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Ni ud af ti lærere siger,  
at fejlslagen inklusion er  
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LEJRSKOLE OG FÆLLESSKAB

Læring, oplevelser, kultur 
og historie i Helsingør
Helsingør Ferieby er den perfekte base 
for en lejrskole med læring og oplevel-
ser. Spændende seværdigheder, kultur,  
natur og historie venter lige udenfor døren. 
Og med gode transportmuligheder til og 
fra feriebyen er det nemt at komme rundt. 
Nordsjællands mange muligheder gør det 
let at sammensætte et varieret og lærerigt 
program for lejrskolen. Tag f.eks. på udflugt 
til de nærtliggende seværdigheder som  
Kulturværftet, Kronborg Slot, Louisiana og M/S 
Museet for Søfart.

Overnatning i skoven 
i hyggelige feriehuse
Feriebyen ligger i et smukt skovområde 
med udsigt over Øresund og blot 1,5 km fra  
Helsingør centrum. Under feriebyens 
trækroner ligger 40 hyggelige og funktionelle 
feriehuse på hver 42 m2. Husene har sove- 
rum med 4 køjer, badeværelse og moderne 
køkken-alrum med sovesofa. Køkkenerne 
er fuldt udstyrede og klar til, at eleverne selv  
kan tilberede deres måltider. I feriebyens 
fælleshuse kan I samle eleverne til lærerige 
aktiviteter. Begge lokaler har IT, AV-udstyr og 
whiteboard-tavler.

Inkl. 6 sovepladser, el, vand, Wi-Fi,
miljøafgift og slutrengøring

Derfor skal I vælge Helsingør Ferieby:

✓ 1,5 km til Helsingør centrum 
✓ Tog og bus lige til døren 
✓ 1 km til dagligvareindkøb
✓ Roligt og naturskønt område
✓ 40 feriehuse med 6 sovepladser
✓ 2 fælleshuse til undervisning 
✓  Veluddannet personale  

 
Med et lejrskoleophold i Helsingør 
Ferieby er I med til at støtte 
FolkeFerieFonden, hvis formål er 
at sikre, at socialt udsatte børn og 
familier får en tiltrængt ferie.

Kun 700,-

Kontakt os:
Mogens Thage Hougaard
Sperlings Allé 43A, 3000 Helsingør
mth@folkeferiefonden.dk
Tlf. 29 37 10 22 
Læs mere på www.folkeferiefonden.dk/lejrskole

pr. hus, 
pr. dag

ekskl. moms

i naturskønne og historiske Helsingør

 D
er tages forbehold for trykfejl og prisæ

ndringer. 
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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Indoktrineringsdebat 
version 2.0
»Der var ikke tid til at  
indoktrinere i denne time. 
Kun læring. Ligesom i  
de andre fag«.
Jan Christian Hansen, lærer

»Jeg har af Folketinget 
fået til opdrag at med-
virke til ’Skolens virke 
skal derfor være præget 
af åndsfrihed, ligeværd 
og demokrati’. Dog stoler 
halvdelen af Folketinget 
ikke på, at jeg er i stand til 
at løfte opgaven uden at 
indoktrinere eleverne. (…) 
Må jeg være fri«.
Jens M. Lindtner, overlærer

»Et af Erhard Jakobsens 
initiativer var at oprette 
en komité, hvor forældre, 
elever og andre kunne 
henvende sig med ek-
sempler på indoktrinering. 
Formand for komiteen var 
Mimi Jakobsen, og det 
praktiske arbejde stod 
Peter Duetoft for. (...) Jeg 
spurgte i 2014 Jakobsen 
og Duetoft, hvor mange 
eksempler på indoktrine-
ring de i sin tid fandt frem 
til. Uafhængigt af hin-
anden svarede de begge: 
ingen!«
Thorkild Thejsen,  
tidligere chefredaktør,  
Folkeskolen

Hold op med  
at klare det

Der har været meget fokus på vold i skolen i den seneste tid. 
Det er på høje tid, at der bliver stillet skarpt på de problemer, som lærerne og ele-
verne oplever med råb som »fede luder« og skub og slag. Lærerne ligger – sammen 
med pædagoger og politibetjente – i toppen af listen over professioner, der oplever 
vold i hverdagens arbejdsliv! Det er helt vildt!

I den kommende tid vil Folkeskolen dykke ned under tallene og bringe lærernes 
egne beretninger fra frontlinjen i klasseværelserne. 

Det handler om at få startet en bevægelse, som kan tage fat på problemerne og 
få dem løst på de steder, hvor nogen kan gøre noget. Det gælder både på Christians-
borg, i kommunerne, blandt skolelederne og i lærernes egne team. 

Men først skal svesken på disken. Og her er et kæmpeproblem: Meget få af de 
lærere, som har oplevet problemer, og som Folkeskolen har talt med, har ønsket at 
stå frem. Angsten for at hænge elever ud, skam over ikke at slå til, frygt for at skade 
samarbejdet med forældrene eller ens egen fremtid lukker munden på lærerne. 

I virkeligheden burde kommunerne give en medalje 
til de lærere, som står frem og åbent fortæller om pro-
blemerne. For hvordan skal det nogensinde blive anderledes, hvis de, der 
bemander fronten ude i klasselokalerne, tier? Og hvordan skal vi sikre folkeskolens 
fremtid, hvis ikke problemerne bliver løst?

Ni ud af ti lærere siger, at bag volden ligger den fejlslagne inkluderende folke-
skole, hvor elever med særlige behov blev sendt ud i almenskolen, uden at der blev 
taget hånd om deres behov. Det var og blev en spareøvelse. 

Lærerne går ind for inklusion. Plads til alle er en grundværdi. Hjertet bløder for 
børn, som reagerer i afmagt. Det betyder, at den lærer, som får et slag, samtidig ser 
et barn, som ikke trives, og som ofte er blevet svigtet: 

»Lærerne prøver at holde ud, fordi det er deres oplevelse, at hvis de ikke er der, 
så er der ingen, der forstår og kan tage sig af de ’særlige’ elever. Det er grædende 
lærere, der ringer og føler sig helt magtesløse«, fortæller en kredsformand inde i 
bladet.

Men det er på tide at sige det meget tydeligt: Den spareramte inkluderende folke-
skole ødelægger børn og voksne. Inklusion kræver hænder i klassen, tid og grundig 
uddannelse! Det er på tide at bruge medfølelsen med børnene til at holde op med at 
klare det – og i stedet åbne munden.

Hvis lærerne siger stop, kommer det de børn til gavn, som afreagerer  
ved hjælp af afmagtsvold. Og så vil det også hjælpe de  
heldigvis rigtig mange elever, som bare håber på en 
fredelig skoletid. 

LEJRSKOLE OG FÆLLESSKAB

Læring, oplevelser, kultur 
og historie i Helsingør
Helsingør Ferieby er den perfekte base 
for en lejrskole med læring og oplevel-
ser. Spændende seværdigheder, kultur,  
natur og historie venter lige udenfor døren. 
Og med gode transportmuligheder til og 
fra feriebyen er det nemt at komme rundt. 
Nordsjællands mange muligheder gør det 
let at sammensætte et varieret og lærerigt 
program for lejrskolen. Tag f.eks. på udflugt 
til de nærtliggende seværdigheder som  
Kulturværftet, Kronborg Slot, Louisiana og M/S 
Museet for Søfart.

Overnatning i skoven 
i hyggelige feriehuse
Feriebyen ligger i et smukt skovområde 
med udsigt over Øresund og blot 1,5 km fra  
Helsingør centrum. Under feriebyens 
trækroner ligger 40 hyggelige og funktionelle 
feriehuse på hver 42 m2. Husene har sove- 
rum med 4 køjer, badeværelse og moderne 
køkken-alrum med sovesofa. Køkkenerne 
er fuldt udstyrede og klar til, at eleverne selv  
kan tilberede deres måltider. I feriebyens 
fælleshuse kan I samle eleverne til lærerige 
aktiviteter. Begge lokaler har IT, AV-udstyr og 
whiteboard-tavler.

Inkl. 6 sovepladser, el, vand, Wi-Fi,
miljøafgift og slutrengøring

Derfor skal I vælge Helsingør Ferieby:

✓ 1,5 km til Helsingør centrum 
✓ Tog og bus lige til døren 
✓ 1 km til dagligvareindkøb
✓ Roligt og naturskønt område
✓ 40 feriehuse med 6 sovepladser
✓ 2 fælleshuse til undervisning 
✓  Veluddannet personale  

 
Med et lejrskoleophold i Helsingør 
Ferieby er I med til at støtte 
FolkeFerieFonden, hvis formål er 
at sikre, at socialt udsatte børn og 
familier får en tiltrængt ferie.

Kun 700,-

Kontakt os:
Mogens Thage Hougaard
Sperlings Allé 43A, 3000 Helsingør
mth@folkeferiefonden.dk
Tlf. 29 37 10 22 
Læs mere på www.folkeferiefonden.dk/lejrskole

pr. hus, 
pr. dag

ekskl. moms

i naturskønne og historiske Helsingør

 D
er tages forbehold for trykfejl og prisæ

ndringer. 

152186 p02-03_FS1918_Leder.indd   3 05/11/2018   11.41



4 /  F O L K E S K O L E N  /  1 9  /  2 0 1 8

I N D H O L DI N D H O L D

24

Elever løser gåder
Folkeskolen må gøre noget  

særligt for at rumme de  
fagligt stærkeste elever,  

mener lærer og skoleleder  
på Hørsholm Skole.

10 14

Åbent brev til 
kommunerne 

»Lærerne vil samar-
bejde«. Det er budska-
bet i et brev, som DLF’s 
kongres sender til alle 
kommunalpolitikere i 

Danmark.

TEMA: INKLUSION OG VOLD 

»MIN GRÆNSE 
BLEV NÅET«

Søren Madsen nåede at bede om hjælp, da 
voldsomt udadreagerende elever i en 2.-klasse 
fik ham til at tvivle på sig selv som lærer.  
Ny serie går bag om tallene for vold og trusler 
i den inkluderende folkeskole.  

Sælg flotte til/fra-kort

TJEN 3.000,- 
TIL KLASSEN

 
– og hjælp samtidigt børn i nød

Alle klasser tjener 

3.000,- 
for hver kasse solgte kort

FRI RETUR-RET
Yderligere information / bestilling af kort:

www.tilfrakort.dk 
Tlf. 30 89 89 62

mail@tilfrakort.dk
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Intens indlæring
Lærermangel gav  

tysklærere på  
Fjordbakkeskolen  

en genial ide.
Millionær på 

læringssystem
Ulrik Juul Christensens 
e-læringskoncept skal 

sætte lærerne fri til den 
avancerede læring.

Hvem vinder?
Snart uddeler Lærer-

profession.dk årets 
priser for bedste afslut-
tende projekt for lærer-
studerende og bedste 

pædagiske  
diplomopgave.
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Under overenskomstforhandlingerne i foråret 
bidrog talrige røde faner, tv-kameraernes 
opmærksomhed og en exceptionel solida-
ritet i fagbevægelsen til, at mange lærere 
fik høje forventninger om, at det kunne 
lykkes forhandlerne at lande en central 
arbejdstidsaftale. Men de, der sad tættest på 
forhandlingerne, vidste godt, at det ikke ville 
lykkes, fortæller formand for Frederiksund 
Lærerkreds og medlem af Lærerforeningens 
hovedstyrelse Regitze Flannov.   

»Vi, der sidder her og er tæt på, vidste 
godt, at der nok ikke blev tryllet tre-fem mil-
liarder frem, som kunne finansiere sådan en 
arbejdstidsaftale, som vi i virkeligheden godt 
ville have«, lød det fra Regitze Flannov, da 
Overenskomst 2018 blev evalueret på lærernes 
kongres i København.  

Hun åbnede op for, at man begynder at 
diskutere, om DLF fortsat skal have som mål 
at indgå en central arbejdstidsaftale. 

»Vil der, under kommunernes ejerskab af 
folkeskolen, nogensinde blive mulighed for 
at indgå en central, resursebindende aftale? 
Eller fastholder vi i Danmarks Lærerforening 
en myte om den centrale arbejdstidsaftale?« 
spurgte Regitze Flannov.

Arbejdstid er blevet et lokalt spørgsmål
Formand for Ballerup Lærerforening og 
hovedstyrelsesmedlem Morten Refskov mente 
også, at det er tid til at tage debatten. Han var 
i 2015 en af dem, som højlydt stemte nej til 
overenskomstresultatet, fordi han mente, at 
man må kæmpe med alle midler for at få en 
central arbejdstidsaftale. Argumentet var den-
gang, at alle medlemmer skal sikres. Og han 
rakte nallerne frem fra talerstolen og gjorde 
det klart, at han er parat til at tage et rap over 
dem for det: 

»Hvad vil der egentlig ske, hvis vi dropper 
kravet om en central, resursebindende aftale 
og i stedet bruger kræfterne på at nå til enighed 
med KL om at formulere en kommunal forplig-
telse til at indgå en lokalaftale – med tvangsbi-
stand, bod eller andet som konsekvens, hvis 
det ikke sker?« spurgte Morten Refskov.

Også formand for Gladsaxe Lærerforening 
Thomas Agerskov mente, at tiden har ændret 
sig.

»Arbejdstid er blevet et kommunalt spørgs-
mål – det er ikke længere et centralt spørgs-
mål. Det er hovedlæringen af 2018«, lød det 
fra Thomas Agerskov, som opfordrede til, at 
det må være tid til, at Lærerforeningen tager 
en diskussion af, hvad en god lokal arbejds-
tidsaftale indeholder. 

Udmeldingerne gjorde flere delegerede 
bekymrede: 

Birgitte Lehrmann er nervøs for, hvad en 
sådan diskussion kan betyde for de lærere, 
der arbejder i kommuner, hvor der ikke p.t. 

TEKST MARIA BECHER TRIER

FOTO THOMAS ARNBO

D L F - KO N G R E S

D E L E G E R E D E : 
Skal DLF droppe  
kampen for en central  
arbejdstidsaftale?
Hvor længe kan Lærerforeningen lade sin succes afhænge  
af, om det lykkes at få en central arbejdstidsaftale?  
Det spørgsmål stillede flere delegerede på DLF’s kongres.

Morten Refskov, formand for  
Ballerup Lærerforening, var en af 
flere, som tog spørgsmålet om en 
central arbejdstidsaftale op.
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er et godt samarbejde mellem kreds og kom-
mune.

»Er det godt nok med uskrevne regler? In-
gen skal efterlades på perronen, blev der sagt 
ved overenskomstforhandlingerne i foråret. 
Jeg vil appellere til, at det heller ikke er det, 
som sker for os, der arbejder i en kommune, 
hvor folkeskolen ikke prioriteres i tilstrække-
lig grad«, lød det fra Birgitte Lehrmann.

Per Brinckmann fra Lejre Lærerforening 
bad formand for overenskomstudvalget Gor-
don Ørskov Madsen be- eller afkræfte, om 
DLF er på vej væk fra målet om en central 
arbejdstidsaftale.

»Jeg har på ingen måde sagt, at vi skal op-
give tanken om en central aftale. Det er der 
andre, der har sagt, at de gerne vil diskutere. 
Eksempelvis Regitze og Morten. Jeg vil godt 
sige: Jeg vil aldrig opgive ambitionen om en 
central aftale«, sagde han og blev afbrudt af 
massive klapsalver fra salen. 
mbt@folkeskolen.dk

I 77 kommuner har kreds og kommune sammen 
sat underskrifter på et papir, som beskriver ram-
merne for lærernes arbejdstid. I 21 kommuner 
er der ingen aftaler. Ud af de 21 kommuner 
er der dog otte, som lige nu er i gang med at 
forhandle lokale arbejdstidspapirer.

Men ikke alle aftaler er lige gode. En analyse 
af de lokale arbejdstidsaftaler viste i foråret, at 
der er meget stor forskel på, hvilke sikringer 
en lokal arbejdstidsaftale giver lærerne. Nogle 
steder får lærerne et maksimalt undervisnings-
timetal, andre steder sikres lærerne noget tid til 
forberedelse, mens nogle aftaler udelukkende 
består af enighed om fælles værdier.

Og det er helt efter Danmarks Lærerfor-
enings politik, forklarede formand for for-
eningens overenskomstudvalg Gordon Ørskov 
Madsen:

»Det er ikke foreningens politik, at vi 
kun kan indgå lokale aftaler, når de lever op 
til nogle bestemte niveauer eller bestemte 
standarder«, slog han fast. »Det, vi har taget 
udgangspunkt i, er, at vi vil samarbejde lokalt 
om rammer og vilkår, og vi vil bruge aftalein-
strumentet, når vi kan gøre det. Vi har også 
vedtaget det princip, at en lokal aftale skal 
være bedre end det, lov 409 giver os. Det er 
ikke meget, men det er princippet. Hvis man 
fraviger lov 409’s bestemmelser, så skal man 
sætte noget bedre i stedet for«.

Marker røde, gule og grønne aftaler
Flere delegerede efterlyste en debat om mind-
stestandarder for lokale arbejdstidsaftaler. En 
af dem var Thomas Roy Larsen fra Køben-
havns Lærerforening:

»Jeg har foreslået en model med ’grønne’, 
’gule’ og ’røde aftaler’ på vores fine kort på 
hjemmesiden, og så ser det måske ikke helt så 
godt ud, som det gør nu«.

Kasper Rosenborg Mortensen fra Ballerup 
efterlyste også mindstestandarder for lokalafta-
ler. Han nævnte, at han har læst Vejles og Hor-
sens’ aftaler, og – uden at kende til forholdene 
dér – vurderer, at det ikke ser ret godt ud.

Vejle: Tillid giver lærerne bedre forhold
Det fik formand for Vejle Lærerkreds Rikke 
Vagn-Hansen på talerstolen.

»Til kritikken af, at vores aftale ikke inde-

holder et maksimalt undervisningstimetal 
eller andre bestemmelser, vi kan slæbe Vejle 
Kommune i retten på, kan jeg sige, at vi har 
ikke indgået en aftale med henblik på at 
slæbe kommunen i retten. Og jeg kan sige, at 
vores medlemmer er meget tilfredse med af-
talen. Jeg har ikke modtaget en eneste kritisk 
kommentar fra medlemmer. Kun positive. Ja, 
ligefrem et kollektivt lettelsens suk«.

