin praktik 
den første juli og afløser 
Emilie Palm Olesen, der 
fortsætter det sidste 
halvår af sin praktik hos 
Danmarks Naturfred-
ningsforening.   
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Når man er færdig på lærerstudiet, vil man 
også gerne være færdig med at sidde på skole-
bænken. Derfor har nye lærere svært ved at 
se ideen med at komme på et 
fælles introkursus. Sådan lyder 
budskabet fra docent på Profes-
sionshøjskolen Absalon i Ros-
kilde, René Boyer Christiansen, 
der har forsket i nyuddannede 
læreres første år i folkeskolen.

»Ofte opretter skoler og 
kommuner fælles introkurser 
og mentorordninger eller lader 
de nye lærere være på nedsat 
tid. Det bliver gjort ud fra den 
bedste mening, men det er 
faktisk ikke særlig efterspurgt 
blandt nyuddannede«, siger 
han.

Fleksibel tid til sparring
I stedet har nye lærere brug 
for at sparre med ældre kol-
leger, der har konkrete erfaringer med de 
elever, de også selv har. Og det skal ske, når 
de selv mener, der er brug for det.

»Man kan ikke forudsige, hvornår even-
tuelle problemer opstår. Det kan være i pe-
rioden frem til efterårsferien, efter jul eller i 
andet år som ny lærer. Derfor skal der være 
noget fleksibel tid, der følger den enkelte læ-
rer, som kan tages i anvendelse, når behovet 
er der«, siger René Boyer Christiansen.

Tiden skal bruges til at sparre med de 
lærere, som de nye lærere selv har lyst til at 
tale med, frem for mentorer, som skolen har 
udvalgt.

»Det kan sagtens være nogle, de nyud-

dannede arbejder tæt sammen med, men 
det kan også være nogle kolleger, de synes 
er dygtige, og som de ser op til. Og det må 
meget gerne være noget med at observere 
hinandens undervisning og give sparring 
– komme helt tæt på praksis«, siger René 
Boyer Christiansen.

Guide til første samtale
Noget af det første, nye lærere vil blive 
mødt af, når de træder ind på deres nye 
arbejdsplads, er deres tillidsrepræsentant.

Danmarks Lærerforening har i forbin-
delse med begyndelsen af det nye skoleår 
sendt et samtaleark ud til alle foreningens 
tillidsrepræsentanter, som de kan bruge til 
at modtage nye kolleger med.

»Målet er dels at sørge for, at de nye 
lærere får en god introduktion og føler sig 
sikre på, hvor de skal gå hen for at få vej-
ledning, dels at sikre, at alle nye kolleger 
får den rigtige løn, de rigtige ferierettighe-
der og andet, der hænger sammen med 

overenskomsten«, siger Thomas Andreasen, 
formand for Danmarks Lærerforenings ar-
bejdsmiljø- og organisationsudvalg. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

JOB & KARRIERE

Det har dine nye kolleger brug for
Nye lærere har hverken brug for nedsat tid, mentorordninger eller introkurser. De vil have konkret sparring 
om deres elever, når de har brug for det, siger forsker.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Nyuddannet
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2017
Nummer 14: Tirsdag den 22. august 2017 kl. 12
Nummer 15: Tirsdag den 5. september 2017 kl. 12
Nummer 16: Tirsdag den 19. september 2017 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 34:

EFTERUDDANNELSE  KRÆVER  TID OG  OPBAKNING

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

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

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

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

L Æ S  S I D E  6
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F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 32:

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

Programmet Visible Learning  
skal bruges af lærerne på mange 

skoler, men én kommune siger fra 

og kalder det rigidt.

SYNLIG LÆRING
SOM KONCEPT

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

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

NY BOG: TO FLØJE STRIDES OM DANNELSE

147427 p01_FS1916_Forsiden.indd   1

31/10/2016   13.41

F a g b l a d  F o r  U n d e r v i s e r e

Redaktionen anbefaleR også side 42:

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

Topembedsmand vil sæTTe  ny  skolelinje  i kl

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

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

30 %

skolen bRydeR ikke med 

social arv
– men er det skolens rolle?  

Og skal alle være akademikere?
L æ s  s i d e  6

147429 p01_FS2116_Forsiden.indd   1

28/11/16   16.26
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 26:

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

BONDO OM  DLF' S  ERSTATNING  FOR NATIONALE TEST

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

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

9

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

 

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

Lærer om flygtninge i modtageklasse:

147428 p01_FS2016_Forsiden.indd   1

11/11/2016   15.21

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 12: 

11
KOMMUNER 
SKAL SKIFTE 

LÆRINGS- 
PLATFORM 

L Æ S  S I D E  2 4

L Æ S  S I D E  3 0

PISA: MATEMATIK RYKKER, OG NATURFAG ER MEGET POPULÆRT

NY LÆRER:  
JEG ELSKER   

MIT JOB

FRA  
MODSTANDER 
TIL MINISTER

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

God undervisning er skolens  

kerneopgave, siger Merete Riisager. 
Læs interview med den nye  

undervisningsminister.

S I D E  6
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 18: 

ÅBEN SKOLE: UNDERVISNING I SKROTTET MAD

Lærer Josefine Jack Eiby  
kom i modvind, da hun startede  

kampagnen #Skolepral. 