Formand for overenskomstudvalget Gor-
don Ørskov mente, at der er god grund til at 
fortsætte som nu: 

»Jeg har endnu ikke set eller hørt eller 
mødt en kreds, der kun indgår aftaler for 
aftalernes skyld. Alle aftaler, der er indgået, 
er indgået med henblik på at skabe bedre 
rammer og vilkår for medlemmerne. Uanset 
hvordan aftalen ser ud«.

DLF sætter i den kommende tid fokus 
på lærernes arbejdstid, og i løbet af foråret 
efter debat i overenskomstudvalget, hoved-
styrelsen og i kredsene vil der blive indkaldt 
til en arbejdstidskonference, fortalte Gordon 
Ørskov.  
mbt@folkeskolen.dk

DLF-top afviser minimums-
standard for lokale  
arbejdstidsaftaler
Flere delegerede på Lærerforeningens kongres ønskede debat  
om minimumsstandarder for lokale aftaler.

L Æ R E R : 
Bak op om de  
privatansattes 
overenskomst
De offentligt ansatte stod sammen, da over-
enskomstforhandlingerne langsomt bum-
lede frem i foråret. Men også fagbevægelsen 
på det private arbejdsmarked støttede læ-
rerne, og det forpligter, mente Inge Margre-
the Thomsen fra Københavns Lærerforening 
fra talerstolen på DLF’s kongres.

»Det er jo sådan, at det private skal ud og 
forhandle overenskomst i 2020, et års tid 
før os andre«, sagde hun og opfordrede til, at 
Lærerforeningen lokalt og centralt begynder 
at tænke på, hvordan lærerne kan støtte i 
2020. »Jeg tror, vi står os bedst ved at stå 
sammen – både det private og det offent-
lige«.  
mbt@folkeskolen.dk 

Gordon Ørskov Madsen, formand for DLF’s overens-
komstudvalg, forklarede om forskellene i de lokale 
arbejdstidsaftaler. Foto: Thomas Arnbo
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»Vi må give vores bud på, hvordan skole og 
undervisning skal udvikles. Det går ikke, at 
det alene er andre parter, der formulerer, 
hvad der skal ske i skolen i en tid, hvor 
skolen er under stor forandring«. Sådan lød 
det fra formand for undervisningsudvalget 
i Danmarks Lærerforening (DLF) Jeanette 
Sjøberg, da hun tog hul på en diskussion af 

Lærerforeningens kommende folkeskoleideal 
på foreningens kongres i København.

Arbejdet med at udarbejde et såkaldt fol-
keskoleideal har stået på siden kongressen i 
2016, og på kongressen i 2019 præsenteres et 
færdigt ideal. 

I år kunne de cirka 300 delegerede på 
kongressen forholde sig til ni temaer (se fakta-
boks), som er formuleret af en ad hoc-gruppe 
under Lærerforeningen på baggrund af med-
lemsmøder og i samarbejde med prorektor 
på University College Syd Alexander von Oet-
tingen. 

Mindre Grundtvig, mere Marx
Generelt udtrykte de delegerede, som gik på 
talerstolen, stor opbakning til arbejdet med 
folkeskoleidealet. Men der var også lærere, 
som mente, at processen bør gribes anderle-
des an. Niels Munkholm fra Odense Lærerfor-
ening undrede sig over, at hovedstyrelsen vil 
udføre en så stor del af arbejdet selv:

»Jeg synes, at der er behov for mere 
direkte medlemsengagering end de meget 
topstyrede aktiviteter. Man kan diskutere, om 
det er den bedste måde at nå ud til medlem-
merne på. Jeg vil i stedet foreslå, at kredsene 

Tæt afstemning om  
lærergeneralforsamlinger
Formand for Thy-Mors Lærerkreds 
Philip Lehn Brand fremlagde på 
kongressen et forslag fra de seks 
nordjyske lærerforeninger om at 
ændre i DLF’s vedtægter, så kred-
sene har mulighed for at beslutte 
på deres generalforsamling frem-
over kun at afholde generalfor-
samling hvert andet år i stedet for 
som nu hvert år. De store mæng-
der resurser og mandetimer, der 
går til en generalforsamling, kan 
bruges mere effektivt på andre ak-
tiviteter, mente forslagsstillerne. 

Det førte til en del debat for 
og imod, og afstemningen, der 
foregik ved håndsoprækning, 
blev uhyggelig tæt. Efter grundig 
optælling lød resultatet, at 185 
stemte for forslaget, 95 imod, og 
fem valgte hverken at stemme for 
eller imod. En vedtægtsændring 
kræver to tredjedeles flertal, så 
forslaget var fem stemmer fra at 
gå igennem. En stor del af Dan-
marks Lærerforenings hovedsty-
relse stemte for forslaget.  
pai@folkeskolen.dk

Foto: Hanne Birgitte Jørgensen.

TEKST PERNILLE AISINGER

FOTO THOMAS ARNBO

D L F - KO N G R E S

Danmarks Lærerforening vil præsentere sit  
folkeskoleideal i 2019. På lærernes kongres  
diskuterede de, hvad idealet skal indeholde,  
og hvordan lærerne kan inddrages mere.

Mindre Grundtvig og mere 
medlemsinddragelse  
i folkeskoleidealet

Der synges med på foreningssangen  
»I tidens strøm« ved åbningen af  
Lærerforeningens kongres i København.
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Faktalink og Forfatterweb 
er to uundværlige livliner i 
forbindelse med undervisning på 
mellemtrinnet og overbygningen i:

• Samfundsfag
• Historie
• Dansk

SkoDa lukker ved årets udgang
Tegn abonnement for 2019  
så I også efter 1. januar 
2019 har adgang til to af 
de mest brugte værktøjer i 
elevernes opgaveskrivning og 
projektarbejde.

Tegn abonnement inden den 
1. november 2018 og spar 10% 
på 2019-prisen!
Abonnementet giver ret til 
ubegrænset brug i undervisningen 
via UniLogin og omfatter alle 
undervisningsinstitutionens og 
læreres/elevers computere. 

Se indhold og priser på 
www.dbc.dk

SkoDa lukker
Gå ikke glip af 
Faktalink og 
Forfatterweb 
i 2019
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FOLKESKOLEIDEALETS  
NI TEMAER
1     Skoleliv og barndom: Barnets ret til en  

barndom, og at skolen er en helt afgørende 
tid i barndommen og ungdommen.

2     Demokratisk deltagelse: Et bud på skolens 
brede demokratiske betydning.

3       Forskellighed og overgang: Skolens  
funktion og skolens rolle i at sikre, at ele-
verne kommer videre i et uddannelsesforløb 
efter skolen.

4      Social lighed: Folkeskolen er betydnings-
fuld med hensyn til at modvirke den nega-
tive sociale arv og sikre alle elever udfor-
dringer og god undervisning.

5      Fællesskab og kulturel deltagelse: Skolens 
betydning for sociale fællesskaber, kulturli-
vet og det kulturelle engagement.

6       Verdensborgerskab og globalt udsyn:  
Skolen peger ud mod en global og inter-
national verden og et ansvar for en fælles 
global fremtid.

7       Skolens viden og faglighed: Skolen formid-
ler viden og danner gennem undervisning.

8      Et mangfoldigt undervisningsbegreb: Sko-
lens undervisning foregår på mangfoldige 
måder – med forskellige organisationsformer.

9     Profession og samarbejde: Skolen løfter sit 
formål i samarbejde med forskellige fagpro-
fessioner.

Hovedstyrelsen vil ikke åbne for  
blanke overenskomststemmer
Tre ud af fire lærere, som stemte om over-
enskomstforliget i foråret, stemte ja. Men 
debatter og interview viste, at mange tryk-
kede et tøvende ja, og flere efterspurgte mu-
lighed for at kunne stemme blankt. Og netop 
muligheden for at stemme blankt er noget, 
hovedstyrelsen har diskuteret indgående – 
og valgt at holde fast i de nuværende regler, 
som ikke tillader at stemme blankt.

Formand for organisationsudvalget i DLF 
Thomas Andreasen forklarede blandt andet 
de delegerede på kongressen, at de faglige or-
ganisationer kun skal meddele arbejdsgiveren 
enten et ja eller et nej til et aftaleresultat. »Det 

vil derfor formentlig svække organisationerne 
over for arbejdsgiverne, hvis der åbnes op for at 
stemme blankt«, sagde han og fortsatte med 
at fortælle, at hovedstyrelsen i DLF mener, »at 
det er af afgørende betydning for foreningens 
medlemsdemokrati, at man som organisati-
onsvalgt i Danmarks Lærerforening har en klar 
holdning til et aftaleresultat. Uanset hvordan 
resultatet er. Det er vores vurdering, at det kan 
være med til at underminere og svække for-
eningen, hvis man som organisationsvalgt ikke 
ser sig i stand til at anbefale medlemmerne 
enten et ja eller et nej til et aftaleresultat«.  
mbt@folkeskolen.dk

etablerer fokusgrupper med åbne og konkrete 
spørgsmål til folkeskoleidealet«, sagde han 
og kritiserede, at visse af formuleringerne i 
de ni temaer lugter for meget af Grundtvig, 
som han beskrev som en økonomisk libera-
list i 1800-tallet, der modarbejdede statslige 
bestemmelser i grundloven og afviste enhver 
statslig forsørgelsespligt.        

»Er det virkelig det bedste grundlag for fol-
keskolens udvikling? I stedet for liberalismen 
ville det pynte med lidt mere af Karl Marx’ 
tænkning. Jeg vil foreslå, at de bedste sider af 
både Grundtvig og Marx indgår«.

Hertil svarede udvalgsformand Jeanette 
Sjøberg, at hun gik ud fra, at det var formu-
leringerne og ikke indholdet, han var uenig i, 
og det ville hun gerne være med til at se på. I 
forhold til medlemsinddragelsen mente hun, 
at kredsene bedst selv kan afgøre, hvordan og 
hvornår de har overskud og mulighed for at 
udføre aktiviteter. 

En anden bekymring, som flere delege-
rede rejste, vedrørte emner, som de mente 
mangler i de ni temaer. Lise Vadsager fra 
Ringsted-Sorø Lærerforening efterlyste en 
pind i idealet om de udfordringer, der er i 
skolen i dag – for eksempel sygefravær og 
elevernes opførsel. Niels Munkholm vil gerne 
have nævnt elever med handicap og have 
mere om fagene. Mens Rikke Jørgensen fra 
Brøndby Lærerforening efterlyste, at man 
forholder sig til udfordringerne med inklu-
sion.  
pai@folkeskolen.dk

Foto: Hanne Birgitte Jørgensen.
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»Vi er erfaringsramte. Vi kender historien, 
og det er svært at få etableret den tillid, der 
skal bygges på«, sagde lærerformand Anders 
Bondo i sin tale til Danmarks Lærerforenings 
kongres i sidste uge om det samarbejde på 
alle niveauer mellem lærere og kommuner, 
der nu skal have en »Ny Start«. 

»Det er KL’s ansvar, og det er også vores 
ansvar. Vi har med vores underskrift forplig-
tet os til at gøre alt, hvad vi kan, for at få etab-
leret den tillid. Alle de fine ord skal udmøntes 
i handlinger, der kan mærkes ude på den 
enkelte skole«, understregede Anders Bondo 
Christensen med henvisning til det papir med 
titlen Ny Start, som KL og Lærerforeningen i 
fællesskab skrev under på som led i forårets 
overenskomstforlig. Et papir, der sammen 
med Arbejdstidskommissionen skal etablere 

et grundlag for de næste overenskomstfor-
handlinger i 2021.

Skepsis
»I fredags var jeg til medlemsmøde, og vi talte 
om hele historien. Fra hvordan vi forud for 
2013 oplevede en disrespekt for lærerne til 
et ensidigt lovindgreb – vi kender historien 
alle sammen. Derfra har vi nu bevæget os 
over i en situation, hvor vi sammen med KL 
forsøger at skabe et godt samarbejde centralt, 
lokalt og på den enkelte skole. Alt det fortalte 
jeg lærerne om på medlemsmødet – og jeg 
kan godt sige, at jeg blev mødt med en vis 
skepsis. Det forstår jeg godt. Det er vigtigt, at 
det hele udmønter sig i nogle helt konkrete 
resultater på den enkelte skole«, sagde An-
ders Bondo.

Det blev til en lang debat på kongressen 
om, hvordan samarbejdet går i kommunerne. 
Nogle steder fungerer samarbejdet godt, men 
andre steder er kommunerne mere afven-
tende.

»Vi skal have samarbejdet til at fungere 
nu«, understregede næstformand i DLF Dorte 
Lange.  

Kongressen forpligtede i en såkaldt kon-
gresvedtagelse DLF til, at foreningen på alle 
niveauer vil arbejde for at etablere et tillids-
fuldt samarbejde. 

»Samarbejdet skal endvidere bidrage til, 
at der findes løsninger på de konkrete udfor-
dringer, der er på den enkelte skole«, står der 
blandt andet i vedtagelsen.

DLF-formand Anders Bondo Christensen 
sagde også, at han vil kontakte formand for 
KL Jacob Bundsgaard.

»Vi kommer til at rende ind i nogle kom-
muner, der siger: Det kender vi ikke noget 
til. Det er også derfor, vi i vores vedtagelse 
har sagt, at vi har en fælles forpligtelse til, 
at vi kommer i gang alle steder. Jeg agter at 
skrive til Jacob Bundsgaard i forlængelse af 
kongressen og i forlængelse af, at vi har sendt 
det her brev ud til alle kommunalbestyrelses-
medlemmer.  Jeg vil bede om, at vi mødes og 

Ny start for samarbejdet  
mellem lærere og kommuner:

DLF er klar
Lærerforeningens kongres sender et brev til samtlige 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, og Anders Bondo vil mø-
des med Jacob Bundsgaard for at sikre et godt samarbejde.

TEKST HANNE BIRGITTE JØRGENSEN  
OG MARIA BECHER TRIER

FOTO THOMAS ARNBO

D L F - KO N G R E S

152186 p06-11_FS1918_Kongres.indd   10 05/11/2018   11.22



F O L K E S K O L E N  /  1 9  /  2 0 1 8  /  11 

ser på, hvordan vi i fællesskab fastholder den 
positive udvikling, som jeg virkelig synes, vi 
har oplevet, og ser på, hvordan vi sørger for 
at få alle med«.

Brev til kommunalbestyrelsesmedlemmer
Kongressen besluttede også at sende et åbent 
brev til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer 
i Danmark. I brevet understreges det, at DLF 
meget gerne vil samarbejde med kommunerne.

»Det afgørende er, at samarbejdet resul-
terer i konkrete positive forandringer på den 
enkelte skole. For at eleverne kan få den bedst 
mulige undervisning, skal lærerne kunne lyk-
kes med deres vigtige opgave«, står der blandt 
andet i brevet, som kan læses på dlf.org. 
hjo@folkeskolen.dk, mbt@folkeskolen.dk

Kampen for folkeskolen skal være en fælles 
og politisk kamp, lød det fra formanden for 
forbundet 3F, som Danmarks Lærerforening 
efter nytår kommer til at dele ny, stor hoved-
organisation med, da han talte ved åbningen 
af Lærerforeningens kongres i sidste uge.

»Vi vil gerne kæmpe mod skolelukninger 
med jer lokalt. Kæmpe for folkeskolen på 
Christiansborg. Hvis I vil kæmpe sammen 
med os, når vi kæmper imod social dumping 
og for uddannelse til især ufaglærte«, sagde 
han. 

»Kampen for folkeskolen er ikke kun je-
res. Misforstå mig ikke, men den kamp er for 
vigtig til at overlade til jer alene. Det er en 
fælles kamp. Det er vores, jeres, min og mine 
kolleger i 3F’s kamp«.

Lærerformand Anders Bondo Christensen 
ser store perspektiver i den nye hovedorga-

nisation, FH, der skal kæmpe en fælles kamp 
for velfærdsstaten. 

»Fagbevægelsen skal tage ansvar for de 
store udfordringer i samfundet. Det gælder 
klimaudfordringer, flygtningeproblematik, 
social dumping og kamp for ligeløn mellem 
kønnene. Fagbevægelsen skal involvere sig i 
de store spørgsmål. Vi må ikke falde tilbage til 
at kæmpe for hver vores dagsorden«, sagde 
han, før kongressen tog fat på at diskutere, 
hvordan fusionen skal udmøntes lokalt. 

Den sydfynske lærerkredsformand Peter 
Lund Andersen fortalte med bekymring, 
hvordan den lokale LO-sektion på Sydfyn 
støtter flere partiforeninger.

»Hvis vi bliver en del af en lokal sektion, 
skal vi arbejde målrettet for, at sektionen er 
partipolitisk uafhængig. Hvis 3F ønsker at 
støtte nogle bestemte folketingskandidater, 
så har den ret til det. Men det er bare ikke 
hovedorganisationen, der skal gøre det«, sva-
rede Anders Bondo. 
tla@folkeskolen.dk

»Kampen for folkeskolen  
er for vigtig til at overlade  
til jer alene«
Lærerforeningens kongres havde besøg af en  
kollega i den kommende hovedorganisation, formanden for  
forbundet, 3F Per Christensen.

TEKST TOBIAS LAURITZEN

FOTO THOMAS ARNBO

»Lærerne er skeptiske omkring Ny Start, og det kan jeg 
godt forstå«, sagde Anders Bondo Christensen, formand 
for Danmarks Lærerforening, i sin åbningstale. »Vi skal turde være politiske. Det nytter 

ikke, at det bliver laveste fællesnævner«, 
sagde 3F-formand Per Christensen om 
den nye hovedorganisation. 
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»Jeg er ikke en, der slår ud med arme og ben, 
når jeg bliver vred. Jeg kan blive indigneret 
over en sag, men jeg bliver meget sjældent 
vred på en person. Bliver jeg vred, er det med 
stemmen, ikke med kroppen, og det er rig-
tigt, at jeg talte højt«.

Sådan lød lærer Erik Schmidts udlæg-
ning i dag i Østre Landsret af sin egen 
fremtoning under et lærermøde på Agedrup 
Skole den 7. maj 2014. 