PRAL FOR  
POKKER 

2017
QUIZ OG  

VIND

 STUDERENDE  
SKRIVER OM FATTIG 

BARNDOM  

L Æ S  S I D E  1 6

L Æ S  S I D E  2 4

L Æ S  P O R T R Æ T I N T E R V I E W  S I D E  6

149514 p01_FS0117_Forside.indd   1
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 20: 

»Økonomi har efterhånden trumfet    

pædagogikken«, siger Morten Fjord.

DERFOR HAR  
JEG SAGT OP

11
GREB TIL  

SPÆNDENDE 
UNDERVISNING

L Æ S  S I D E  2 8

L Æ S  S I D E  3 9

L Æ S  S I D E  6

I SKOLE MED DONORBARNET LUDVIG

ANMELDER:
TRÆK HATTIE-BOG 

TILBAGE 

SKOLELEDER:

149515 p01_FS0217_Forsiden.indd   1

23/01/17   16.13

HØJE ambitioner og HØJT til loftet
Skoleleder til Ellemarkskolen, Køge Kommune

Vi søger en leder med
• høje ambitioner og tydelige forventninger
• faglig begejstring, der udmøntes i elevernes  
 gode resultater 
• fokus på den gode arbejdsplads med arbejds 
 glæde

Ellemarkskolen er kendt for
• at være en attraktiv folkeskole med høj fag-
 lighed
• respekt for forskelligheder og højt til loftet
• trivsel og glæde som en naturlig del af daglig- 
 dagen
• sportsklasser, naturfag og gode udskolings-
 forløb.

Køge Kommunes skolevæsen 
• har fokus på det fælles skolevæsen med tæt  
 samarbejde mellem skolerne 
• arbejder med inklusion, digitalisering og
 naturfag. 
• har balance mellem fælles retning og decen-
 tralt råderum

Ansøgningsfrist (OBS: KORT FRIST) 
Søndag d. 20.8. 2017 på HR-skyen. 
Klik på ”søg stillingen” og vedhæft din ansøgning 
og CV. 

Mere info: 
Skolechef Søren Thorborg (2046 3790) eller
skolens souschef Hanne Villadsen (2879 2042) 
Samtaler afholdes d. 23.8.2017 og d. 30.8. efter-
middag/aften. 

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem 
mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor 
personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge stil-
lingen.

 www.hillerod.dk

SKOLELEDER 
til Harløse Skole

Hillerød Kommune søger en engageret skoleleder til at stå i 
spidsen for Harløse Skole, som er en specialskole for normalt 
begavede elever med autisme og tilgrænsende diagnoser. 

Har du erfaring med autisme og med skoleledelse? Har du 
erfaring fra såvel almen- som specialskoleområdet? Kan du 
sikre den systematiske fremdrift af skolens indsatser, så det 
giver synlige resultater i elevernes hverdag? Har en tydelig 
ledelsesstil med klare værdier, og praktiserer du en åben, 
positiv og anerkendende ledelsesstil? Kan du se dig selv som 
leder af en højt profileret specialskole og som aktiv brobygger 
til almenskolerne? Så vil det glæde os at tale med dig. 

Se det fulde stillingsopslag på hillerod.dk 

Frist: 10. september 2017. 

 Lederstillinger 

 Lederstillinger 
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Vi søger en visionær, inspirerende og tydelig
skoleleder.
Du skal stå i spidsen for den videre udvikling af vores 
skole og SFO.
Vi er en velfungerende friskole med 185 skolebørn og
en tilknyttet børnehave med 50 børn.
Vi har en alternativ prøveform og
vægter det kreative og
musiske højt.

Se mere på vores hjemmeside
www.ryslingefriskole.dk

Ryslinge Friskole søger skoleleder

slagelse.dk

Der kan ved ansættelse i Slagelse Kommune indhentes straffeattest.

Antvorskov Skole
Danmarks bedste Naturfagshus venter på dig som 

lærer i fysik/kemi og matematik
• Vil du være kollega med nogle super engagerede naturfagslærere? 
• Ser du muligheder i de nye tværfaglige naturfagsområder både fag- 

lige og kollegialt? 
• Vil du være med til at udvikle vores arbejde henimod ”Unge 

Forskere”, hvor vi gennem flere år har haft mange hold i finalen? 
• Vil du skabe rammer så eleverne kan arbejde projektorienteret 

med teknologi inddragelse og programmering både i den daglige 
undervisning og når de i 7. klasse er med i ”Projekt Edison”?

• Vil du være en del af et 3 årigt A. P. Møller projekt om ”Databaseret 
Læringsledelse i dansk og matematik”, hvor vi selv er projektejere 
og kan tilbyde fælles udvikling og understøttelse af egen lærings- 
konsulent i matematik?

• Kan du skabe motivation, arbejdsglæde og resultater for alle dine 
elever?

• Er du engageret, struktureret og tydelig i undervisningen?
• Kan du føre ide til handling ikke bare med dine kollegaer, men også 

med samarbejdspartnere som DTU, SDU og vores lokale aktører?
• Kan du reflektere over egen praksis og bidrage til dit teams faglige 

og sociale udvikling?

• Kan du arbejde fleksibelt og være i stand til at yde en ekstra indsats, 
når opgavernes karakter og aktualitet kræver det? 

• Har du linjefag i fysik/kemi og matematik?

Hvis vi stadig har din interesse, har du sikkert lyst til at læse mere 
om, hvem vi er på henholdsvis https://antvorskovskole.slagelse.dk/ 
og http://www.learningtechlab.dk/

Hvis ovenstående svarer til din profil, så skriv til os for et møde om, 
hvad vi kan tilbyde samt afstemning af fælles forventninger på  
soren@slagelse.dk eller brtho@slagelse.dk. 

Ansøgning sendes via slagelse.dk senest den 28. august 2017 kl. 
12.00, men vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende.

 Lærerstillinger 

 Lederstillinger 
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 www.hillerod.dk

Om Grønnevang Skole
Grønnevang Skole ligger på flere matrikler og er i almenskolen 
opdelt i 0. til 5. årgang og 6. til 9. årgang. Det understøtter 
vores mulighed for at skabe et specialiseret børne- og ungemiljø. 
 Vi har omkring 1000 elever, og vi har plads til flere, men 
selvom det lyder af mange, så medfører afdelingsopdelingen, 
at hver afdeling har en overskuelig størrelse, samtidig med at 
vores størrelse giver os mange spændende muligheder. 

Vi har også HFO, specialklasserækker og vi varetager basis- 
undervisningen for hele Hillerød Kommune, så mangfoldighed 
og muligheder karakteriserer os.

Om stillingerne
I forbindelse med sommerferien har vi fået 3 opsigelser. Vi 
søger derfor 3 lærere, der kan varetage undervisning i mindst 
ét og gerne flere af fagene fysik, matematik, dansk biologi og 
geografi i udskolingen og dansk og/eller matematik i indskolingen. 
Så indgår ét af disse fag i din fagkombination, så kontakt os og 
se, hvad vi kan byde på. 

Vi tilbyder
• En stilling på Grønnevang Skole med basis i en af afde-

lingerne fra 0. til 5. årgang eller i afdelingen fra 6. til 9. 
årgang.

• En stilling der som udgangspunkt ligger i almenskolen, men 
hvor det også er muligt at få opgaver i en specialklasse, hvis 
man har særlige ønsker og kompetencer her.

• Delehold i fysik og dansk på 7. til 9. årgang, hvor man i 2  
lektioner om ugen har en halv klasse i fysik eller dansk, 
mens den anden halvdel har dansk eller fysik.

• En skole i en kommune, hvor der er lavet et forståelsespapir 
i samarbejde med lærerforeningen. Heri indgår en aftale om, 
at alle lærere efter eget valg har mulighed for at arbejde 5 
timer om ugen hjemmefra. Vi har også arbejdspladser på 
skolen, så man er også meget velkommen til at arbejde her.

• Gode fysiske rammer for både elever og personale.
• Og sidst men ikke mindst; et godt kollegialt miljø hvor vi 

glæder os til at tage imod dig.

Vi ønsker os
Tre lærere der kan undervise i et eller flere af ovenstående fag, 
og som vil være en del af - og med til at videreudvikle: 
• Et stærkt fagligt miljø.
• En praksis der tager udgangspunkt i de elever, der er i klassen, 

og som målrettet vil lede både hele klassen og den enkelte 
elev mod en stærk faglig udvikling i et fagligt og socialt fælles- 
skab.

• En praksis hvor vi har udgangspunkt i et resursesyn hos vores 
elever, vores kolleger og os selv, og hvor udvikling og refleksion 
over andres og egen praksis er en selvfølge.

• Og sidst men ikke mindst ønsker vi os to lærere, der har en 
positiv tilgang til, at ting kan lade sig gøre, men som også er 
i stand til at prioritere hensigtsmæssigt som fagprofessionelle, 
når tiden ikke rækker til at nå det hele.

Ansættelsesvilkår
Vi håber, at du kan starte fra den 1. oktober 2017 eller før. 

Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte 
distriktsskoleleder Anja Athar på tlf. 72 32 73 40 eller på 
mail aath@hillerod.dk, afdelingsleder for 6. til 9. klasse Lars 
Hellesen på tlf. 72 32 73 50 eller på mail lahe@hillerod.dk, 
afdelingsleder Eva Konring på tlf. 72 32 73 70 eller på mail 
ekol@hillerod.dk. 

Vil du tale med en af vores medarbejdere, så er du velkommen 
til at ringe til TR Mette Schmidt på tlf. 60 60 28 38.

Når du sender din ansøgning skal den sendes elektronisk via 
hillerod.dk, og der skal indgå CV, relevante eksamensbeviser 
og relevante udtalelser. 

Ansøgningsfristen er søndag den 27. august 2017, og vi 
holder samtaler den 29. og 30. august 2017.

 

LÆRERE TIL GRØNNEVANG SKOLE

Grønnevang Skole i Hillerød Kommune søger lærere, der vil være en del af en alsidig 
og spændende skole i årene fremover.

 Lærerstillinger 
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Nye job i Slagelse

slagelse.dk

Der kan ved ansættelse i Slagelse Kommune indhentes straffeattest.

Lærer
til Dagbehandlingsskolen Klostermarken

Klostermarken Skole er et specialundervisnings- 
tilbud med dagbehandling, der drives som en 
virksomhed under Center for Skole og Fritid 
i Slagelse Kommune. Eleverne er kendetegnet 
ved at være børn og unge i alderen 6-17 år, 
med så omfattende indlærings, trivsels-, 
kontakt- og/eller adfærdsproblemer, at de 
ikke kan inkluderes i den almene skole.

Børnene og de unge er herudover kende-
tegnede ved sociale og følelsesmæssige 
problemer i både skole-, fritids- og hjemmeliv.