Det var hans opførsel den dag, der se-
nere indbragte ham en tjenstlig advarsel. 
Sagen er af Danmarks Lærerforening og 

læreren selv anket til landsretten, efter at 
byretten i Odense i november sidste år af-
gjorde, at Erik Schmidt på mødet forbrød 
sig mod de såkaldte dekorumregler for god 
opførsel og dermed begik en tjenestefor-
seelse. 

Handler også om ytringsfrihed
Siden sagen i Odense Byret har Danmarks 
Lærerforening skiftet advokat, og Steen 
Hellmann valgte i sin procedure at lægge 
stor vægt på, at sagen også handler om of-
fentlig ytringsfrihed.

»Den udvidede ytringsfrihed gælder 
både internt og eksternt«, sagde han i sin 
procedure. I Justitsministeriets retningslin-
jer for offentligt ansattes ytringsfrihed står 
der, at det kan være en god ide at fremsæt-
te sin kritik internt, før man går ud med den 
eksternt, men at man ikke har pligt til det. 

»Det, man må sige i avisen uden pligt til 
at sige det internt først, må man så meget 
desto mere fremføre internt«, lød det fra 
advokaten.

Der falder dom den 29. november.  

25. oktober 2018 | kl. 16.34 

Det halter med fagfagligheden  
på læreruddannelsen

30. oktober 2018 | kl. 17.24

Fagdidaktikken står stærkt, men for tredje år 
i træk lider fagfagligheden på læreruddan-
nelsen, konkluderer censorformandskabet i 
sin årsrapport. Der er dog fremgang at spore, 
også i forhold til at få de studerende til at 
skrive bacheloropgave i et af folkeskolens 

fag. Ifølge censorerne står fagfagligheden 
svagere end fagdidaktikken på læreruddan-
nelsen. Den tendens pegede censorformand-
skabet på i både 2016 og 2017, og nu gør 
formandskabet det igen i sin årsberetning for 
2017-2018. 

Erik Schmidt-sagen blev fremlagt i Østre Landsret. DLF mener, 
at den også handler om offentligt ansattes udvidede ytringsfrihed. 
Det afviser Odense Kommune.  

Foto: Julie Yapa Sørensen
Foto: pidjoe/iStock

Erik Schmidt-sagen:   
Gælder offentligt  
ansattes ytringsfrihed  
også internt?

Erik Schmidt ankom under stor 
bevågenhed til Østre Landsret.
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24. oktober 2018 | kl. 13.23 

Sådan bliver 
ghettopakke-
sprogprøverne 

Børnehaveklasselederne 
i sprogprøveforsøget har 
nu fået informationer om 
prøverne og materialerne 
til sprogstimulering. Ca-
roline Schaffalitzky de 
Muckadell, der er en af 
forskerne bag prøverne, 
fortæller, at prøverne 
får karakter af en fælles 
aktivitet. »Vi gamificerer 
de sproglige områder, der 
skal undersøges og træ-
nes. Så giver man dem 
små opgaver i form af en 
aktivitet, som kan vise, 
om de mestrer det, de 
skal kunne«. 

24. oktober 2018 | kl. 06.00 

Lærer og »ny borgerlig«:  
Lærerne er professionelle 

Lærer Lars Boje Mathiesen ser det ikke 
som et problem at være folketingskandi-
dat og lærer. Han mener, at debatten om 
indoktrinering er fejlfortolket. »Jeg har 
lærerrollen, politikerrollen og privatrollen. 
Når jeg bliver spurgt ind til min politiske 
mening, vil jeg meget gerne fortælle ele-
verne om den. Derfor tager jeg et skridt 
til siden og siger: Det må du gerne vide, 
men så træder jeg lige ind i politikerrollen 
og ud af lærerrollen. På den måde sørger 
jeg for, at eleverne altid ved, at læreren 
og politikeren er adskilt«.

1. november 2018 | kl. 12.15 

Aarhus har nu officielt sat skolerne fri fra læringsplatformen

25. oktober 2018 | kl. 10.10 

Forskere vil reducere  
antallet af svage  
læsere med nyt  
projekt

Børn med alvorlige læse- og 
skrivevanskeligheder skal op-
dages tidligere, så de kan få 
støtte, og lærere skal have 
bedre redskaber til at kunne 
rette undervisningens fokus 
mod de forskellige elevers be-
hov. Det er blandt målene i nyt 
forskningsprojekt. Bag projek-
tet står forskere fra Danmarks 
Tekniske Universitet og Dan-
marks Institut for Pædagogik 
og Uddannelse, Aarhus Uni-
versitet. Ud over at projektet 
skal komme elever og lærere 
til gavn, skal det give forskerne 
en dybere forståelse af børns 
skriftsproglige udvikling. 

26. oktober 2018 | kl. 15.25

Lærerne skal have  
ubegrænset adgang  
til digitale læremidler

I en ny toårig forsøgsordning 
får lærere i otte-ti kommuner 
ubegrænset adgang til alle 
digitale læremidler. Målet er 
at bryde de tre største forlags 
monopol og gøre op med kom-
munernes centrale indkøb 
fra ét forlag. KL overvejer en 
flatrate-model som alternativ 
indkøbsmodel, hvor hver kom-
mune betaler et abonnement, 
og så har man adgang til alle 
digitale læremidler. Pengene 
bliver herefter fordelt til udgi-
verne af de digitale læremidler, 
ud fra hvor meget læremidlet 
er blevet brugt.

 
nyheder på:

  

29. oktober 2018 | kl. 14.13

I Vordingborg er sygefraværet på skolerne i år fal-
det fra et gennemsnit på 9,2 procent i januar til 
3,7 procent i august. En af de lærere, som virkelig 
kan mærke, at der er sket en forandring, er lærer 
Nanna Begtrup Kristensen, som er lærer på Kuls-
bjerg Skole. Hun var sidste år i et årgangsteam 
med otte lærere. Halvdelen var sygemeldt. I år er 
alle tilbage. Skolen havde fokus på at få de syge-
meldte lærere tilbage, men alt for lidt blik for vilkå-
rene for de »langtidsraske«, lyder det fra læreren. 

»Vi er et årgangsteam i udskolingen. Sidste 
år var vi team 8, og der bør vi være otte lærere. 
Men fra september til februar havde vi tre lang-
tidssygemeldinger, og så var der jo også andre 
sygemeldinger løbende«, siger Nanna Begtrup. 
»Da folk blev sygemeldt i efteråret med stress, 
oplevede vi, at der straks var en organisering 
omkring de sygemeldte«, fortæller hun, »men 
der var intet beredskab til os, der var tilbage«. 

Det førte blandt andet til mange vikaransættel-
ser på skolen, og de uuddannede nye kolleger fik 
sider frem i hende, som hun ikke er stolt af.

»Jeg blev simpelthen dårlig til at tage imod nye. 
Jeg tænkte: Hvor længe holder det? Så jeg tog mig 
selv i at vise de dårlige sider af mig selv. Så begyn-
der man at sige: Nej, så tager jeg to klasser, og så 
løber man bare hurtigere og hurtigere, og så bliver 
det virkelig svært at være professionel«.

Mest læste:
 
•  Alex Ahrendtsen: Vi stoler nok 

ikke helt på, at danske lærere 
ikke indoktrinerer

•  Nationale test efter tre refor-
mår: Fortsat ingen fremgang

’•  Langtidsrask lærer:  
»Jeg tog mig i at vise dårlige 
sider af mig selv«

 Mest kommenterede
•  Tv i aften: Elevernes oplevelse 

af de nationale test til debat

•  Nationale test efter tre reform-
år: Fortsat ingen fremgang

•  Skoleleder: »Vi har nogle gan-
ge haft vikardækning på op til 
50 procent«

»Jeg tog mig i at vise dårlige 
sider af mig selv«

FIK DU  
LÆST: 
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      har gjort  
    det farligt at  
        arbejde i  
               folkeskolen

En undersøgelse, som 
fagbladet Folkeskolen 
har foretaget, viser en 
direkte sammenhæng 
mellem antallet af inklu-
derede elever i en klasse 
og vold mod lærere. 

SLAG, SPARK, SKUB, SPYT, TRUSLER og tilsvi-
ning rammer i dag cirka hver fjerde lærer i 
skolen. En række undersøgelser fortæller den 
samme triste historie: At arbejde i folkeskolen 
er forbundet med risikoen for at blive ramt af 
vold og trusler fra eleverne. 

Det viser både nationale målinger og fagbla-
det Folkeskolens egen undersøgelse, der også 
viser en direkte sammenhæng mellem det så-
kaldte »inkluderende læringsmiljø« og vold og 
verbale overgreb mod lærere.

Folkeskolen har spurgt lærerne om, hvad de 
ser som hovedårsag til den dystre udvikling. Et 
massivt flertal på ni ud af ti lærere udpeger in-

klusion som hovedårsagen til vold (se figur side 
16). Undersøgelsen i Folkeskolens lærerpanel 
viser også, at der er en direkte sammenhæng 
mellem vold mod læreren og antallet af elever 
i klassen, som læreren skønner tidligere ville 
have gået i en specialklasse. Jo flere »inklude-
rede« elever – jo mere udsat er læreren for vold 
og verbale overgreb.

Blandt de lærere, som vurderer, at de i snit 
har fire eller flere inkluderede elever i deres 
klasser, har 38 procent været udsat for vold 
inden for det seneste år. Blandt lærere, der ikke 
har elever, som tidligere ville have været i et an-
det tilbud, har kun 17 procent oplevet voldelige 

  Inklusionen  

T E K S T : 

S E B A S T I A N  B J E R R I L  O G  H E L L E  L A U R I T S E N 

M O D E L F O T O :  

P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N
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      har gjort  
    det farligt at  
        arbejde i  
               folkeskolen 17,1 %

10,0 %

32,2 %

37,6 %

7,5 %

29,1 %

38,4 %

ca. 0 elev           ca. 1 elev         ca. 2-3 elever       ca. 4 elever eller flere

6,1 %

40

30

20

10

Andel, der har oplevet 
voldelige elever
Andel, der har modtaget 
verbale trusler

elever (se figur på denne side). Forskellen er 
endnu mere markant, når det gælder lærere, 
der har været udsat for verbale trusler.

Og lærerne har i dag mange elever i al-
menklasserne, der tidligere ville have været 
i et specialtilbud. I gennemsnit er der i hver 
klasse to elever, der tidligere ville have gået i 
en specialklasse. Gennemsnittet dækker over, 
at 30 procent af lærerne har tre til fire inklu-
derede elever, mens ti procent har fem eller 
flere inkluderede elever i deres klasser.

 
Mere vold i skolen
Og intet tyder på, at problemerne løser sig 
selv. Tværtimod viser de seneste målinger fra 
Det Nationale Forskningscenter for Arbejds-
miljø (NFA) en markant stigning i andelen af 
lærere og pædagoger i folkeskolen, der har 
været udsat for fysisk vold inden for de sene-
ste tolv måneder. 

I 2012 svarede godt hver syvende lærer og 
pædagog (14,5 procent), at de havde været 
udsat for vold. I 2016 var det steget til 22,4 
procent. At cirka hver fjerde lærer oplever 
vold fra elever, bekræftes af Folkeskolens læ-
rerpanel. Her svarer 27 procent af 460 delta-

gende lærere, at de har oplevet en eller flere 
elever være voldelige over for dem inden for 
det seneste år. Næsten lige så mange fortæl-
ler, at de har modtaget trusler, mens andre 
har oplevet nedladende ytringer som »luder«, 
»du lugter«, »kælling«, »hold din kæft« eller 
»du er dum«. 

I undersøgelsen oplyser mange lærere 
desuden, at selv om de ikke personligt har 
været udsat for vold, har de kolleger, der er 
blevet sparket eller har fået knytnæveslag i 
ansigtet. »En elev kommer løbende og spar-
ker en gravid kollega i ansigtet, mens hun 
sidder på hug for at hjælpe en anden elev«, 
fortæller en lærer for eksempel. 

Svarene fra Folkeskolens lærerpanel viser 
også, at volden og truslerne tager til. Over 
halvdelen af lærerne føler, at det står værre 
til end for fem år siden. 
bje@folkeskolen.dk, hl@folkeskolen.dk

Kilde: Undersøgelsen er foretaget i Folkeskolens lærerpanel 
i september 2018. Spørgsmålene er sendt til 1.180 personer, 
460 lærere har deltaget i undersøgelsen. Data er indsamlet og 
bearbejdet af A&B Analyse.

#INKLUSION 
Hvorfor er vold og verbale overgreb blevet normalt 
i folkeskolen? Hvem hjælper lærere, elever og 
forældre, når den inkluderende folkeskole fejler? 
I en ny serie giver Folkeskolen ordet til dem, der 
er kommet i klemme i folkets skole – og til dem, 
der har et bud på en løsning.

  Inklusionen  
Inklusion avler vold 

Sammenhæng mellem antal inkluderede  
elever i klassen og vold mod læreren.
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Volden, truslerne og chikanen mod lærere og pædagoger i fol-
keskolen er veldokumenteret - og større end hidtil rapporteret. 
     I foråret landede en særkørsel fra Det Nationale Forsknings-
center for Arbejdsmiljø (NFA) på undervisningsministerens 
bord. Merete Riisager havde bestilt nye tal, der skulle gå helt 
tæt på, hvad undervisere i folkeskolen er udsat for. 
     Rapporten konkluderede, at problemerne formentlig er 
langt alvorligere, end man tidligere har troet. En ny måde at 
måle på viser nemlig, at der tilsyneladende har været tale om 
en underrapportering i NFA’s faste undersøgelser, »Helbred og 
Arbejdsmiljø«. For i de store nationale arbejdsmiljøundersø-
gelser, hvor lærere sammen med andre grupper på arbejds-
markedet jævnligt bliver bedt om at vurdere, om de har været 
udsat for vold og trusler, har det ikke været defineret, hvornår 
noget kan karakteriseres som vold og trusler. 

I særkørslen blev lærere og pædagoger derfor spurgt direkte 
ind til, om de har været udsat for en eller flere af tolv konkrete 
former for chikane, trusler om vold eller fysisk vold. Og her 
svarede halvdelen – altså over dobbelt så mange, som den faste 
undersøgelse viste – at de er blevet skubbet, slået, sparket, 
bidt, revet, har fået genstande kastet efter sig eller oplevet an-
dre former for vold i løbet af det seneste arbejdsår. 

Her på siden er nogle af de dystre eksempler fra forsknings-
centrets særkørsel om vold, trusler og chikane mod undervi-
sere i folkeskolen. 
bje@folkeskolen.dk, hl@folkeskolen.dk

Der går elever, som tidligere  
havde været i en specialklasse

De længere skoledage

Et øget fokus på mål, præstationer,  
karakterer mv.

For mange elever i klassen

Udtryk for en samfundstendens

Andet (forklar)

Ved ikke 1,2 %

16,1 %

35,1 %

37,9 %

38,3 %

44,4 %

87,5 %

Hvad er efter din mening  
hovedårsag til, at flere lærere 

bliver mødt med vold fra elever?

51 % 55 % 
af kvindelige lærere 

har oplevet vold
af mandlige lærere 

har oplevet vold

TIDSPUNKT PÅ DAGEN

13,6 % 11,8 % 14,7 % 20,5 %39,4 %

Om formiddagen i undervisningen

Om eftermiddagen i undervisningen

Om formiddagen uden for undervisningen (fx frikvarter)

Om eftermiddagen uden for undervisningen (fx frikvarter)

Der er ikke vold, trusler eller chikane på min skole

Vold og trusler fra elever sker oftest om eftermiddagen         

Hvor mange elever har du i  
snit i dine klasser, som tidligere ville have  

gået i specialklasse?  

Ved ikke 1,5 %
Ingen elever 8,9 %

5 elever eller flere 10,6 %
3-4 elever 30,7 %

1-2 elever 48,2 %

Kilde: Undersøgelse i Folkeskolens lærerpanel udført af A&B Analyse.
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OVER VOLD  
PÅ ARBEJDSPLADSEN
1 Døgninstitutioner og hjemmepleje

2 Undervisning   
3 Daginstitutioner 
4 Hospitaler  
5 Politi, beredskab og fængsler

2012
blev regeringen og kommunernes for-
ening, KL, enige om, at folkeskolen skulle 
være i stand til at rumme tæt ved alle 
elever. Målet blev, at 96 procent af alle 
grundskoleelever skulle gå i en alminde-
lig klasse. Landet over blev elever derfor 
overført fra specialklasser til den almene 
undervisning.

2016 
blev 96-procentsmålet droppet igen på 
baggrund af anbefalinger fra en ekspert-
gruppe, men ønsket om at rumme flest 
mulige elever i almenskolen bevaret. Man 
gik fra at tale om inklusion til begrebet 
inkluderende læringsmiljøer. 
 

2017  
gik 95 procent af eleverne i snit i en al-
mindelig folkeskoleklasse. Samtidig var 
omkring 28.000 elever placeret i det, der 
kaldes for et segregeret tilbud, som dæk-
ker over specialskoler og specialklasser i 
folkeskoler, kommunale ungdomsskoler og 
interne skoler i dagbehandlingstilbud eller 
opholdssteder.

SÅ MANGE LÆRERE OG PÆDAGOGER HAR DET SENESTE ÅR OPLEVET:

Kilde, alt øvrig grafik: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

14 % er blevet chikaneret på 
de sociale medier

21 % har oplevet at blive  
chikaneret af forældre

25 % har oplevet at blive  
latterliggjort i klassen

5 % har fået ridser i bil, cykel 
piftet eller dæk skåret op eller på 
anden måde fået skadet private 
ejendele

58 % er blevet kaldt luder, 
kælling, idiot eller andre nedvær-
digende ting – 18 procent ople-
ver det dagligt eller flere gange 
om ugen

32 % har oplevet vedvarende 
chikane eller forstyrrelser i un-
dervisningen, der var direkte 
målrettet dem 

51 % procent er blevet råbt ad 
eller skældt ud på en truende 
facon

25 % er blevet truet med en 
saks, pegepind, blyant eller en 
anden form for genstand

17 % er blevet truet  
med bank

9 % har været udsat for en  
indirekte trussel som fx »Jeg 
ved, hvor du bor«

5 % har modtaget  
trusler på skrift

3 % er blevet truet  
af elever eller forældre  
uden for deres arbejdstid

2 % er blevet truet  
over telefonen

35 % har oplevet at  
blive skubbet

32 % er blevet slået 

29 % er blevet sparket
 
27 % har fået kastet en saks, 
bog, stol eller en anden form for 
genstand efter sig

27 % er blevet revet,  
kradset eller nappet

13 % er blevet slået med en 
kæp, bog, stol eller en anden 
genstand

13 % har været udsat for et 
knytnæveslag

12 % er blevet spyttet på

10 % har prøvet at blive bidt

7 % har prøvet at blive fast-
holdt – fx holdt hårdt i armen

3 % har oplevet at blive revet 
i håret

1 % er blevet udsat for vold  
af elever eller forældre uden for 
deres arbejdstid

C H I K A N E

70 %

55 %

T R U S L E R

51 %

V O L D

FAKTA OM INKLUSION

SKOLETRIN

43,5 % 22,5 % 14,8 % 19,2 %

I indskolingen (0.-3. klasse)

I udskolingen (7.-9. (10.) klasse)

I mellemtrin (4.-6. klasse)

Der er ikke vold, trusler eller chikane på min skoleOm eftermiddagen uden for undervisningen (fx frikvarter)

Vold og trusler fra elever sker oftest i indskolingen

5
TOP
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Søren Madsen er tidligere 
fængselsbetjent, nu lærer. 
Han er chokeret over, hvordan 
skub, slag og verbale overgreb 
fra elever er blevet normalt  
i skolen. Især nogle af de  
inkluderede elever reagerer 
voldsomt. 

T E M A  # I N K L U S I O N
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øren Madsen blev uddannet lærer i 2007. 
Han har tidligere arbejdet som både be-
skæftigelseskonsulent og fængselsbetjent. 
Alligevel er det kun i folkeskolen, at han er 
blevet konfronteret med vold på jobbet. 

»Her oplever jeg, at kolleger kan blive 
spyttet i ansigtet, slået og sparket af frustrerede elever. 
Den slags oplevede jeg ikke som fængselsbetjent i Hersted-
vester og Vridsløselille. Al den vold, jeg har oplevet ar-
bejdsmæssigt, er sket i folkeskolen«, siger Søren Madsen.

»Alle lærere kender til det, og det bliver kun værre, når 
eleverne oplever at blive presset mere og mere«.

Alligevel er Søren Madsen glad for at være lærer. Han 
har 2. klasse i 15 timer om ugen på Kastrupgårdsskolen i 
Tårnby Kommune, hvor han har arbejdet i fem år. Dertil 
underviser han i 2. klasse på specialklasserækken. Han 
kalder inklusion for en fantastisk tanke. Men det skaber 
problemer i hverdagen, og det er hårdt – for både lærerne 
og børnene. 

»Der bliver faktisk begået vold mod eleverne, selv om 
deres tolerance er virkelig stor. Verbale overgreb og skub 
er blevet normalt, og en del af eleverne klarer det og 
holder ud. Men jeg ser også elever knække på det. Det er 
især nogle af de inkluderede elever, der reagerer ved at 
skubbe og udsætte andre for verbale overgreb«, siger han 
og fortsætter:

»Som lærer når du bare ikke alle elever i en lektion. 
Det er en lille håndfuld elever, der får min tid, og de, der 
får opmærksomheden, har brug for den. Men der er også 
en fem-seks elever, jeg ikke når at tale med. De sidder og 
er lidt stille«.

Duer jeg som lærer? 
Nogle af de elever, der tager Søren Madsens tid, er fagligt 
stærke, men de har svært ved at begå sig i et klassefælles-
skab. De er meget urolige og udadreagerende. Meget af ti-
den går også med en fagligt svag elev, der har svært ved at 
læse de sociale koder, ikke kan skrive sit navn og nok ikke 
burde gå i 2. klasse. Der er også eleven, der måske senere 
vil blive udredt til en ADHD-diagnose, som ofte kommer i 
konflikt med de andre elever, fordi eleven ikke kan »læse« 
sine klassekammerater. Her er forældrene meget på banen 
og gør en masse for at give barnet struktur i hverdagen. 
Eller det er eleven, der på et »god morgen« svarer »århh, 
hold kæft«. Eleven, der ikke kan fordrage skolen, ikke kan 
vente, taler grimt, vælter tasker og stole, slet ikke kan 
klare, at de voksne bestemmer. Eleven har en grænseover-
skridende adfærd, hvor alle ord laves om til noget frækt.

Disse elever tager tid hver dag. Hver eneste time. Tid, 
de tager fra de andre og fra det faglige indhold. Og de 
presser lærerne. Søren Madsen kan tydeligt huske en si-
tuation, hvor han selv reagerede for voldsomt over for en 
elev.

       »Al den vold, jeg har  
  oplevet arbejdsmæssigt,

                 er sket i folkeskolen«.
»Jeg fik taget for hårdt fat i en elev. Jeg kunne mærke, 

at nu måtte jeg ikke gå længere. Det var ikke godt for ham, 
og det var heller ikke godt for mig. Jeg reagerede uprofes-
sionelt, og det dur ikke. Min grænse blev nået. Jeg vil ikke 
bruge min fysik over for en elev. Og dér fik jeg da tanken: 
Dur jeg egentlig til dette job? Jeg fik heldigvis sat ekstra 
resurse ind en tid og havde en god snak med ledelsen«, 
siger Søren Madsen.

Han fortæller, at han også har overværet en kollega 
bande højt ad en elev. Læreren blev selv rystet og sagde 
undskyld til eleven. Det var ude over kanten. 

»Vi har jævnligt kolleger, der går ned med stress og er 
sygemeldte i en længere periode. Nogle kommer aldrig 
tilbage. Det har jeg oplevet flere gange. Også kolleger, der 
længe kæmper for at holde sig oven vande. Der er kom-
met klart flere krav til både lærere og elever i folkeskolen. 
Når eleverne reagerer voldsomt, sker det jo i frustration. 
De kan ikke være i deres krop«.

Få elever tager tiden
Søren Madsen kalder selv sin 2. klasse for en lille klasse 
med kun 23 elever, men samtidig vurderer han, at fem af 
eleverne kunne have glæde af at være i et andet skole-
tilbud. En af dem ville tidligere slet ikke være begyndt i 
almenklassen, skønner han. Og så går det endda bedre i 
år end sidste år. Overgangen fra børnehaveklassen til 1. 
klasse er voldsom for nogle elever.

»Dér vælter det for flere af børnene. De er frustrerede. 
Så der er bestemt fremskridt i klassen sammenlignet med 
sidste år«, forklarer han. 

»Jeg føler mig ikke altid rustet til de udfordringer, klas-
sen og enkelte elever byder på. Jeg er læreruddannet, jeg 
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har mange specialpædagogiske redskaber, og så har jeg en 
kandidatuddannelse fra Danmarks Institut for Pædagogik 
og Uddannelse i generel pædagogik, som jeg slet ikke kan 
bruge til noget her. Det er ikke de specialpædagogiske 
redskaber, jeg har brug for i almenklassen – det handler 
om noget andet. De specialpædagogiske redskaber kan jeg 
bruge i specialklasserækken, hvor det slet ikke er nær så 
hårdt at arbejde. Faktisk kan specialklassen i lange perioder 
fungere som et åndehul, fordi det lave antal elever og de 
ekstra resurser gør, at overskuddet dér er større«.

I specialklasserækken oplever lærerne slet ikke samme 
grad af udadreagerende elever som i almenklasserne. Ofte 
ser Søren Madsen, at eleverne får skoleglæden tilbage, når 
de kommer ind i andre rammer i en specialklasse.

»Indimellem oplever jeg specialklasserne som et ånde-
hul i hverdagen. Der er vi to voksne – enten to lærere eller 
en lærer og en pædagog«, siger han og peger på, hvad der 
kunne være med til at gøre hverdagen lettere i almenklas-
serne.

»Den våde drøm for indskolingslærere er tolærerord-
ninger. Det ville være fantastisk med en ekstra lærer. Det 
ville gøre en enorm forskel, men jeg ved godt, at resur-
serne ikke lige kan trylles frem«, siger han.

Grænseoverskridende adfærd i 2. klasse
Et stort problem i skolen er elevers grænseoverskridende 
adfærd. Der er elever, der tager lærerne i skridtet eller 
tager kvindelige lærere på brysterne. Lærere kaldes 
ludere, møgsække og lignende, når nogle elever bliver 
frustrerede. 

»Vi har her i en periode været to voksne i halvdelen 
af tiden i 2. klasse. Det er fire skolefritidsordningspæda-
goger, der er med i klassen på skift, fordi vi har arbejdet 
med at være tydelige, og nogle elever har brug for tæt 
voksenkontakt. Men det er jo kun i en periode, hvor vi 
er to, så den ene kan gå udenfor et øjeblik med en elev, 
der har en grænseoverskridende opførsel«, siger Søren 
Madsen.

På Kastrupgårdsskolen bruger lærerne tid på at doku-
mentere problemerne, og skolen har også haft et projekt, 
hvor lærere fra kommunens specialskole blev brugt i en 
periode som ekstra resurse for enkeltelever.

»De var med for at arbejde med hele klassen og hjælpe 
med at skabe en tydelig struktur. De var meget dygtige, 
men de endte som brandslukkere for nogle af de elever, 
der havde problemer med at være i klassefællesskabet«.

»Når du står alene med klassen, bliver det svært. Så må 
jeg sende klassen ud på en ekstra pause, mens jeg taler 
med et par elever. Men problemet er, at eleverne jo skal 
klædes på til almindelige klassefærdigheder, til at begå sig, 
at kunne modtage en fælles besked, få et fagligt udbytte 
og være i fællesskabet«, siger Søren Madsen.

 Selv om elevsammensætningen gør lærerjobbet svært 
for Søren Madsen, kalder han dem alle for skønne unger. 
For det er de også. Han mener, at forældrene langt hen ad 
vejen gør alt, hvad de kan. Det samme gør skolens ledelse. 
Skolen har for eksempel besluttet, at nyuddannede lærere 
har færre lektioner. 

Og på Kastrupgårdsskolen må man gerne tale om de 
udfordrede elever, og at det kan være et stort pres at gå 
på arbejde. 

»Vi har tillid til hinanden, og der er tillid til os fra 
ledelsens side. Her er gode kolleger og sammenhold. 
Jeg er egentlig optimistisk lige nu, hvor jeg har en ekstra 
resurseperson i klassen, men jeg kan godt være bekymret 
for nogle af børnene. Man følger jo deres liv og føler med 
dem – og de er udsat for et stort pres i skolen«. 
hl@folkeskolen.dk, bje@folkeskolen.dk

»Min grænse blev nået. Jeg  
vil ikke bruge min fysik over for  
en elev. Og dér fik jeg da tanken:  

Dur jeg  
egentlig  
til dette  
job?«        
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Lærere vender problemerne med udadreagerende elever indad, 
fordi det opleves som et nederlag ikke at kunne styre et lille 
barn. To kredsformænd opfordrer til at få problemerne med  
inklusion frem i lyset – for det knækker flere og flere lærere.

          »Hvor er det  
    godt, at der  
         er nogle, der
     tør sige det«
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år man fortæller om vold i folkeskolen, så 
taler man folkeskolen ned, mener mange. 
Og vi har i forvejen høj søgning til privat-
skolerne. Men jeg tror ikke, at problemerne 
går over ved ikke at tale om dem. Vi har 
et problem med inklusionen i dag, og vi er 
nødt til at tale om det«.

Så kontant er meldingen fra Lise Vadsager, kredsfor-
mand i Ringsted-Sorø Lærerkreds. Som lærernes faglige 
repræsentant taler hun med mange lærere, der er i klem-
me, fordi de ikke magter den situation, de står i. Inklusio-
nen er den årsag, hun ofte hører, og det fik hende til at 
skrive et debatindlæg på folkeskolen.dk, hvor hun koblede 
inklusion og lærernes arbejdsmiljø og beskrev nogle ano-
nymiserede hverdagshistorier. 

»Mange har bagefter sagt: ’Hvor er det godt, at der er 
nogle, der tør sige det’. Jeg har aldrig tidligere fået så stor 
respons på noget, jeg har skrevet. Inklusionen belaster 
lærerne voldsomt. De vender det ofte indad og oplever, at 
det er mega ubehageligt. De oplever, at de ikke dur til de-
res arbejde. At elever bliver udsat for vold og voldsomme 
episoder i klassen, og at de som lærere ikke kan styre et 
lille barns vrede. Det kan være et enormt nederlag for en 
lærer og kan faktisk virke endnu værre end selv at blive 
udsat for vold fra en elev i indskolingen. Afmagten kan 
føles værre«, siger Lise Vadsager.

I sit debatindlæg skrev Lise Vadsager derfor om den 
unge lærer med stresssymptomer, der græder, når han går 
hjem fra arbejde. Han tåler slet ikke høje lyde. Han har 
en niårig elev, der slår de andre børn dagligt, slår lærerne 
og skriger højt mange gange i en lektion. Eleven er under 
udredning for mistanke om tidlige skader – og hendes læ-
rer er på vej ned. 

Kredsformanden skrev også om den ældre lærer med 
bred erfaring, som i sin 1. klasse har seks børn med dia-
gnoser. En af dem er voldsomt udadreagerende og volde-
lig over for både børn og voksne. Læreren reagerer med 
afmagt, desperation og stress.

»Enkeltpersoner vil ikke have deres uformåen udstillet. 
Derfor er de tavse. Nogle er også bange for ledelsen. Man-
ge fortæller, at de ikke tør sige noget, fordi de er bange for 
deres ansættelsesforhold, hvis de kommer med kritik«.

Lærerne bebrejder sig selv 
I stedet for at kritisere forholdene for elever og lærere 
vender lærerne det indad, bilder sig selv ind, at de rea-
gerer, fordi deres egne børn ikke sov igennem sidste nat, 
eller om det er, fordi de er blevet gamle, fortæller Lise 
Vadsager.

»Det bekymrer mig, for jeg får henvendelser fra alle 
typer af lærere og i alle aldre. Nogle har sagt farvel til 
lærerjobbet. Vi oplever, at problemet er størst i indskolin-
gen. Her handler det ofte om vold og voldsomme reaktio-
ner«, siger Lise Vadsager og efterlyser større åbenhed om 
problemerne.

»Vi kender ikke årsagerne til stigningen, men vi er gået 
i gang med at tale om det – sammen og med lokalpolitiker-
ne. Vi taler om, at der skal være plads til alle i folkeskolen, 
men der skal ikke være plads til alt«, siger Lise Vadsager.

I kreds 13, der dækker Dragør og Tårnby på Amager, 
oplever kredsformand Ulla Erlandsen det samme. Flere 
lærere kontakter deres fagforening, fordi de er stressede, 
de kan ikke alene løse opgaven med de udfordrede børn, 
og de er ved at gå ned på det.

»Når lærerne når dertil, hvor de kontakter os i kred-
sen, oplever jeg, at de i alt for lang tid har kæmpet sig på 
arbejde, fordi de føler et kæmpe ansvar for deres elever. 
Men nu kan de ikke mere. Lærerne føler sig meget forplig-
tede over for deres elever, og de går langt ud over egne 
grænser for at hjælpe dem. Og det er her, de knækker«, 
siger Ulla Erlandsen, der ofte må trøste lærere, som bry-
der grædende sammen i telefonen, når de endelig taler 
om, hvordan de har det:

»Lærerne prøver at holde ud, fordi det er deres ople-
velse, at hvis de ikke er der, så er der ingen, der forstår og 
kan tage sig af de ’særlige’ elever. Det er grædende lærere, 
der ringer og føler sig helt magtesløse. Det er desværre så-
dan, at de historier, lærerne fortæller, ligner hinanden alt 
for meget. Det er lærere, der har en vanskelig klasse. Ofte 
en klasse med en kombination af inkluderede elever og 
udadreagerende elever. Lærerne har utallige gange bedt 
om hjælp, men de har ikke fået den hjælp, som de mener, 
eleverne har behov for«.

Den enkeltes problem
Ulla Erlandsen fortæller, at det kan være svært at få læ-
rerne til at sygemelde sig, når de har det så dårligt, at de 
faktisk ikke bør gå på arbejde. Lærere er meget ansvars-
fulde, og de ønsker ikke at blive sat i bås som en, der ikke 
kan magte opgaverne. Men det er ikke den enkelte lærers 
problem, understreger hun. Lærerne står i en umulig 
situation på grund af et system, der ikke yder den støtte, 
der er behov for. Hun nævner for eksempel en skoleleder, 
der sagde til en lærer: »Du skal bare gå forbi lorten, hvis 
du ikke kan samle den op«. 

     »Inklusionen belaster  
lærerne voldsomt. De vender det

   ofte indad og oplever, at det  
                 er mega ubehageligt«.

Lise Vadsager,
kredsformand,  
Ringsted-Sorø  
Lærerkreds
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»Flere lærere er bange for repressalier fra ledelsens 
side, hvis man finder ud af, at de har svært ved at klare 
de voldsomme episoder i klassen, eller hvis de taler højt 
om det. Og ledelsen bliver stoppet af, at der ikke er hjælp 
højere oppe i systemet. Vi hører om, at når ROF – som 
PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) hedder hos os 
– kommer ud, så fortæller de læreren, at det ikke er deres 
opgave at tage sig af eleven. De skal derimod hjælpe lære-
ren med at finde redskaber til at klare undervisningen og 
klassefællesskabet. Men læreren ved godt, hvad hun skal 
gøre, hun har bare ingen mulighed for at gøre det alene«, 
siger Ulla Erlandsen.

I Ringsted-Sorø Lærerkreds er Lise Vadsager bekymret 
for netop den tendens: At man ikke forholder sig til børne-
nes adfærd, men kun ser på lærernes kompetencer.