Fælles for børnene og de unge er, at deres 
aktuelle situation og de vanskeligheder de 
forstyrres af, bevirker, at de ikke profiterer 
af undervisningen i det almene undervisnings- 
system eller i tilknytning til det almene 
undervisningssystem. De har brug for et 
omfattende og længerevarende specielt 
tilrettelagt specialpædagogisk undervisnings- 
tilbud og en intensiv, anerkendende pæda- 
gogisk og/eller familieterapeutisk behand- 
lingsindsats.

Derfor er det centralt, at undervisningen og 
hele tilbuddet tilrettelægges tværfagligt og 
i samarbejde med forældrene, således at der 
tages udgangspunkt i elevens kompetencer 
og potentialer. På denne måde kan eleven 
opnå tillid til egne evner, styrke sit selvværd 
og mulighederne for at tilegne sig viden og 
færdigheder inden for alle kompetenceom-
råder - personligt, socialt såvel som fagligt.

Arbejdsområde
På nuværende tidspunkt har vi 48 elever i 
alderen 6-16 år. Som udgangspunkt skal du 
kunne se dig selv undervise inden for hele 
aldersgruppen, da skema og opgaver altid 
tilrettelægges ud fra, hvad der giver bedst 
mening for elevgruppen. Udover ansvaret for 
undervisningen skal du indgå aktivt i behand- 
lingsarbejdet, forældresamarbejdet, team- 
samarbejdet, supervision m.v.

Du
• er fleksibel, stabil og robust
• kan bidrage til at udvikle kompetente, 

kreative og innovative læringsmiljøer 
inde og ude, tilpasset vores elevers behov

• kan navigere i en hektisk hverdag
• er en kompetent relationsmedarbejder

• er skriftlig velfunderet
• har indblik i it-hjælpemidler - bl.a. smart- 

board
• har gerne erfaring med målgruppen
• kan arbejde for at fremme muligheden 

for inklusion og tilkobling til almenskolen 
af vores elever.

Løn
Løn efter gældende overenskomst. 
Herudover ansættelse i en spændende 
organisation i konstant udvikling.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du vel- 
kommen til at kontakte: skole/dagbehand- 
lingsleder Jens H. Løhndorf på tlf. 20 31 87 03 
ellerviceskoleleder Mads H. Møller på tlf.  
21 58 03 29.

Herudover kan yderligere beskrivelse af 
Klostermarken Skole og dagbehandling 
findes på klostermark.slagelse.dk

Frist: 23. august 2017 kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt onsdag den 28. 
august og 29. august.

Ansøgning sendes via slagelse.dk

Lærer 
til Baggesenskolen

Engageret natur og teknik lærer søges til 
Baggesenskolen 

Brænder du for natur og teknik er det dig vi 
søger. Vi søger en kompetent og engageret 
lærer til en fast fuldtidsstilling med natur og 
teknik som hovedfag. Du skal være uddannet 
lærer, og gerne med uddannelsesfag i et eller 
flere af følgende fag: Natur og teknik, både 
drenge- og pigeidræt eller håndværk og design 
med sløjdkundskaber.

Baggesenskolen er en 2-3 sporet byskole 
midt i Korsør. Vi har ca. 560 elever fordelt på 
0.-9. klasse. I tilknytning til skolen hører SFO 
Baggesen. Der er i kommende skoleår til- 
knyttet 43 lærere, 3 bh. klasseledere, 9 
pædagoger og 3 ledere til skolen.

Vi er en skole i rivende udvikling og vi har sær- 
lig fokus på  trivsel, det forpligtende team- 
samarbejde og klasserumsledelse. Synlig 
læring (Visible Learning) er en stor del af vores 
hverdag, og vi søger derfor lærere, der har 

lyst til at indgå i et innovativt og udviklende 
samarbejde med henblik på at skabe et 
positivt læringsmiljø såvel for den enkelte 
elev, klassen og for hele skolen.

Vi kan tilbyde
• en skole der er fuld af skønne elever og 

megen aktivitet
• dygtige og positive kollegaer, der lægger 

vægt på teamsamarbejde omkring de 
enkelte klasser/årgange

• vi prioriterer en høj grad af faglighed med 
plads til fordybelse, hvor det kreative i 
undervisningen er en del af fagligheden

• vi lægger vægt på et godt skole/hjem- 
samarbejde

• vi prioriterer trivsel højt, både for eleverne 
men også for alle skolens ansatte

• vi arbejder i forpligtende team med 
udgangspunkt i Synlig Læring

• tutorordning/mentor for alle nye med- 
arbejdere

Vi forventer, at du
• er læreruddannet
• positiv og anerkende i din tilgang til elever, 

forældre og kollegaer
• tror på alle elevers muligheder og kompe- 

tencer
• er fagligt dygtig og ambitiøs, samt ser 

muligheder frem for begrænsninger
• ønsker at være en del af en arbejdsplads, 

hvor dialog og humor er et par af nøgle- 
ordene

• er engageret og fyldt med gå på mod
• kan strukturere, planlægge, arbejde tvær- 

fagligt og i selvstyrende team
• har lyst og vilje til at være med til at 

skabe et fundament for den enkelte elevs 
trivsel og læring med udgangspunkt i 
Visible Learning.

Ansættelsen sker efter gældende overens- 
komst og er betinget af en tilfredsstillende 
straffeattest og børneattest.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere, er du meget velkommen til 
at kontakte skoleleder Christine Borup Gad 
på tlf. 58 30 21 20.

Frist: Torsdag den 24 . august 2017.

Der forventes afholdt ansættelsessamtaler 
mandag den 28. august 2017.