»I disse år taler man meget om relationskompetence. 
At man skal angribe problematikken ved at se på sin egen 
praksis. Det har lærerne gjort i en del år, og nu vender 
nogle af dem det indad. For så bliver det jo dem, der ikke 
dur og ikke kan magte lærerjobbet«, siger Lise Vadsager 
og peger på, at problemet jo ikke kun handler om børn 
med diagnoser:

»Faktisk går man ikke så højt op i at diagnosticere 
mere, fordi man siger, at børnene skal være i skolen, og 
at det handler om relationskompetencen. Det er fint nok, 
at man ser på, om man som lærer gør sit arbejde godt, 
og om der er noget, man kan gøre anderledes. Men det 
betyder altså, at det bliver den enkeltes problem«, siger 
Lise Vadsager.

Taler med lokalpolitikerne
I Dragør og Tårnby har kredsen talt med politikerne om 
problemerne med inklusion. Kredsen har en nyere ar-
bejdsmiljøundersøgelse, der viser, at det står grelt til med 
inklusionen: 94 procent af lærerne oplever, at der sidder 
elever i klassen med faglige, sociale eller adfærdsmæssige 
problemer, og samtidig føler tre ud af fire lærere sig ikke 
rustet til at håndtere de elever, der i dag er inkluderet i 
undervisningen. 

»Når vi taler om, hvad der skal til, for at lærerne får 
bedre arbejdsvilkår, går inklusionen igen hele tiden. Det 
er den, der presser mest. Vi har rigtig mange udadreage-
rende børn. Som jeg plejer at sige: De børn gør mere ind-
tryk på lærerne, end lærerne gør på dem. Men børnene 

Er du selv, eller kender du nogle, der er kommet i 
klemme i folkets skole? 
Hjælp Folkeskolen med at kaste lys over inklusion 
– del din personlige oplevelse eller send os et tip på 
inklusion@folkeskolen.dk.

sparker og slår, fordi de er frustrerede. De magter ikke 
presset, testene, fagene, skolen. Jeg tror, at nogle af disse 
børn oplever, at de ikke er noget værd, fordi de bliver 
mødt med negativ respons på alt, hvad de gør«, siger Ulla 
Erlandsen.

Også i Ringsted-Sorø taler kredsen løbende med lokal-
politikerne om, at det er gået for vidt. 

»Det handler ikke om, at nogle børn skal anbringes på 
en øde ø. Men det handler om, at de skal have de rigtige 
tilbud. Jeg tror på inklusionstankegangen«, siger Lise 
Vadsager, men det kræver nogle andre tilbud og en anden 
økonomi, end der er i skolen i dag, understreger hun. 

For det er ligegyldigt, om man er professor i børnepsy-
kologi – hvis man står alene med 25 børn i klassen, og de 
to er udadreagerende, så klarer man det ikke. 
hl@folkeskolen.dk, bje@folkeskolen.dk

 »Når vi taler om,  
hvad der skal til, for  
    at lærerne får bedre 
 arbejdsvilkår, går  
          inklusionen  
   igen hele tiden«.

Ulla Erlandsen,
kredsformand,  
kreds 13

M O D E L F O T O 
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     »MED  
ESCAPEROOM 
      FÅR VI NYE  
VENNER  
  – DET GØR VI  
IKKE SÅ TIT«
T E K S T :  J U L I E  Y A P A  S Ø R E N S E N  /  F O T O :  T H O M A S  A R N B O
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 Oppe over trappen i den gamle 
tandlægebygning på Hørsholm 
Skole finder man gangen til 
skolens escaperoom. Det, der 
engang var tandlægesekre-
tærens skranke, fungerer nu 

som kontor, hvor lærerne bag projektet via 
webkamera holder øje med, hvad der sker på 
den anden side af væggen, og står klar til at 
give hints, hvis personen i rummet vinker til 
kameraet. 

»Vi kunne eksempelvis sige: Har du husket 
at drikke din morgenkaffe? For at guide ele-
ven over til kaffen for at finde næste gåde«, 

kan selvfølgelig bede om ledetråde under-
vejs«. 

Et rum med mange niveauer og lag
Selv om der er dæmpet belysning, kan man 
sagtens få øje på alt indholdet i det lille rum. 
På den hvide væg hænger et gammelt brunt 
ur med guldskive ved siden af et guldalder-
maleri af en skovvej med gyldenbrune træer 
og et hvidt hus med stråtag i baggrunden. Op 
ad den modsatte væg står en brun trækom-
mode med en rødvinsflaske ovenpå. Rummet 
ligner noget, der kunne være taget ud af en 
gammel Morten Korch-film. 

Men man skal ikke tage fejl. Selv om rum-
met viser sig fra sin simple side ved første 
øjekast, gemmer det på en masse hemme-
ligheder med mange lag. Intet er, som det 
ser ud til. Maleriet skjuler eksempelvis en 

T A L E N T H O L D

PÅ HØRSHOLM SKOLE  
har en gruppe af  særligt dygtige elever været med til at lave  
et escaperoom. Eleverne har fundet fælles interesser og sam-
menhold ved at konstruere gåder og arbejde med mønstre. 
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forklarer Jón Hammer, der er en af lærerne 
bag projektet. Det var hans ide at starte 
escaperoom. Han er selv en ildsjæl inden for 
bræt-og strategispil og deler mange interesser 
med eleverne i projektet. 

14-årige Tobias, der går i 9. klasse, har 
været med til at lave skolens escaperoom.

»Et escaperoom er et rum, hvor du bli-
ver lukket inde og skal løse en række gåder 
for at komme ud. For hver gåde du løser, 
kommer du tættere på målet, som er en 
nøgle til at låse sig ud af rummet. Men du 

Tobias fra 9. klasse 
og Xinzhi fra 8. 
klasse hjælpes ad 
for at finde ud af 
det mørke escape-
room. De søger efter 
en ledetråd, der skal 
føre dem videre til 
næste gåde.  
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besked, der viser sig, hvis man lyser på det 
med neonlys. Beskeden fører en videre til 
cd-afspilleren, hvor man skal spole frem til et 
bestemt tidspunkt i sangen, hvor der nævnes 
et land. Det land skal man så finde i atlasset 
i reolen, der ikke er en helt almindelig reol. 
Den gemmer nemlig på en hemmelig indgang 
til et andet rum. Sådan bliver det ved, indtil 
man står med nøglen til friheden. 

For et år siden startede en gruppe lærere 
på Hørsholm Skole escaperoom, der er et pro-
jekt for dygtige elever på alle klassetrin, som 
ikke udfordres tilstrækkeligt i normalunder-
visningen. Samtidig hjælper escaperoom dem 
til et fællesskab med ligesindede. Eleverne 
identificeres af klasselæreren og en vejleder, 
der har en særlig viden om begavede elever. 
Udvælgelsen af eleverne tager udgangspunkt 
i nogle af parametrene for foreningen for højt 
begavede børn, »Gifted Children«. 

Cirka 20 elever fra 4.-9. klasse har sagt ja 
til tilbuddet om at være en del af projektet, 

der foregår uden for normal undervisnings-
tid. Eleverne konstruerer gåderne i rummet, 
udvikler koder og fortællinger, der passer til 
gåderne.  

Escaperoom = opblomstrende venskaber
14-årige Xinzhi, der går i 8. klasse, interes-
serer sig for matematik og biologi. I fritiden 
spiller hun klaver og danser. Hun er en af de 
elever, der er med til at lave escaperoom. 
Hun glæder sig altid til at arbejde med gå-
derne og de andre elever, selv om de to dage 
om ugen bliver ekstra lange. 

»Det er sjovt at være en del af escape-
room, fordi man skal være kreativ og få ideer. 
Det er spændende at skulle tænke langt og 
logisk på en disciplineret og målrettet måde. 
Man skal have en generel plan fra starten. 
Det dur ikke kun at tænke på ét skridt, for 
så hænger det måske ikke sammen med det 
næste eller det tredje. Det er en ny måde at 
tænke på«, siger hun. 

Tobias fra 9. klasse nikker bekræftende til 
hendes ord og supplerer:

»Det handler om problemløsning. Vi ud-
vikler koder og gåder, andre skal løse. Så det 
går ikke, at du giver en kryptisk besked, som 
kun du kan forstå. Det er jo meningen, at 
andre skal løse gåderne. Det er derfor nød-
vendigt at sætte sig i deres sted, hvilket er en 
god udfordring«. 

»Man bliver glad af at lave escaperoom. 
Det er en fed oplevelse at være med. Det er 
dejligt, når det lykkes, når gåderne går op i 
en større enhed. Det er ekstremt tilfredsstil-
lende«, siger Tobias, der er glad for matema-
tik, fysik, kemi og spiller computer og går til 
saxofon i sin fritid. 

Når eleverne arbejder med escaperoom, 
har de forskellige fordybelsesområder. Xin-
zhi arbejder for tiden med koder, breve og 
familietræer. Familietræerne bruges som nar-
rativt element bag gåderne. Tobias arbejder 
blandt andet med mønsterkonstellationer. De 
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Du skal løse gåden 
for at finde den næ-
ste gåde i rækken. 
For hver løste gåde 
findes et hemmeligt 
tal, de tal skal til 
sidst bruges i cykel-
låsen, der er nøglen 
til frihed. 
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elementer, eleverne arbejder med, sæt-
tes efter noget tid sammen til en gåde. 
Samarbejde er derfor en bærende del af 
esacaperoom. 

»Man skal kunne stole på, at de an-
dre laver deres ting, så elementerne i 
sidste ende kan sættes sammen. Der er 
meget samarbejde i det, fordi vi hele 
tiden giver hinanden opdateringer på, 
hvordan det går, så arbejdet hænger 
sammen«, siger Tobias, der peger på 
samarbejde, ansvar og overblik som de 

tre vigtigste ting, han har lært i løbet af 
året med escaperoom. 

Både Xinzhi og Tobias har fået nye 
venner med escaperoom. Fællesnævne-
ren for holdet er, at de alle kan lide at gå 
i skole og er interesserede i det faglige, 
mener Xinzhi. 

»Det er altid nemmere at finde ven-
ner, hvis man har de samme interesser. 
Men det er ikke altid lige nemt at finde. 
Men jeg har lært mange flere at kende i 
det her år, hvor jeg har været med til at 

lave escaperoom«, siger Xinzhi, der især 
fremhæver de opblomstrende venskaber 
på tværs af årgangene som noget nyt. 

I fremtiden vil skolens øvrige elever 
få adgang til skolens escaperoom. Det er 
noget, både Tobias og Xinzhi ser frem til, 
da det for dem er formålet med escape-
room. 

»Det bliver fedt at brede det ud til 
andre«, siger Tobias. 

»Ja, det er jo hele formålet med det«, 
siger Xinzhi.   jss@folkeskolen.dk

Henrik Højstrøm (til 
venstre) og Jón Ham-
mer står klar ved over-
vågningskameraet for 
at give eleverne hints 
til at løse gåderne. 

DEL DIN  
UNDERVISNING 

OG VIND ET  
WEEKEND- 

OPHOLD

På folkeskolen.dk deler lærere undervisningstips, konkrete 
værktøjer og undervisningsforløb. Det kalder vi lærer til 
lærer-indlæg. Del dine erfaringer og vær med i konkurrencen 
om et Sinatur-ophold for to med alt betalt! folkeskolen.dk/laerer-til-laerer

153239_Ann_Laerer til laerer_192x118.indd   1 05/11/2018   09.10
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 Hørsholm Skole har i flere år haft 
et talenthold for de elever, der 
hurtigt oplever normalundervis-
ningen som triviel og banal. På 
talentholdet får disse elever mu-
lighed for at udvikle evner, der 

måske ikke altid er plads til i den almindelige 
undervisning. 

»Vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan, for 
også at rumme de dygtigste elever. Men rea-
liteten er, at det kan være en stor udfordring 
for en lærer, som måske sidder med en stor 
gruppe fagligt udfordrede elever«, siger af-
delingsleder Henrik Højstrøm og fortsætter: 
»Det er derfor vigtigt, at der også er tilbud til 
de dygtige elever, så de udfordres på deres 
eget niveau. På skolen kalder vi det en talent-
gruppe. Det lyder mere mundret end grup-
pen for særligt begavede«. 

Talentholdet har gennem årene arbejdet 
med forskellige emner, hvor udgangspunktet 
det sidste års tid har været at lave et escape-
room. Her har eleverne arbejdet med både at 
udvikle og løse gåder. 

De elever, der tilbydes at komme på ta-
lentholdet, identificeres af klasselæreren og 
vejledere på skolen. Der tages udgangspunkt 
i nogle af parametrene for foreningen for højt 
begavede børn, »Gifted Children«, når elever-
ne identificeres, men de bliver ikke testet. 

»Det er en konkret måde at få en pejling 
om elevens evner på. Men langt de fleste gan-
ge har klasselæreren en god ide om, hvilke 
elever der vil nyde godt af tilbuddet«, siger 
Henrik Højstrøm. 

Selv om eleverne har fået lov til at tage 

  LÆRER: 
»

Lærer JÓN HAMMER og afdelingsleder HENRIK HØJSTRØM er to af ildsjælene bag 
Hørsholm Skoles escaperoom, som udfordrer skolens dygtigste elever. Folkeskolen må gøre noget  
særligt for at rumme de fagligt stærkeste elever, mener de. 

MAN SKAL BEHANDLE  
ELEVER FORSKELLIGT FOR  
AT BEHANDLE DEM ENS«

De elever kan alt fagligt, men får kun  
øvet nogle aspekter af deres talent.  
Det kæmper vi for at ændre.
Jón Hammer,
lærer
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venner med ind i escaperoom, er holdet på 
nuværende tidspunkt kun åbent for de dyg-
tigste elever. 

Hvorfor må kun de dygtige lege med?
Ifølge afdelingsleder Henrik Højstrøm har 
skolen valgt at fokusere på de dygtige elever, 
fordi folkeskolen også skal rumme de elever, 
der befinder sig i toppen af den faglige skala. 
Henrik Højstrøm forklarer, at højt begavede 
elever kan køre træt i gentagelsesopgaver, 
fordi det bliver for nemt for dem.

»Der er tale om elever, der inspireres af at 
arbejde med emner, der krøller deres hjer-
ner på en anden måde end det, de oplever i 
normalundervisningen. Med escaperoom har 
læreren mulighed for at tilføje flere lag til en 
opgave«. 

I projektet med escaperoom har eleverne 
fokus på den logiske del i gåderne, for eksem-
pel hvordan modtageren forstår gåderne. De 
arbejder også med at skabe fortællinger, der 
danner rammen for gåderne. På den måde 
stimulerer escaperoom elevernes logiske 
tænkning og udvider deres faglige horisont. 
Denne undersøgende tilgang til opgaver kan 
eleverne og lærerne overføre til normalun-
dervisningen.

Lærer Jón Hammer, der er primus motor 
for escaperoom, siger, at man skal behandle 
elever forskelligt for at behandle dem ens. 
Projektet gør det muligt at brede undervis-
ningen ud for netop de dygtige elever, der 
kan have behov for ekstra faglig stimulering, 
ud over hvad den almindelige undervisning 
giver dem. 

»De elever kan alt fagligt, men får kun øvet 
nogle aspekter af deres talent. Det kæmper vi 
for at ændre i escaperoom«, siger han. 

Projektet handler om trivsel
Faglig stimulering er en af årsagerne til, at 
Hørsholm Skole har valgt at fokusere på de 
fagligt overskudsramte elever. En anden 
grund er, at nogle af dem har sværere ved at 
finde interessefællesskaber i klassen. 

»Nogle af dem søger fællesskaber, hvor de 
sidder få mennesker sammen. Det kan også 
være elever, der fordyber sig i andre emner 
end dem, deres klassekammerater interes-

Nogle af dem søger fællesskaber,  
hvor de sidder få mennesker sammen. 
Det kan også være elever, der fordyber 
sig i andre emner end dem, deres  
klassekammerater interesserer sig for«. 
 
Henrik Højstrøm,
afdelingsleder

serer sig for. Det kan typisk være nogen, hvor 
skak appellerer mere til dem end YouTube«, 
siger Henrik Højstrøm og understreger, at det 
ikke gælder alle eleverne i projektet. 

Afdelingslederen suppleres af lærer Jón 
Hammer, der forklarer, at man, inden pro-
jektet startede, valgte at fokusere på denne 
talentgruppe, da høj begavelse kan hænge 
sammen med ensomhed og tristhed. 

»Jeg ser uden undtagelse en blanding af 
tristhed, ensomhed og andre ting, der har 
med dårlig trivsel at gøre, hos dem, der er 
begavede i sådan en grad, at de har svært ved 
at relatere til andre inden for det, de interes-
serer sig mest for. Så de skal give afkald på 
deres identitet for at kunne skabe relationer. 
Og det er måske det, der skaber tristhed og 
distance til andre«, siger Jón Hammer.

Han kan tydeligt se, hvor glade eleverne er 
for at være i hinandens selskab i escaperoom, 
og hvor stolte de er over deres arbejde. Jón 
Hammer glæder sig derfor over, at projektet 
snart skal vises frem for forældre og skolens 
øvrige elever. 

Holdet bag escaperoom har allerede store 
planer for, hvordan de kan videreudvikle 
rummet. Jón Hammer har blandt andet plan-
lagt, at eleverne skal arbejde med program-
mering, elektroniske virkemidler, narrative 
aspekter bag gåderne og håndværksmæssige 
færdigheder som låsemekanismer. 

»Vi fortsætter med escaperoom. Men det 
bliver inden for nogle nye rammer«, siger Jón 
Hammer«.  
jss@folkeskolen.dk
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Illustration: Peter Berke

D E B AT

Uddannelsespolitikken ignorerer, at vi lever i et samfund med sproglig og kulturel mangfoldighed,  
mener lektor Bergþóra Kristjánsdóttir. Tosprogede elever bliver i dag ikke mødt af lærere med en  
specialiseret viden om tosprogethed og dansk som andetsprog. 

Hvad skete der med dansk 
som andetsprog?

I midten af 1970’erne blev en ny elevgruppe 
indskrevet i folkeskoleloven som fremmed-
sprogede elever. I de følgende 20 år figurere-

de de i selve loven og dens bekendtgørelser, 
i organisatoriske vejledninger, men ikke i de 
pædagogiske. I 20 år blev det diskuteret, om 
der over tid var særlige pædagogiske forhold 
omkring denne elevgruppe, der kaldte på 
behov for fornyet fokus på pædagogik og 
didaktik: formål, mål, indholdsområder og 
progression. 