Ansøgning sendes via slagelse.dk

 Lærerstillinger 

149526 p54-65_FS1317_Lukkestof.indd   59 14/08/17   12.11



60 /  F O L K E S K O L E N  /  1 3  /  2 0 1 7

Fordelingen skønnes at være 2/3 konsulent- og sagsbehandlings-
opgaver og 1/3 ledelsesopgaver.

Du skal bl.a.:
• varetage sagsbehandling 
• rådgive og servicere den politi ske ledelse
• være administrati v og personalemæssig leder af sekretariatet
• kunne gå foran og samti dig være i stand ti l at holde dig i  
 baggrunden
• kunne levere overvejelser, oplysninger, data og forslag ti l den  
 politi ske proces

Der følges som udgangspunkt den lokale aft ale om løn- og
arbejdsvilkår for konsulenter. 

Ansøgningsfrist: mandag den 21. august 2017 kl. 12.00
Ansætt elsessamtaler i uge 35 og eventuelt i uge 36.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen ti l at kontakte 
kredsformand Anne-Mett e K. Jensen: 23301268 eller næstf or-
mand Dennis Vikkelsø: 26292099.

Se mere på www.odenselaererforening.dk

Kontorleder/konsulent
ti l Odense Lærerforenings sekretariat

 Øvrige job 

 Lærerstillinger 

Eft erskolen Solbakken søger barselsvikar 
pr. 1. december 2017
Har du lyst ti l at arbejde med unge på en eft erskole? Har du 
lyst ti l bl.a. at undervise forskellige kreati ve valgfag og 10. 
klasse dansk?
Så kan det være, at det er dig vi leder eft er. Du skal dække 
Sisse-Sofi es skema i hendes barselsperiode. Det betyder, at 
du skal kunne se dig selv i en fagfordeling, der bl.a. indehol-
der en række kreati ve valgfag og dansk i 10. klasse. 

Lidt om os
Vi er en eft erskole for unge med læse- og skrivevanskelig-
heder.
• vi er 72 elever og 17 voksne
• vi har niveaudelt undervisning i dansk, engelsk og mate-
 mati k for 8. og 9. klasserne      
• vi har afgangsprøver i dansk, engelsk og matemati k i
 10. klasse
• vi har små hold og to-lærersystem 

Vi har også
• mange forskellige valgfag
• stor grad af medarbejderindfl ydelse
• en udviklende, varm og spændende arbejdsplads
• fl eksible arbejdsti dsregler

Vikariatet indeholder udover undervisning også ti lsyn, både 
aft en og weekend, samt kontaktlærerfunkti on.
Sti llingen er på fuld ti d.

Vi forventer at du:
• er uddannet lærer, gerne med linjefag i dansk 
• er et engageret menneske
• brænder for at arbejde med unge
• har humor i din ti lgang ti l livet og dit arbejde

Sti llingen er i første omgang berammet ti l perioden
1. december 2017 ti l 1. juli 2018, med eventuel mulighed 
for forlængelse af vikariatet.

Løn- og ansætt elsesforhold sker i forhold ti l overenskomst 
mellem Finansministeriet og LC.

Ansøgningsfrist: mandag d. 28. august kl. 12.00. 
Vi forventer at afh olde samtaler mandag d. 4. september.

Ansøgning og CV sendes ti l: Eft erskolen Solbakken, 
Ærtebjergvej 75, 4230 Skælskør. Du kan også maile din 
ansøgning ti l: forstander@eft erskolensolbakken.dk

 www.hillerod.dk

SPECIALLÆRER 
til udskolingen på Grønnevang Skole

Kompetencecentret, en del af Grønnevang Skole i Hillerød 
Kommune, søger en lærer med specialpædagogisk viden og 
erfaring til de ældste elever i specialklasserækken.

Vi søger en lærer, der kan varetage undervisning i specialklas-
serne i udskolingen i dansk og gerne andre humanistiske fag. 

Vi tilbyder en stilling i Kompetencecentret, Grønnevang Skole 
med basis i afdelingen fra 6. til 9. årgang. Der er et tæt og 
forpligtende teamsamarbejde om undervisningsopgaven. 
Tilrettelæggelsen af daglige rammer med struktur, forudsige-
lighed og tydelighed er vigtige elementer.

Læs mere og søg stillingen på hillerod.dk inden den  
24. august 2017.
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jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

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

Lederstillinger Øvrige jobLærerstillinger

Synskonsulent til 
Special Center Roskilde
Attraktiv stilling som synskonsulent til voksenområdet på 
Special Center Roskilde (SCR), Kommunikation.

Synsrådgivningen søger en synskonsulent til 37 timer ugentlig 
på SCR Kommunikation pr. 1. november 2017, da en kollega er 
overgået til anden funktion på SCR.  

Synsrådgivningen fungerer som selvstyrende team og varetager 
bl.a. rådgivning og undervisning i brug af hjælpemidler til syns-
handicappede voksne i Roskilde, Køge, Lejre, Greve, Solrød og 
Stevns kommuner. En stor del af arbejdet foregår i borgernes hjem. 

Stillingen som synskonsulent for voksne omfatter udredning 
af borgernes synshandicap samt afprøvning og undervisning 
i brugen af optiske hjælpemidler, ADL, mobility, IT-tekniske 
hjælpemidler m.m. Synskonsulenten vil desuden samarbejde 
med relevante fagpersoner og indgår i et tæt samarbejde med 
Synsrådgivningens øvrige konsulenter, optiker og IT-supporter 
samt borgernes hjemkommuner. 