I midten af 1990’erne skete det skelsæt-
tende, at der blev udstedt pædagogiske 

vejledninger i forhold til fremmedsprogede 
elever, som fra det tidspunkt blev kaldt for 
tosprogede elever. Undervisningsministeriet 
udgav både et faghæfte for undervisning i 
dansk som andetsprog og et for undervisning 
i minoritetsmodersmål. 

Da begrebet tosprogede blev 
indført i folkeskoleloven og 
dens følgedokumenter, blev 
det begrundet i disse elevers 
behov for to eller flere sprog i 
deres livsverden. Det har siden 
da været og er indtil videre en 
relevant og aktuel begrundelse 
for valg af begrebet: tospro-
gede. De nye faghæfter angav 
elevernes sprogbehov for at 
videreudvikle et minoritetsmo-
dersmål ved siden af det dan-
ske sprog, som derfor var at 
forstå som et andetsprog. 

 
Betydninger er ikke fastlåste. Det kan man 
sande med brugen af begrebet tosprogede i 
dag, hvor det eksempelvis anvendes i betyd-
ningerne: muslim, elever i bestemte boligom-
råder, elever med manglende danskfærdighe-
der samt elever med brun hud og fremmede 
navne, som der ikke må være for mange af. 

De første faghæfter og senere de revide-
rede havde som udgangspunkt ambitiøse 
mål- og indholdsbeskrivelser på elevgruppens 
vegne. Men to forhold har gjort sig gældende 
og hindret, at de ambitiøse mål har kunnet 
implementeres i pædagogisk praksis: dels 
organisatoriske forhold, dels kvalificeringen 
af de professionelle. 

Organisatoriske forhold: Det har med un-
dervisning af tosprogede elever vist sig, at det 

KRONIK
BERGÞÓRA KRISTJÁNSDÓTTIR 
LEKTOR I DANSK SOM ANDETSPROG 
OG TOSPROGETHED VED DPU,  
AARHUS UNIVERSITET 
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KRONIKKEN
Kronikken i fagbladet Folkeskolen er som regel skrevet på redak-
tionens opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik, beder vi dig 
sende en synopsis på cirka ti linjer med kronikkens hovedpointe og 
hovedargumentation, som redaktionen kan tage stilling til.  
Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk og angiv kronik i emnefeltet.

Læs også
Bergþóra Kristjánsdóttir har for ny-
lig udgivet bogen »Uddannelsespolitik i 
nationalismens tegn«. Læs anmeldelse 
af bogen på: folkeskolen.dk/642893

ikke er nok med ambitiøse mål- og indholds-
beskrivelser i pædagogiske faghæfter. De skal 
kunne implementeres i pædagogisk praksis. 
Skolens implementering af fag er underlagt 
kommunernes forpligtelse til at tilbyde timer 
(lektioner) i overensstemmelse med Undervis-
ningsministeriets krav om minimumstimetal. 
Men hverken dansk som andetsprog eller 
minoritetsmodersmål figurerer på Undervis-
ningsministeriets oversigt over minimumsti-
metal. 

Dette har haft fatal betydning for imple-
mentering af timer til dansk som andetsprog i 
skolen. Kun nyankomne elever tildeles obliga-
torisk undervisning i dansk som andetsprog, 
og den er begrænset i tid og omfang. Når 
tosprogede elever ikke kan få undervisning 
i dansk som andetsprog, kan det i praksis 
betyde, at de bliver undervist, som om dansk 
var deres modersmål. 

 
Undervisning i minoritetsmodersmål er 
ifølge folkeskoleloven begrænset til elever 
med tilknytning til EU og Norden, herunder 
Færøerne og Grønland. Men selv for disse 
grupper har der vist sig at være hindringer; 
for når hverken dansk som andetsprog eller 
minoritetsmodersmål udbydes som fag (eller 
dimension) i skolen, kan undervisningstil-
buddet til tosprogede elever karakteriseres 
som mainstreaming, hvor alle i princippet 
assimileres i den samme undervisning efter 
devisen: one size fits all. 

Det er umiddelbart sympatisk, at alle ele-
ver kan være med i »den almindelige klasse«, 
og dermed kan de tosprogede elever føle sig 
som en del af et fællesskab og den normalitet, 
som skolen skaber. Men hvis faglige lærings-
betingelser i forhold til sproglig og kulturel 

mangfoldighed ikke bliver tilgodeset, opstår 
der et problem. Mainstreamstrategi kalder 
ikke i sig selv på flerkulturel og -sproglig pro-
fessionskompetence. 

Kvalificering af de professionelle: En 
af de forskelsbehandlende konsekvenser 
af den herskende assimilatoriske uddan-
nelsespolitik er, at den ikke kalder på et 
fagfagligt uddannet personale til at tilgodese 
tosprogede elevers behov for flersproglig 
og flerkulturel udvikling. Ligesom der i slut-
ningen af 1990’erne blev efterlyst faghæfter 
for dansk som andetsprog og minoritetsmo-
dersmål, blev der også efterlyst muligheder 
for professionskompetence, herunder at 
lærerstuderende kunne erhverve sig viden 
om flersproget og -kulturel undervisning på 
læreruddannelsen. På intet tidspunkt har 
modersmålslærere (tosprogede lærere) kun-
net få uddannelse i at undervise i minoritets-
modersmål. 

 
Linjefaget dansk som andetsprog blev 
omkring årtusindeskiftet en del af det obliga-
toriske udbud til de lærerstuderende. Denne 
specialiseringsmulighed forsvandt imidlertid 
ved den seneste reform af læreruddannelsen 
i 2013. I denne reform skal alle lærerstu-
derende have kendskab til undervisning af 
tosprogede elever, men denne forpligtelse 
står slet ikke mål med den specialiseringsmu-
lighed, der fandtes i årene fra årtusindeskiftet 
og frem til 2013.

Tosprogede elever i folkeskolen kan derfor 
ikke forvente at møde lærere, der har en spe-
cialiseret viden om dansk som andetsprog, 
viden, der er erhvervet igennem læreruddan-
nelsen. I bedste fald kan denne viden erhver-
ves gennem kommunal efteruddannelse. 

Det er veldokumenteret, at 
tosprogede elever ikke præste-
rer så højt som deres etsproge-
de klassekammerater, og derfor 
kan skylden for den manglende 
succes nemt blive: »Blame the 
victim« – giv offeret skylden. På 
den ene side beskrives tospro-
gede forældre ofte som svage, 
på den anden side forventes 
det, at de tosprogede forældre 
kan løfte en opgave, som de 
professionelle ikke synes at 
kunne.  
 
»Integrationen er slået fejl« er blevet en ka-
nonisk sandhed ifølge mange politikere på 
Christiansborg uanset partitilhørsforhold. 
Integration kunne med fordel byttes ud med 
assimilation, således at udsagnet kom til at 
lyde: »Assimilationen er slået fejl«. Den poli-
tiske retorik er kendetegnet ved at ignorere 
uddannelsestilbud, der tilgodeser den faktu-
elle sproglige og kulturelle mangfoldighed i 
samfundet. Herved sløres, at alle elever vil 
kunne profitere af flerkulturelle uddannelses-
tilbud, der har vi-hed som mål for læring i en 
globaliseret verden. 
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Samarbejde!

Tiden er inde til et tættere samarbejde. Kon-
gressen i Danmarks Lærerforening er netop 
slut. Per Christensen, formand for 3F, holdt 
tale for de delegerede. Det var en fremra-
gende tale, der handlede om folkeskolens 
store betydning, fagbevægelsens vigtige rolle i 
Danmark og fællesskab og samarbejde. 

Han sagde, at folkeskolen er noget af det 
bedste, et land som Danmark kan investere i, 
og hvis vi ikke har en folkeskole, mister vi en 
vigtig del af fællesskabet. Han sagde også, at 
folkeskolens fremtid fuldstændig afhænger af, 
at parterne omkring skolen finder sammen i 
et tæt samarbejde.

Sådan lød nogle af hovedbudskaberne i 
talen. Og Per Christensen har så ganske ret – 
og det er på høje tid!

Ny Start, en del af Overenskomst 18-re-
sultatet, handler om at puste nyt liv i sam-
arbejdet med KL om folkeskolen. Det er der 
i høj grad brug for, og kongressen kom med 
en tydelig tilkendegivelse: Vi er klar på alle 
niveauer til at sætte turbo på at udvikle sam-
arbejdet. Der er masser at samarbejde om: 
rekruttering og fastholdelse af lærere, sikre, 
at nye lærere får en god start i skolen, sørge 
for, at det er lærerne, der styrer de digitale 
læringsplatforme – og ikke omvendt – sikre 
helt nødvendige prioriteringer af alt for man-
ge opgaver, sætte spot på, hvordan lærere og 
ledere kan lykkes med opgaven – blot for at 
nævne nogle vigtige temaer. 

Og parterne har forpligtet sig – fordi sam-
arbejde kun kan fungere, hvis begge parter 
opfatter sig forpligtet til det. 

Uanset vreden over den behandling, skolen 

og lærerne har fået, og den tilgang, arbejdsgi-
verne har haft til samarbejde de senere år, så 
kan vi ikke skabe alle de helt nødvendige for-
bedringer alene. Der er ingen vej udenom: Vi 
skal gøre det i samarbejde. Og signalet fra KL 
og dermed kommunerne er, at de gerne vil. 

Fagbevægelsens erfaringer fra Overens-
komst 18, hvor vi rykkede tættere sammen, 
har vist, hvordan vi skal gøre: Vi skal bruge 
samarbejdet konkret og udnytte det store 
fællesskab! Vi kan ikke udrette meget selv, 
men vi kan udrette meget sammen. Det er 

fagbevægelsens dna. Derfor har vi et kæmpe 
ansvar, der rækker ud over egen andegård. 
Det skal en ny hovedorganisation have fokus 
på: fælles ansvar på tværs af fagligheder og 
egeninteresser. Hos Per Christensen fra 3F 
brænder der et stort hjerte for folkeskolen, og 
hos os i DLF har vi en bredere samfundsinte-
resse for uddannelse, social dumping på ar-
bejdspladserne og velfærdssamfundets evne 
til at skabe gode liv. Vi har en fælles interesse 
i et samfund, der hænger sammen. Det kræ-
ver et styrket samarbejde. 

 Vi kan ikke ud-
rette meget selv, 
men vi kan udrette 
meget sammen. Det 
er fagbevægelsens 
dna. Derfor har vi 
et kæmpe ansvar, 
der rækker ud over 
egen andegård.

› FOLKESKOLEN.DK/DEBAT

Reklame-
mand advarer 
om markeds-
føring i lære-
midler

›  Bente Svane 
Nielsen 
Leder af Coop  
Skolekontakten

»Det er ikke et marketingbudget, 
der betaler for ’GoCook’. Coop Sko-
lekontaktens aktiviteter er støttet 
af en intern fond. Fonden er ejet af 
vores medlemmer, da Coop er en 
andelsvirksomhed. Formålet er at 
sørge for uddannelse, information 
og undervisning ifølge andelsprin-
cipperne. Det er medlemsbestyrel-
sen, der bestemmer, hvad pengene 
skal bruges til i fonden. 

Formålet med ’GoCook’ er at 
skabe en generation, der er bedre til 
at lave mad end deres forældre. Der 
står Coop eller Coop Skolekontakten 
som afsender på forsiden af mate-
rialet, men ellers er det reklamefrit. 
’GoCook’-logoet og stilen ligger me-
get langt væk fra Coops profil, og det 
er helt bevidst«.

Læs hele debatten om 
gratis læremidler fra kom-
mercielle aktører under 
artiklen på folkeskolen.
dk/644972 

DLF MENER
AF GORDON ØRSKOV MADSEN  
FORMAND FOR DLF’s 
ORGANISATIONSUDVALG 
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Lærer i Grønland  
– hvilken oplevelse  
for livet?

Folkeskolen har bragt mange jubelberetninger om 
danske læreres liv og virke i Grønland med de her-
lige oplevelser, et ophold kan give den blanke frem-
mede. Senest i blad nummer 17 fra østkystbyen 
Tasiilaq. Men fagbladet Folkeskolen har en sjælden 
gang fortalt om de grumme udfordringer, som en 
grønlandsk skoles reelle liv byder på.

Tasiilaq Skole med 450 elever og 60 lærere er 
blandt de største i landet og er den eneste skole 
med et flertal af danske lærere. De øvrige skoler 
har få eller ingen. Mange af skolens lokale lærere er 
timelærere, det vil sige uden uddannelse. Grønlands 
egne uddannede lærere vil ikke arbejde på østky-
sten, hvor sprog og kultur er anderledes. De ringe 
sociale forhold er afskrækkende. Arbejdsløsheden 
er det dobbelte af andre steders. Det er skolen med 
flest specialundervisningselever, cirka 20 procent. 
Også med flest elever, cirka 50 procent, under 
sagsbehandling i Nuuk på grund af omsorgssvigt, 
selvmordstanker, druk og vold i hjemmet, seksuelle 
krænkelser med mere. Den kommunale sagsbe-
handling heraf er katastrofal, hvad kommunen, lan-
dets rigeste, kun nødtvunget har erkendt. 

I en kronik i Weekendavisen i maj gjorde skolens 
rådgivningslærer for specialundervisning regne-
brættet op efter fem år på posten. Her hedder det, 
at skolen foretager gennemsnitligt fire-fem under-
retninger om ugen, alle om de nævnte forhold, uden 

at der handles. Kronikken gav så alarmerende gen-
lyd i de grønlandske medier, at kommunen måtte 
indrømme, at området sejlede.

Skolelivet i Grønland er ikke så rosenrødt, som 
man tror, når danske lærere, ofte uprøvede el-
ler utilpassede, folder sig ud i Folkeskolen om de 
grønlandske lyksaligheder. De har ringe eller ingen 
indsigt i kultur og samfund og har gerne med sig 
egne personlige og faglige problemer. Det siger jeg 
på baggrund af 16 års erfaring som lærer og skole-
leder i Grønland. 

Grønland er nok en oplevelse for livet for den 
danske lærer, men for den grønlandske elev er sko-
lelivet ofte en grum prøvelse. Netop det forhold bør 
Folkeskolen i sin dækning vægte mere.

›   Esben Skytte Christiansen 
Lærer og skoleleder i Grønland 2002-2018

RETTELSE
I Folkeskolen nummer 18 skrev vi, at OECD 
blandt andet udvikler Pisa- og Pirls-undersø-
gelserne. Det er ikke korrekt. OECD står gan-
ske rigtigt bag Pisa-undersøgelserne, men 
det er den uafhængige forskningsorganisa-
tion IEA, som har udviklet den internationale 
læseundersøgelse Pirls.
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Har du tjek på de tricks politikere, organisationer, 
medier og andre benytter for at tale til vores 
frygt? Opdag dem – og giv det videre.

Book et foredrag på
www.farligt.dk

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

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

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

– Christian Jensen, chefredaktør, Politiken.

”Manual i kritisk tænkning.”
– Weekendavisen.

Er det farligt?
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Danmarks Lærerforening disponerer 
over seks feriehuse og fem lejligheder, 
som kan lejes af medlemmerne. 
Hvis du har et ønske om, at leje feriebo-
lig i 2019, kan du allerede nu, afgive dit 
ønske.

Ønsker og lodtrækning for 2019
I perioden 8. november til 2. december 
2018 vil der blive åbnet op for, at afgive 
ønsker om bolig og periode i vores boo-
kingsystem. 

Derefter vil der den 3. december 2018 
blive foretaget en elektronisk lodtræk-
ning blandt alle de medlemmer, der har 
afgivet ønsker.

I perioden 3. december til 7. december  
har de medlemmer der har fået et tilbud 
om at leje, mulighed for at acceptere eller 
afvise tilbuddet.

Når perioden er udløbet vil alle ledige 
perioder blive frigivet, så der er mulighed 
for, at booke disse perioder.

Der kan kun ønskes hele uger i lodtræk-
ningsperioden.

I højsæsonen uge 22-34 kan der kun lejes 
hele uger

  
Læs mere om ferieboligerne og afgiv dit ønske her:
www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/ferieboliger

Danmarks Lærerforening
Vandkunsten 12 . 1467 København K 

Tlf.: 3369 6300

Medlemstilbud
Lej en feriebolig

Mols Nykøbing

Rørvig Sandbakken

Traktørstedet, SkarrildAllinge

4

5 6

1 2

31

2 3

4

6

5
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»Hvis politikerne vil 
bruge mit system til 
at spare lærere væk, 
så lover jeg, at jeg 
råber og skriger, til de 
hører efter«, siger  
Ulrik Juul Christen-
sen.
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   A V A N C E R E D E   
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E - L Æ R I N G

➵

Læringsterrorisme er hans e-lærings-
koncept blevet kaldt. Men Ulrik Juul  
Christensen mener, kritikerne har  
misforstået ham. Han vil give lærerne  
tid til det, de allerhelst vil.

T E K S T:  P E R N I L L E  A I S I N G E R  

F OTO :  S Ø R E N  B I D S T R U P/ S CA N P I X
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V i har et helt basalt problem i uddan-
nelsessystemet. Og det bliver kun 
værre. Behovet for viden er langt 
større end det, eleverne har kapaci-
tet til. I indskolingen er det ikke så 

galt, men allerede på mellemtrinnet snerper 
det til. Og i udskolingen kæmper lærerne for 
at nå alle læringsmål og har alt for lidt tid til 
at nå til den dybere viden og mere kreative 
undervisning – de såkaldte 21st century skills. 

Sådan beskriver Ulrik Juul Christensen si-
tuationen, som han forsøger at afhjælpe med 
læringskonceptet, han har udviklet og videre-
udviklet gennem de seneste 20 år, Area9. 

»Hvis vi ikke havde et resursebegrænset 
system, så ville det optimale være én lærer 
per elev. Men det er der ingen, der har råd 
til. Så i stedet forsøger vi med vores system 
at gøre den basale indlæring så effektiv som 
overhovedet muligt, så den tid, læreren har 
med eleverne, kan bruges på den mere avan-
cerede læring«. 