Vi tilbyder en velfungerende arbejdsplads med faglig sparring 
i synsteamet og samarbejde på tværs af alle fagteams i huset. 
På SCR kommunikation arbejder vi gerne projektorienteret med 
nye ideer og tiltag. 

Kvalifi kationer: 
•  Relevant grunduddannelse som lærer, ergoterapeut, 

audiologopæd eller andet
•  Gerne relevant synsfaglig uddannelse eller lyst til at uddanne 

sig inden for området
•  Gerne erfaring fra arbejde med personer med synshandicap
•  Gerne erfaring med synskompenserende IT-hjælpemidler
•  Gerne mobility-uddannelse
•  Lyst til at tilegne sig nye færdigheder
•  Evne til at arbejde selvstændigt og tværfagligt
•  Gode formidlings- og kommunikationsevner
•  Kørekort

Løn og ansættelsesvilkår aftales individuelt efter overenskomst 
med Danmarks Lærerforening.  Ved ansættelse indhenter 
Roskilde Kommune straffe- og børneattest. 

Ansøgningsfrist den 8. september 2017 kl. 12.00. 
Samtalerne forventes at foregå den 20. september fra kl. 9.00.   

Søg jobbet på www.roskilde.dk/job

 Øvrige job 

Grønnevang Skole, 3400 Hillerød

Speciallærer til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 24. aug. 2017

Kvik-nr. 47076410

Avedøre Skole, 2650 Hvidovre

Ny viceskoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 17. aug. 2017

Kvik-nr. 47155493

Asgård Skole, 4600 Køge

Fysik/kemi-lærer på Asgård Skole

§ Ansøgningsfristen er den 23. aug. 2017

Kvik-nr. 47182731

Vejlebroskolen, 2635 Ishøj

Børnehaveklasseleder søges

§ Ansøgningsfristen er den 21. aug. 2017

Kvik-nr. 47212280

Sydskolen, Fårevejle, 4540 Fårevejle

Lærer til Sydskolen, Fårevejle

§ Ansøgningsfristen er den 21. aug. 2017

Kvik-nr. 47210929

Lundtofte Skole, 2800 Kgs. Lyngby

Lundtofte Skole søger børnehaveklasseleder

§ Ansøgningsfristen er den 21. aug. 2017

Kvik-nr. 47245115

Skolen ved Søerne, 1911 Frederiksberg C

Pædagogisk afdelingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 18. aug. 2017

Kvik-nr. 46943867
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Gildbroskolen, 2635 Ishøj

Uddannet, dygtig og engageret læsevejleder

§ Ansøgningsfristen er den 21. aug. 2017

Kvik-nr. 47439170

Ellemarkskolen, 4600 Køge

Skoleleder til Ellemarkskolen

§ Ansøgningsfristen er den 20. aug. 2017

Kvik-nr. 47527518

Center for Specialundervisning, 2300 København S

Tre ambitiøse pædagogfaglige medarbejdere

§ Ansøgningsfristen er den 17. aug. 2017

Kvik-nr. 47679585

Autisme Center Vestsjælland, 4200 Slagelse

Lærer til Rosenkilde Skole

§ Ansøgningsfristen er den 20. aug. 2017

Kvik-nr. 48033885

Greve Privatskole, 2670 Greve

Administrativ og pædagogisk leder

§ Ansøgningsfristen er den 15. sep. 2017

Kvik-nr. 48071937

Ishøj Kommune, 2635 Ishøj

Læse-skrive-konsulent søges

§ Ansøgningsfristen er den 07. sep. 2017

Kvik-nr. 48071748

Ryslinge Friskole, 5856 Ryslinge

Ryslinge Friskole søger skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 04. sep. 2017

Kvik-nr. 48202378

Køge Handelsskole, 4600 Køge

Lærer med vejlederkompetence

§ Ansøgningsfristen er den 21. aug. 2017

Kvik-nr. 48201669

Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund, 3600 Frederikssund

Konsulent søges til toårigt vikariat

§ Ansøgningsfristen er den 02. sep. 2017

Kvik-nr. 48219846

Skolen på Duevej, 2000 Frederiksberg

Lærer til Skolen på Duevej

§ Ansøgningsfristen er den 18. aug. 2017

Kvik-nr. 48338735

Ringkøbing-Skjern Kommune, 6920 Videbæk

Naturfaglig konsulent

§ Ansøgningsfristen er den 01. sep. 2017

Kvik-nr. 48338548

Grønnevang Skole, 3400 Hillerød

Lærere til Grønnevang Skole

§ Ansøgningsfristen er den 27. aug. 2017

Kvik-nr. 48340441

Efterskolen Solbakken, 4230 Skælskør

Barselsvikar pr. 1. december 2017

§ Ansøgningsfristen er den 28. aug. 2017

Kvik-nr. 48341276

Ringkøbing-Skjern Kommune, 6920 Videbæk

Matematikkonsulent eller mat.-/læsekonsul.

§ Ansøgningsfristen er den 04. sep. 2017

Kvik-nr. 48340014

Slangerup Skole, afd. Kingo, 3550 Slangerup

Ambitiøs pædagogisk leder

§ Ansøgningsfristen er den 20. aug. 2017

Kvik-nr. 48366867

Roskilde Kommune, 4000 Roskilde

Læringsvejleder/lærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 27. aug. 2017

Kvik-nr. 48367181

Odense Lærerforening, 5000 Odense C

Kontorleder/konsulent

§ Ansøgningsfristen er den 21. aug. 2017

Kvik-nr. 48341932

Dagbehandlingsskolen Klostermarken, 4200 Slagelse

Lærer

§ Ansøgningsfristen er den 23. aug. 2017

Kvik-nr. 48366636
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Gå ind på lærerjob.dk, indtast kvik-nummeret 
 og læs hele annoncen

Sommerhus i 
Sydspanien
12 km øst for Malaga - 
Rincon de la Victoria.
3 soveværelser, 2 bade-
værelser, stor terrasse 
med havudsigt.
Telefon: 27522601

Sensommer i skagen
Dejligt hus med 3 lejlig-
heder centralt beliggende 
i Skagen udlejes. Se mere 
på www.skagen-huset.dk.
Telefon: 23323332 
www.skagen-huset.dk

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

Nyd sensommer 
og efterår i smuk 
gård ved Møn
Smuk gård midt i den 
idylliske Nyord By udle-
jes som feriebolig. Der er 
plads til 10 personer. Pris 
fra 3000 kr.
Telefon: 30744140 
www.nyordgaard.dk

Top tilbud til Tenerife
120 kvadratmeter skøn 
lejlighed med plads til 6 
personer på ressort
Telefon: 29378866

Lille lejlighed i hjertet 
af Frederiksberg
Dejlig lys lejlighed på 2. sal 
i roligt kvarter udlejes til 2 
personer. 3000 kr pr uge
Telefon: 21757146

Provencevilla – 
middelhavsudsigt
La Londe. Enestående 
flot beliggenhed. Velfun-
gerende bolig. Alle faci-
liteter. Alle oplysninger 
5573 8131.
Telefon: 5573 8131 
www.provence-valcros.dk

Bytte til Folkemødet 
2018 (uge 24) Bornholm
Ønskes: bolig til min 6 
prs nær Allinge. Haves: 
skønt sommerhus tæt på 
centrum og dir. til vandet i 
Tisvildeleje
Telefon: 26132612

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

Baggesenskolen, 4220 Korsør

Lærer til Baggesenskolen

§ Ansøgningsfristen er den 24. aug. 2017

Kvik-nr. 48366744

Borup Skole, 4140 Borup

2-3 lærere – dansk med klasselærerfunktion

§ Ansøgningsfristen er den 17. aug. 2017

Kvik-nr. 48366633

Skolen på Nyelandsvej, 2000 Frederiksberg

Lærer til modtageklasser

§ Ansøgningsfristen er den 21. aug. 2017

Kvik-nr. 48366631

Frederiksværk Skole, 3300 Frederiksværk

Lærer til Frederiksværk Skole, Enghave

§ Ansøgningsfristen er den 23. aug. 2017

Kvik-nr. 48366920

Ringkøbing-Skjern Kommune, 6920 Videbæk

Inklusionsmedarbejder pr. 1. november

§ Ansøgningsfristen er den 01. sep. 2017

Kvik-nr. 48367351

Antvorskov Skole, 4200 Slagelse

Lærer i fysik/kemi og matematik

§ Ansøgningsfristen er den 28. aug. 2017

Kvik-nr. 48367417

Heldagsskolen Fuglsanggård, 2830 Virum

Heldagsskolen Fuglsanggård søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 25. aug. 2017

Kvik-nr. 48386404

Harløse Skole, 3400 Hillerød

Skoleleder til Harløse Skole

§ Ansøgningsfristen er den 10. sep. 2017

Kvik-nr. 48387818

Hellerup Skole, 2900 Hellerup

Matematiklærer til mellemtrinnet

§ Ansøgningsfristen er den 28. aug. 2017

Kvik-nr. 48410104

Nordstjerneskolen, 3200 Helsinge

Specialpædagog til 10. klasse Gribskov

§ Ansøgningsfristen er den 21. aug. 2017

Kvik-nr. 48410433
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rubrikannoncer

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

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

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

www.idrætscenterjammerbugt.dk

Se ny
hjemmeside

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

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

www.grouptours.dk

Tlf. 98 17 00 77

 Prag, Berlin, Paris, London
Biathlon Norge, lejrskole Norge
Kano Sverige.
Vi har gode tilbud! - forhør nærmere!

Lad ikke fordommene styre 
hvor meget du forstår!
Kom til GRATIS paneldebat om 
nordisk sprogforståelse i Aarhus 
d. 18. september 2017 fra 16-18. 
Læs mere og tilmeld dig på Dansk 
Sprognævns hjemmeside, dsn.dk.

AlfA Travel blev stiftet i 1997, og vi fejrer derfor 20 års 
fødselsdag her i 2017. I den forbindelse har vi lavet en 
række rigtig gode fødselsdagstilbud - hold øje, måske 
kan I finde jeres næste skolerejse!

    Fødselsdagstilbud fx:
    Bruxelles i 4 dage/3 nætter, fra KUN 1.398,-/pers.
    TrollAktiv i 4 dage/3 nætter, fra KUN 1.898,-/pers.
    Valencia i 5 dage/4 nætter, fra KUN 1.998,-/pers.

Se alle fødselsdagstilbud på www.alfatravel.dk/hurra.

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

FØDSELSDAGS-

TILBUD

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

Skolerejser med indhold

Kontakt os
og få et tilbud!