At optimere indlæring
Area9 startede som en ide blandt fire unge 
danske medicin- og datalogistuderende. De 
ville forsøge at minimere antallet af fejl på en 
hospitalsafdeling gennem e-læringsbaseret 
træning. I et kontor ikke meget større end 
et kosteskab gik de i gang med at udvikle et 
program inden for medicinsk simulering, og 
derfra udviklede det sig videre til adaptive 
systemer. Disse systemer forklarer, træner, 
tester og giver feedback til brugeren på et 
personligt niveau. Det vil sige, at programmet 
konstant ændrer sig efter brugerens aktivite-
ter og holder styr på, hvad han eller hun kan, 
og hvor der er huller, der skal fyldes ud. 

Fra lægevidenskab gik de videre til psy-
kologi, biologi, marketing og så videre og 
bevægede sig både på tværs til forskellige 
brancher og nedad i uddannelsessystemet 
fra universitetsniveauet. Nu vil de helt ned 
på folkeskoleniveau. I Norge blev en del af 
virksomheden i 2014 solgt til det amerikanske 
uddannelsesforlag McGraw-Hill Education, og 
systemet bliver brugt i en række forskellige 
brancher og på flere tusinde universiteter og 
highschools. 

Ulrik Juul Christensen, som er en af de fire 
grundlæggere og i dag sidder som direktør for 
en ny version af virksomheden, Area9 Ly-
ceum, vil gerne introducere konceptet i Dan-

mark. Ikke fordi det er et lukrativt marked 
– han ved endnu ikke, om det kan løbe rundt 
med så lille et sprogområde – men fordi det 
er hans hjemland. 

»De store amerikanske spillere har absolut 
ingen appetit på det danske marked. Det er 
et problem for Danmark, som jeg ser det. På 
sigt bliver vi i Danmark nødt til at være mere 
ydmyge, for ellers vil vi misse toget på nogle 
af de vigtige teknologigennembrud, som kræ-
ver for store investeringer til, at vi kan løfte 
dem i Danmark. Man kan heller ikke skrive 
Microsoft Word eller Adobe InDesign selv«.

Han er dog ikke nervøs for, om hans 
system kan fungere i Danmark, for det er 
bygget på dansk pædagogik, og ligesom i alle 
andre lande vil de bruge nationale kræfter til 
at designe opgaverne. 

Kritik af dansk investering i Area9
I januar i år investerede statens finansierings-
fond, Vækstfonden, 190 millioner kroner i 
Area9 Lyceum. Fondens direktør, Christian 
Motzfeldt, sagde dengang: 

»Vi investerer så stort et beløb i Area9, 
fordi vi vil understøtte Area9 i at blive et 
internationalt fyrtårn på området for lærings-
teknologi, og fordi vi forventer, at uddan-
nelse og læring står over for en revolution 
i måden, vi alle sammen skal lære på, ved 
hjælp af kunstig intelligens og anden robot-
teknologi samt adaptive og personaliserede 
læringsalgoritmer«. 

Men investeringen gav voldsomme re-
aktioner i den danske uddannelsesdebat. 
Centerchef på Det Nationale Videncenter for 
E-læring Michael Lund-Larsen pegede på, 
at systemerne kun kan give viden og færdig-
heder baseret på fakta, mens det, der bliver 
behov for i fremtiden, er 21st century skills, 
som man ikke kan lære på denne måde. 
Desuden tvivler han på, at der kan udvikles 

tilstrækkeligt med danske opgaver til, at det 
adaptive system kan fungere – jævnfør udfor-
dringerne med de nationale test, hvor man 
har haft problemer med at lave opgaver nok 
til de øverste niveauer. 

»En slags statsstøttet læringsterrorisme« 
kaldte ph.d.-stipendiat Brian Degn Mårtens-
son eksporten af Area9 på folkeskolen.dk. 
Efter hans opfattelse er it-baserede lærings-
systemer fordummende og står i modsætning 
til åndsliberale kundskabsorienterede skole-
systemer. 

Ulrik Juul Christensen kalder indlægget 
meget velskrevet. »Det er bare så ærgerligt, 
at han ikke har brugt tiden på faktisk at sætte 
sig ind i, hvad det er, vi arbejder med. For vi 
vil jo netop understøtte den form for under-
visning, han ønsker mere af«. 

Area9-direktøren er enig i, at eleverne har 
brug for mere undervisning i de såkaldte 21st 
century skills. Problemet er bare, at lærerne 
særligt i udskolinggen overhovedet ikke har tid 
til at give eleverne det, vi i dag kalder det 21. 
århundredes færdigheder: samarbejde, kom-
munikation, kritisk tænkning og kreativitet.

Ulrik Juul Christensen understreger, at 
det ikke er en kritik af lærerne. Begge hans 
forældre er gymnasielærere, så han har et ret 
godt billede af, hvilke udfordringer lærerne 
står over for. 

»Mine forældre er fremragende lærere, og 
deres elever elsker dem. Men 80 procent af 
deres tid bliver spildt på ting, hvor de ikke 
har den store påvirkning af deres elever. Så 
hele deres impact laver de med 20 procent 
af deres arbejdsindsats. Det er simpelthen 
så dumt at bruge fremragende læreres tid på 
noget, som kunne løses på en anden måde. 
Tænk, hvis de havde kunnet bruge 100 pro-
cent på det, hvor de virkelig kan flytte ele-
verne? Det ville være godt for både eleverne 
og lærerne«.

Der bliver brug for flere lærere
Ulrik Juul Christensen mener grundlæggende 
ikke, at der er nogen konflikt mellem det, 
lærerne gerne vil, og det, han foreslår.

»Danmark har jo superdygtige lærere. Men 
der skal være plads til, at de kan bruge det, 

Se video, hvor Ulrik Juul Christensen 
forklarer, hvad han kan give lærerne.

à  folkeskolen.dk/645093 
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»Det er at kaste perler 
for svin, hvis man bruger 
lærerens dyrebare tid på 
at øve staveord. Jeg vil 
meget hellere bede mine 
børn lære staveord ved 
computeren«, siger Ulrik 
Juul Christensen.

S Å D A N  V I R K E R  
A R E A 9’S  P L A T F O R M

de kan. Vi påstår ikke, at det er os, der laver 
den supersofistikerede læring. Vi vil skabe 
plads til det, som veluddannede, velmenende 
lærere kan give«. 

Han er helt klar over, at kritikerne frygter, 
at resultatet bliver, at man sparer lærere væk. 

Han har også hørt andre i e-læringsbranchen 
sige, at det ikke kan lade sig gøre.

»Gud nåde og trøste den idiot, der bruger 
det her som et spareredskab til at fyre lærere. 
Så har de virkelig ikke forstået, hvad det er, 
vi har brug for i fremtiden. Vi har løbende 
haft møder med undervisningsministre og 
politikere på begge sider af det politiske felt 
for at sige: Lad nu være med at dumme jer. 
Men der er nogle, der skal sluge en kamel og 
acceptere, at det ikke er alt, der behøver at 
være en lærer på. Allerede nu er der nemlig 
for få lærerresurser til at lære eleverne de 
svære ting, de får brug for. Og det behov bli-
ver kun større fremover«.

Løfter både bund og top
Ifølge Ulrik Juul Christensen kan hans system 
påvirke på to forskellige måder. De gode ele-
ver bliver meget bedre, fordi de får øget deres 
viden mere effektivt, de undgår en masse 
spildtid i undervisningen, hvor de skulle 
vente på de mindre hurtige, og de kan derfor 
nå langt højere niveauer. 

Blandt de svage elever findes de mest iøj-
nefaldende resultater hos dem, der ellers ville 
være faldet fra. 

»Dér, hvor kæden falder af, er, når hele 
elevens kognitive kapacitet bliver brugt til 
at genkalde sig ting, som ikke er tilgængeligt 
for ham. Det svarer til forskellen på pitstop i 
Formel 1, hvor man kan række bagud og gribe 
den rigtige skruetrækker, og så din bedstefars 
gamle garage, hvor alt ligger hulter til bulter, 
og man kan bruge al sin tid på at lede efter 
sin unbrakonøgle«.

I deres system bliver lille Peter, hver 
gang han har besvaret et spørgsmål, spurgt, 
hvor sikker han er på svaret. Hvis han for 
eksempel øver staveord og staver fem ud af 
40 forkert og af de resterende har gættet sig 
frem til den rigtige stavning på syv. Normalt 
vil læreren ikke kende svagheden i de syv, 
så den eneste måde at komme videre på er 
ved også at gå de 35 igennem igen og dermed 
spilde tid på de 28, som Peter egentlig havde 
helt styr på. Men med dette system kan lære-
ren nøjes med at forholde sig til de syv og så 
de fem, han svarede forkert på. Så i stedet for 
at skulle træne 40 ord flere gange kan Peter 
nøjes med at træne de forkerte og dem, han 
var i tvivl om, og hver gang vil der være færre 
ord at træne på. 

»Det bliver jo mere accentueret, jo sværere 
læringen er. Hvis du ser den akkumulering 
over tid, er effekten gigantisk bare ved det 
her simple håndgreb, som er at holde øje 
med, hvad han er usikker på. Og vi har en 
bunke andre greb, vi har fundet frem til via 
vores forskning. Det handler om at finde ud 

Area9 Lyceums produkt er en digital adap-
tiv platform med navnet Rhapsode, som 
skal bruges til at træne eleven og hjælpe 
eleven videre, hvis læreren er optaget, eller 
eleven arbejder hjemme. 

Platformen indeholder opgaver, som er 
udviklet til det enkelte område, og hvis det 
skal fungere i en dansk skole, vil det være 
opgaver udviklet i Danmark til danske skole-
fag på det niveau, eleven befinder sig på. 

�Platformen stiller spørgsmål til eleven for at 
identificere områder, hvor eleven har brug 
for hjælp, og for at tydeliggøre læringsmå-
lene. Hjælpen leveres som forskellige læ-
ringsresurser tilpasset det, eleven har brug 
for at lære. Platformen registrerer også, 
om elevens svar er baseret på gætteri eller 
faktisk viden. 
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J eppe Bundsgaard er ikke i tvivl 
om, at Area9 er verdensførende 
på adaptive algoritmer og der-
med også væsentligt mere 

effektivt end andre systemer, når det 
handler om at tilegne sig viden. Men 
spørgsmålet er, om det er det, vi har 
mest brug for i Danmark. Folkeskolen 
har bedt fagdidaktikprofessoren vur-
dere Area9’s projekt ud fra interviewet 
med direktør Ulrik Juul Christensen 
og ud fra sin viden om programmet i 
øvrigt. 

»Det er et forsøg på at komme 
væk fra en simple drill and practice-
tilgang, hvor man træner nogle meget 
banale ting. Men det bunder stadig i 
en forestilling om, at der er noget vi-
den, som man kan definere og give til 
eleverne på det niveau, hvor de nu er. 
Og så stille dem spørgsmål og tjekke, 

hvad de forstår, for at give dem svæ-
rere stof«. 

Jeppe Bundsgaard medgiver ger-
ne, at vi får brug for mere viden frem-
over, men der er bare så mange andre 
ting, han mener, at vi har endnu mere 
brug for, og han har svært ved at købe 
Ulrik Juul Christensens præmis om, at 
systemet er så effektivt, at det vil fri-
give tid til den anden læring. 

»Det vil jeg se, før jeg tror det. Er 
det sket nogen steder endnu? Jeg 
mener, der er en risiko for, at det bare 
ender med at fylde al tiden. Så kommer 
eleverne til at tilegne sig endnu mere 
viden endnu mere effektivt, men ikke til 
at kunne bruge det i særlig høj grad«. 

Jeppe Bundsgaard mener nemlig 
ikke, at manglende viden er den stør-
ste udfordring i skolesystemet. Det 
er snarere, at vi er så fokuserede på 

at give viden og så lidt på sammen-
hænge. 

»Både uddannelsestænkere som 
John Dewey, empirisk forskning i fag, 
undervisning og læring og internatio-
nale organisationer som EU og OECD 
taler for, at børnene skal have under-
visning, hvor de er aktive og undersø-
ger verden og gør ting, som man gør 
uden for skolen, og derigennem få en 
forståelse af, hvordan verden hænger 
sammen. Udfordringen er, at det er så 
svært at lave den type undervisning. 
Derfor har vi en tendens til at falde 
tilbage til det, vi plejer: nemlig en læ-
rer, der holder et oplæg, og elever, der 
lytter og laver analyser. Den teknologi, 
som de kommer med, støtter at gøre 
det, vi plejer at gøre, bare mere effek-
tivt«.  
pai@folkeskolen.dk

P R O F ESSO R :  
» V I  H A R  S T Ø R R E  U D F O R D R I N G E R  
E N D  V I D E N S T I L E G N E L S E «

af, hvad man kan filtrere væk fra repetitio-
nen. Det er et bogholderi, som den enkelte 
lærer umuligt kan holde i hovedet for 28 ele-
ver. Men systemet kan«. 

På samme måde træner Area9 vedholden-
hed ved konstant at opmuntre eleverne til at 
holde fast og fortsætte og rose dem for, at de 
holdt fast, når tiøren falder. Det er konstant 
positiv feedback, og det er ikke muligt at fejle 
eller dumpe. 

»Det er et af de få steder, hvor det ame-
rikanske skolesystem slår det danske. I 
Danmark har vi ikke forstået princippet om 
at genaflevere. Det er et princip, vi arbejder 
meget med. Hvorfor i alverden skal vi stoppe 
dem, som stadig er villige til at gøre det 

bedre? Hvorfor ikke sige: På nuværende tids-
punkt er du på et 10-tal, men hvis du bliver 
ved, får du 12«. 

Ulrik Juul Christensen mener, at årsagen 
skal findes i manglende lærerresurser. 

»I det øjeblik vi frisatte lærerresurserne, er 
jeg 100 procent sikker på, at lærerne hellere 
ville arbejde med, hvordan eleven kommer 
videre, end at sidde og sætte røde streger i 
en blækregning. Vi ved, præcis hvor vi skal 
hjælpe lærerne, så de får mere tid. Og jeg tror 
ikke, der er én af dette blads læsere, som ikke 
hellere ville arbejde med elevernes udvikling 
end rette staveord«.  
pai@folkeskolen.dk

E - L Æ R I N G
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LÆRERPROFESSION.DK
Lærerprofession.dk offentliggør hvert år udvalgte bachelor-
projekter fra læreruddannelsen og pædagogiske diplomop-
gaver fra skoleområdet. De tre bedste inden for hver kate-
gori modtager en pris, og Folkeskolen uddeler desuden en 
formidlingspris. 

Formålet er at støtte videndeling og at inspirere stude-
rende og undervisere til at fokusere på sammenhæng 
mellem uddannelse og skolehverdag, mellem teori og 
praksis og mellem forskning og lærerpraksis. 

Det er eksaminatorer og censorer, der indstiller 
projekterne, og tre dommergrupper udvælger de 
bachelorprojekter og diplomopgaver, som præmi-
eres. Dommerne prioriterer originalitet og vur-
derer, om et projekt kan inspirere andre stude-
rende, lærere og undervisere samt bidrage til 
udvikling af lærerprofessionen og skolen.

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af  
Folkeskolen og professionshøjskolerne.  
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Og prisen går til …

T E K S T :  

T H O R K I L D  T H E J S E N 

 

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

L O U I S E  R O S E N K R A N D S

Den årlige prisfest for de bedste bachelorprojekter fra  
læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomopgaver 
finder sted 16. november. Her er de nominerede opgaver, der 
alle bidrager med inspiration og udvikling af fag og skole.
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U D DA N N E LS ESV EJ L E D N I N G   

UPV’en kan stigmatisere 
svage elever
Uddannelsesparathedsvurderingen 
(UPV) er tænkt som en positiv 
støtte til eleverne, men svage elever 
rammes på selvopfattelsen. Det er 
bedre at udvikle læringsfællesska-
ber, som eleverne kan udvikles i, end 
at vurdere dem efter UPV-kriterier-
ne, siger Lotte Bratbøl og Melita 
Dzafic i deres bachelorprojekt: 
»Unge og uddannelsesparatheds-
vurdering«, Via UC.

PÆ DAGO G I K  +  T R I VS E L 

Der er lærere, der bruger 
hån og spot i deres  
henvendelser til elever
Hvordan kan sarkasme som magt-
middel accepteres i en tid, hvor der 
ellers er fokus på trivsel, inklusion og 
relationer mellem lærer og elever? 
spørger Anne Færch Hatvig i sit 
bachelorprojekt: »Velkommen til vir-
keligheden – professionel kommuni-
kation i udskolingen«, UC Syd.

I N K LU S I O N 

Inklusion kræver tæt og 
vedvarende samarbejde
Det er lærere, der skaber en skil-
lelinje mellem »det normale« og 
»de andre«. Jeg fik et indtryk af, at 
lærerne kæmpede med at få nogle 
elever til at passe ind i et statisk 
miljø, siger Martin Engelund i sit 
bachelorprojekt: »Inklusion i et situ-
eret perspektiv«, Københavns Pro-
fessionshøjskole.

T R I VS E L

Forebyggende arbejde er 
nødvendigt, men ikke nok
Det kan være svært at identificere 
udsatte børns problemer, siger Kas-
per Engel Hansen og præsenterer 
en model for arbejdsprocessen i sit 
bachelorprojekt: »Resiliensfremme i 
et folkeskoleperspektiv«, UC Absalon.

I T  +  T R I VS E L

Afhængighed af sociale 
medier kan give  
søvnproblemer
Hver tredje elev i udskolingen har 
svært ved at lægge smartphonen 
fra sig om aftenen, og hver anden 
har tjekket telefonen i løbet af nat-
ten. Det er foruroligende og kalder 
på handling, siger Rasmus Copsø, 
Kristine Nordenbæk Hansen og 
Mikkel Ohrt Petersen i deres ba-
chelorprojekt: »Unges digitale vaner 
i udskolingen«, UC Syd.

H I STO R I E

Der er brug for en ny  
tilgang til undervisning  
i historie
Historiekanon og læremidler ram-
mer ikke elevernes livsverden, siger 
Anna Mygind, Anna Witten og 
Julie Hjære og kommer med bud 

på en håndbog til historielæreren i 
deres bachelorprojekt: »Historiefa-
gets formål og elevernes livsverden 
– en ny tilgang til historieundervis-
ningen«, UC Lillebælt.