• Berlin m/bus 5 dg/2 nt fra kr. 1.050,- pr. person
• Krakow m/bus 6 dg/3 nt fra kr. 1.590,- pr. person 
• Amsterdam m/bus 5 dg/3 nt fra kr. 1.380,- pr. person

• London m/fly 5 dg/4 nt fra kr. 2.130,- pr. person
• Barcelona m/fly 5 dg/4 nt fra kr. 1.615,- pr. person

Nyt katalog  
er udkommet!

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.
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WWW.LPPENSION.DK

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

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

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

138.000 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. 14  15. august 22. august 31. august
Folkeskolen nr. 15  29. august 5. september 14. september
Folkeskolen nr. 16  12. september 19. september 28. september
Folkeskolen nr. 17  26. september 3. oktober 12. oktober

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

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

134. årgang, ISSN 0015-5837 

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

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

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

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

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

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Oktober 2016: 80.157  
(Specialmediernes Oplagskontrol)
Læsertallet for 1. kvartal 2017 er  
138.000. Index Danmark/Gallup. 

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

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

LÆRER
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U
D

ER
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Forsidefoto: Klaus Holsting
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DLF: KONFLIKTKASSEN ER FYLDT OP IGEN
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SKOLE  
EVAKUERET  

TO GANGE
ER DIN SKOLE  

KLAR TIL KRISEN?
L Æ S  S I D E  1 2

PAS PÅ  
NANA  
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Tegning: Craig Stephens

SÅ KAN DE LÆRER DET / 129

Skolestartsleksikon  – alfabetisk guide til lærere, der har glemt alt i ferien.Dannelse Udefinerbart begreb, som bloggere på folkeskolen.dk 
altid er bekymrede for. Måske 
noget med klog, men ikke på dén måde. Eller demokratisk. Eller 
Dunkerque?

Elever Små mennesker, som 
hver morgen vækkes for at blive 
sendt i skole mod deres vilje.  

Forberedelse  God planlæg-
ning er afgørende for vellykket 
undervisning. Sørg for på forhånd at have undersøgt: Hvilken klasse skal jeg have? I hvilket fag? Er det på den her skole, jeg arbejder?

Frikvarter Små afgrænsede tids-rum i løbet af en arbejdsdag, hvor uret går i dobbelt tempo.

Kaffe Lunken, sort væske af ube-stemmelig oprindelse, der drikkes af kopper med initialer. Deler navn, men også kun navn, med den him-merigsmundfuld, du fik i Toscana i juli.

Kopimaskine Kompliceret 
mekanisk konstruktion, som insi-sterer på, at der stadig sidder et 
papir i klemme.  

Leder Tidligere lærer, som ambi-tiøst har opsøgt et job, der består af alt, hvad alle lærere hader: 
kontorarbejde, Excel-ark, møder, ensomhed.

Lærerværelse Populært rekre-ativt lokale, hvor ansatte udveksler sladder, taler dæmpet om den 
seneste mail fra ledelsen, spiser 
avocadomadder. Se også kaffe. 

Løn Brøkdel af dine faste udgifter.

Pædagogik Hel masse tidskræ-vende og indviklede processer og strategier, som teoretikere mener skulle være åh så meget bedre end bare at sætte sig ned og få lortet 
lært.

Skole Bygning formentlig i nær-heden af din bopæl, hvor lokale 
voksne sender deres børn hen for at modtage undervisning, selv om de fandeme kunne gøre det bedre selv.

Rundbold Ofte en udvej. Sjov 
variation: Løb med urets retning.

SkoleKom/ForældreIntra 
Internetbaserede kommunikations-systemer indeholdende uoverskue-lig mængde af ord, som du nok er nødt til at forholde dig til i løbet 

af ugen. 

Smartboard Stor, hvid tavle 
som du IKKE MÅ SKRIVE PÅ MED DEN SPRITTUSCH! Mest smart, 
når den virker.

Test Dejligt praktisk værktøj, som nemt og effektivt kan fastsætte, 
om en given elev får en lykkelig 
tilværelse eller et skodliv. Se ikke dannelse.
 
Åh!
Der er otte uger, en dag, 16 timer og 53 minutter til efterårsferien.

Uskolet er Folkeskolens bagside med opdigtet satire, som er inspireret af små og store begivenheder i tiden. Enhver lighed med tilværelsen, virkelige personer og nu-
levende 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.

På portalen ft.dk/undervisning kan du bl.a.

  se 17 nye film om folkestyret og Folketingets 
arbejde og hente opgaver til filmene.

  booke et dialogbaseret undervisningsforløb 
på Christiansborg og komme helt tæt på de 
demokratiske processer.

   melde din klasse til Ungdomsparlament 2018, 
hvor eleverne skal lave forslag til løsninger på 
samfundets største udfordringer. 179 dygtige 
og heldige elever udvælges til ungdomsparla-
mentsdagen, hvor de skal debattere og stem-
me om deres egne forslag og stille spørgsmål 
til ministrene fra Folketingets talerstol.

Se mere om de forskellige tilbud på www.ft.dk/undervisning.

Folketingets gratis undervisningstilbud til dig og dine elever i 8., 9. og  
10. klasse i samfundsfag er blevet samlet på en ny undervisningsportal. 

Kom helt tæt på 
demokratiet

FT.DK /UNDERV ISNING

”Vi  f ik lov selv at prø ve,  
hvordan det foregår i  
v irkeligheden,  man f ik  
et r ig t ig godt bil lede  
af det.”

ELEVCITAT

149526 p66-68_FS1317_Uskolet.indd   66 14/08/17   15.53