N AT U R / T E K N O LO G I

Den tværfaglige prøve  
presser enkeltfagene
Den tværfaglige naturfagsprøve gi-
ver nye muligheder. Men arbejdsfor-
men er meget tidskrævende, og der 
er risiko for, at de enkelte fags me-
toder og perspektiver svækkes, siger 
Kamilla Borg Pedersen og Mag-
nus Kristiansen i deres bachelor-
projekt: »Dannelse i den tværfaglige 
prøve i naturfag«, UC Nordjylland.

DA N S K

Der foregår for meget  
tomgangsskrivning i skolen
Elevers tekstskrivning på mellem-
trinnet bliver for ofte rituelle hand-
linger, hvor formålet ikke er kommu-
nikation og erkendelse, siger Emma 
Wilson Laustsen i sit bachelorpro-
jekt: »Dansklærerens skrivedidaktik 
på mellemtrinnet – udfordringer og 
muligheder«, Via UC.

N AT U R / T E K N O LO G I 

Vær opmærksom på  
sproget i biologi
Skellet mellem naturfag og huma-
niora er uheldigt, for intet er enten-
eller. Man må også kunne fortolke 
sprog og kommunikation, hvis man 
vil lære om immunsystemet, foto-
syntesen eller kvantefysik, siger 
Camilla Trankjær i sit bachelor-
projekt: »Analogier, sprog og antro-
pocentrisme i biologi«, Via UC.

AU T I S M ES P E KT R E T  
S P EC I A L PÆ DAGO G I K

Da eleven kom ud  
af sit bur
Når udeskole forberedes grundigt 
sammen med eleverne, og der aftales 
en »nødudgang«, giver det nye, gode 
muligheder for elever med diagnosen 
autismespektrumforstyrrelse, siger 
Ida Maria Damsø i sit bachelorpro-
jekt: »Fra bur til himmel – udeunder-
visning for elever med autismespek-
trumforstyrrelser«, UC Nordjylland.

O R D B L I N D/ L ÆS ESVAG  +  I T

Digitale medier gavner  
ordblinde elever, men  
politikken halter bagefter
Strategien med digitalisering i sko-
len er positiv for ordblinde elever. 
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Men der testes i det forkerte, siger 
Lotte Pilgaard. Hun foreslår derfor 
en række konkrete ændringer i sit 
diplomprojekt: »Ordblinde elevers 
læsning på skærm«, Via UC, Aarhus.

M AT E M AT I K

Brug de nationale test 
fornuftigt
Find ud af, hvad de tre obligatoriske 
matematiktest kan bruges til – og 
hvad de ikke kan bruges til. Så kan 
der komme noget positivt ud af det. 
Hvis ledelsen bakker op og finder 
den nødvendige tid til det, siger 
Hanne Stenskrog i sit diplompro-
jekt: »De nationale test – opmærk-
somhed på understøtning af kolle-
ger og på en kulturændring«, Via UC.

I D R Æ T

Elever, der ikke gider idræt, 
kan motiveres gennem 
medbestemmelse
En stor gruppe udskolingselever 
med negative holdninger til idræt fik 
lyst til at deltage i faget, da lærerne 
undervisningsdifferentierede 

og gav eleverne medbestemmelse. 
Det betød bedre undervisning for 
alle, fortæller Lars Kviesgaard i sit 
diplomprojekt: »Betydningen af mo-
tivation i idrætsundervisningen«.

M AT E M AT I K

Hvad skal der til, for at 
matematiklæreren får sit 
kick?
Arketyper kan bruges til kollegavej-
ledning, og et koncept med tidlig 
indsats over for elever i matematik-
vanskeligheder virker positivt, siger 
Pernille Sigvardsen i sit diplom-
projekt: »Supervision og integration – 
et projekt om matematikvejledning«, 
Københavns Professionshøjskole.

PÆ DAGO G I K

Faglig aktionslæring kan 
fremme samarbejde og 
sætte ord på tavs viden
Logopæden skal ikke kun observere, 
men skal deltage aktivt i samarbej-
det med pædagogisk personale og 
forældre, siger Karina Larsen i sit 
diplomprojekt: »Børn i kommunika-
tive og pragmatiske vanskelighe-
der«, UC Syd.

M AT E M AT I K 

En enkelt lektion  
kan vise vej
Ved at fokusere på en enkelt lektion 
kan matematikvejleder og lærer 
finde frem til realistiske bud på, 
hvordan undervisningen kan plan-
lægges, observeres og evalueres, 
siger Thomas Secher Graversen 
i sit diplomprojekt: »Undervisnings-
differentiering – Fra syntese af ideal 
og virkelighed mod udvikling af en 
undervisningskultur«, UC Lillebælt.

NATUR/TEKNOLOGI 

God klassekultur støtter 
undervisningen i de  
»små« fag
Som naturfagslærer er man »ugens 
gæst« i klassen, men tæt samar-
bejde med klasselæreren om klas-
sekulturen kan sikre bedre lærer-
elev-relationer og fælles forståelse 
af klassens regler, siger Pernille 
Dunk Larsen i sit diplomprojekt: 
»Klassekultur«, Professionshøjsko-
len Absalon.

N AT U R / T E K N O LO G I 

Ledelsen skal støtte  
udviklingen af naturfagene
Kulturen omkring natur/teknologi og 
de øvrige naturfag skal forbedres. 
Det kræver skoleledelsens aktive 
medvirken, men det kan være van-
skeligt, hvis kommunen måler ledel-
sens indsats efter andre parametre, 
mener naturfagsvejleder Bente 
Mathiesen i sit diplomprojekt: 
»Stilladsering af den naturfaglige 
kultur«, Via UC.

S KO L E L E D E LS E

Aktiv deltagelse er  
afgørende for succesfulde 
forandringsprocesser
I top-down-processer kan organi-
sationen stille krav og sætte en for-
andring i værk. Men hvis en foran-
dringsproces skal lykkes, er der brug 
for bottom up-processer, hvor den 
enkelte er med til at præge den nye 
praksis, siger Mette Frost i sit di-
plomprojekt: »At skabe forandringer 
i organisationer«, Via UC.
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Hvad gør man, hvis man ikke har nok tysklærere til at dække 
alle tysktimerne? På en skole fandt lærerne på at indføre et ro-
tationsprincip, så elevere kun var uden en uddannet lærer 20 

minutter ad gangen. Skolen er ikke længere i underskud  
med hensyn til tysklærere, men lærerne holder fast i ordningen.

folkeskolen.dk/tysk

»Tschüss. Auf wiedersehen«. Den kendte tyske 
afsked hører eleverne i 5. og 6. klasse på Fjord-
bakkeskolen, afdeling Taulov, i Fredericia betyde-
ligt oftere fra en lærer end de fleste andre danske 
børn med tysk på skemaet på samme klassetrin. 

For selv om eleverne i 5. klasse kun har tysk 
en enkelt gang om ugen, tager de afsked med 
en tysklærer hele tre gange i løbet af tysktimen. 
Eleverne har nemlig hele tre forskellige tysklærere 
i løbet af en lektion a 60 minutter. 20 minutter 
med Lisbet Reitan, 20 med Bitten Pave Ottesen 
og endnu 20 minutter med Dorit Bøttger Nielsen. 

Hver gang stopuret når op på 20 minutter, 
bytter lærerne mellem de tre klasser på årgangen. 
Og så begynder de forfra med det forløb, de lige 
har kørt i naboklassen. På den måde får eleverne 
hele tiden en ny lærer med en ny undervisnings-
metode. 

Elever får  ny  
tysklærer hvert  

20. minut

 

TEKST SEBASTIAN BJERRIL 

FOTO MICHAEL DROST-HANSEN

Tysklærer Bitten Pave Ottesen leger Obstsalat (frugtsalat) med ugedagene, som har været klassens overordnede tema i 14 dage. 
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folkeskolen.dk/fagVÆR MED I  
FÆLLESSKABET 
OM TYSK 
Det faglige netværk om tysk og 
fransk er for alle, der underviser 
i eller interesserer sig for fage-
ne. 2.817 har allerede tilmeldt 
sig. Her får du ny faglig viden og 
tips til din undervisning, og du 
kan dele dine erfaringer og hold-
ninger til fagene med andre. Du 
finder netværket på:

Folkeskolen.dk/tyskfransk

 

Detailplanlægger hver for sig
Selv om en stor del af planlægningen af timerne 
sker i fællesskab blandt de tre lærere, i ugen op 
til at eleverne kommer tilbage fra ferie, styrer de 
hver især deres egen undervisning.

»Vi samler vores forberedelse og vores plan-
lægning i Meebook, hvor vi lægger alle vores forløb 
ind. På den måde kan eleverne se, hvad vi hver 
især har planlagt. Vi detailplanlægger ikke sam-
men, når vi ligesom har fordelt emner«, fortæller 
Dorit Bøttger Nielsen.

Er den ene lærer væk på grund af kursus eller 
sygdom, bliver de tre klasser fordelt på to hold. 

»Eleverne er i forvejen vant til at blive delt op 
i hold mellem klasserne, og vi kender eleverne så 
godt, fordi vi gør det på denne her måde, at det 
går helt problemfrit. Og så har vi bare eleverne ti 
minutter længere, så de får aldrig vikar i tysk læn-
gere«, fortæller hun.

Klasserne ligger placeret klos op ad hinanden 
på skolen, så lærernes rotation fører ikke mere 
spildtid med sig. »Skiftene tager vel omkring et 
halvt minut, og der er jo også skift i en almindelig 
time«, forklarer Lisbet Reitan. 

»Den største bekymring er mere, om vi kan 
skabe en tilstrækkelig tæt relation til børnene. 
Normalt vil jeg jo have én klasse, men i stedet har 
jeg tre. Men jeg oplever det overhovedet ikke som 
et problem. Det sværeste er mere i starten, når 
man skal lære en helt masse navne. Efter et par 
uger er det ikke et problem længere«. 
bje@folkeskolen.dk

Ordningen kører på sit tredje år. Og selv om de 
tre lærere kalder den utraditionelle organisering 
for en stor succes, blev den indført af nød. 

»Vi stod og manglede en tysklærer. En af sko-
lens pædagoger skulle derfor have en af klasserne 
fast i tysk, og tysk er jo ikke ligefrem et fag, man 
bare lige går ind og tager. Så derfor kom vi på en 
rotationsordning«, fortæller Bitten Pave Ottesen 
om ordningen, hvor de to tysklærere skiftede mel-
lem de tre klasser, som derfor kun var uden en ud-
dannet lærer i 20 minutter ad gangen. 

Rotation passer til elevers livsstil
Året efter blev de tre tysklærere, da Lisbet 
Reitan kom til, men Bitten Pave Ottesen og 
Dorit Bøttger Nielsen var ikke i tvivl om, at ele-
verne fortsat skulle have en ny tysklærer hvert 
20. minut. 

»Det viste sig, at skiftene gav god synergi og 
havde en god effekt på børnenes læring. Man kan 
også sige, at vi med denne her måde underviser 
på børnenes præmisser. De er jo vokset op i en 
zapperkultur, hvor man hele tiden skifter til noget 
nyt«, fortæller Bitten Pave Ottesen.

Derfor blev ugen op til det nye skoleår igen i 
år brugt på en fælles plan for de tre tysklærere. 
Planen indebærer en årsplan, hvor de har fordelt 
færdigheds- og vidensmålene mellem sig. Lige-
som der også er fokus på, at de hver især benytter 
forskellige metoder.

I en lektion kan det være, at Lisbet Reitan 
bruger sine 20 minutter på en lytteøvelse og en 
tekst, Bitten Pave Ottesen har en stafet eller et 
spil, mens Dorit Bøttger Nielsen laver Wortschatz, 
hvor eleverne repeterer og lærer nye ord.

Meget intens indlæring
»Det giver undervisningen et rigtig godt flow. 
Når vi kun har 20 minutter til vores undervisning, 
bliver man meget skarp på, hvad man kan nå i 
timerne. Og så giver det enormt meget energi for 
både lærere og elever, at man hele tiden skal være 
på igen og igen«, siger Lisbet Reitan og gætter 
på, at eleverne også kan være lidt flade efter tre 
gange 20 minutters lynforløb: »Men jeg ved det 
faktisk ikke. For jeg har dem ikke bagefter«.

Når de tre lærere møder hinanden i døråbnin-
gen under et skift, har de aftalt, at de lige tager 
sig tid til at veksle nogle ord med hinanden på 
tysk. 

»Det er sundt, at de får hørt tysk fra forskellige 
personer. Tysk er ikke et sprog, som børnene hører 
ret ofte. Så vi tænker, at hvis de i hvert fald hører 
tre forskellige tale tysk, så er det bedre, end hvis 
det kun er fra en«, siger Lisbet Reitan.

De tre tysklærere Bitten Pave Ot-
tesen (til venstre), Lisbet Reitan og 
Dorit Bøttger Nielsen (til højre) ud-
veksler lige et par ord, inden de skif-
ter klasse og undervisningsmetode.

152186 p44-46_FS1918_Fagligt netvaerk.indd   45 05/11/2018   12.05



folkeskolen.dk/tysk

Intet husket – intet lært
Kan man lære elever i 6. og 7. klasse 100 tyske ord på tre uger? Kan eleverne også huske både ord  
og deres grammatiske værdi tre måneder senere?

skal undervise i: tyske substantiver og verber og 
hvordan eleverne kan huske dem. 

Er det skørt? Ja, og dog ikke!

Husketeknikker som undervisningsmetode
Nordmanden Oddbjørn By husker 24 vilkårlige 
feriebilleder fra en andens ferie på ganske få 
minutter og kan gengive rækkefølgen. Det viser 
han i et norsk talentshow. Han er mester i hu-
sketeknikker. I tyskprojektet på Sønderbroskolen 
prøver Bjarke Toft fra Memo Danmark at lære 
eleverne i 6. og 7. klasse disse husketeknikker.

Alle klasser skal lære 60 substantiver – 20 
af hvert køn, 30 til hvert af emnerne på krop-
pen og i hjemmet. Derudover skal 7.-klasserne 
lære 40 verber – 20 regelmæssige og 20 ure-
gelmæssige. Undervisningen strækker sig over 
tre uger med en tysklektion om dagen, dels med 
Bjarke Toft som underviser, dels med deres rig-
tige tysklærer. Derudover kan eleverne træne 
ordene, deres udtale og den grammatiske værdi 
ved hjælp af en app på deres telefon eller tablet. 

Det er tidligt – især i 6. klasse – at arbejde 
så systematisk med grammatikken. Men når nu 
de kan få det med som en »gratis« oplysning og 
ovenikøbet – ifølge Bjarke Toft – kan huske det 
senere, hvorfor så ikke?

Ordforrådet er for lille
Det er utroligt spændende at følge processen. For 
er det ikke altid det, vi hører fra eleverne især i de 
store klasser? De kan ikke huske ord, og ordfor-
rådet er for lille. Vi lærer dem utroligt mange ord, 
men kan de huske dem, når de så skal bruges? In-
tet husket, intet lært. Sådan siger Memo Danmark. 

Vi testede eleverne inden forløbet og umid-
delbart efter forløbet. Tallene taler efter min 
mening for sig selv: Elevernes score før var otte 
procent, mens den efter forløbet ligger på 81 
procent. Nu er det spændende, når eleverne skal 
testes igen om cirka halvanden måned. I mel-
lemtiden er det selvfølgelig vigtigt at få repeteret 
og brugt ordene i tyskundervisningen. Fortsæt-
telse følger …  

»Forestil jer, at jeg står uden for jeres dør, hvor I bor. 
Kan I se det? Jeg står foran jeres dør balancerende 
med en kop Fanta på hovedet. Kan I se det?« 

Tavshed og hævede øjenbryn blandt en flok 
7.-klasseelever. 
     »Er det skørt?« Et skeptisk og lidt undrende 
»ja« kommer som svar. »Godt, det er rigtigt!«

Det er Bjarke Toft, der har overtaget tyskun-
dervisningen i denne 7. klasse på Sønderbrosko-
len i Aalborg. Han er ikke lærer. Han er faktisk 
ikke engang god til tysk og har brug for min 
hjælp til at udtale ordene rigtigt. 

Han påstår, at han heller ikke er specielt 
god til at huske, men det er netop alt det, han 

MONA KJÆR
LÆRER
INDLÆG PÅ  
»TYSKBLOGGEN«
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folkeskolen.dk/fag

SÅ LÆR AT BRÆNDE IGENNEM I DEN OFFENTLIGE DEBAT!

BRÆNDER DU FOR FOLKESKOLEN?

Danmark mangler ildsjæle fra klasseværelserne, der tør og vil blande sig i 
den offentlige debat. Derfor søger Danmarks Lærerforening og Tænke-
tanken Cevea nu 25 dedikerede lærere til en spændende uddannelse i 
meningsdannelse.

VIL DU MED? LÆS MERE OG ANSØG PÅ WWW.CEVEA.DK/UDDANNELSE

ANSØGNINGSFRIST D. 9. DECEMBER 2018
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SEKSUAL- 
UNDERVISNING  
TIL SPECIAL- 
UNDERVISNING
Alle børn og unge bør trives i forhold til 
køn, krop og seksualitet. Foreningen Sex & 
Samfund har derfor udarbejdet seksualun-
dervisningsmateriale til børn og unge med 
særlige behov i samarbejde med elever, 

forældre og lærere på specialområdet.  
Materialet »Til dig« læner sig op ad Fælles 
Mål for seksualundervisning og er tænkt 
som inspiration til at give en god seksual-
undervisning.

Podcast: Den æstetiske,  
etiske og historiske  
dimension i folkeskolen
»Siden den første lov om folkeskolen har man opereret 
med et overordnet formål for de enkelte fag. I det over-
ordnede formål identificeres fagets identitet«. Sådan 
lyder indledningen i den første af tre nye podcasts, der 
stiller skarpt på danskfaget i folkeskolen. I podcastene 
taler lektor i dansk på Professionshøjskolen Absalon 
Tom Jørgensen med en dansklærer i grundskolen om, 
hvordan lærere i praksis kan arbejde med de tre dimen-
sioner – den æstetiske, den etiske og den historiske – 
i deres undervisning.

Ved Julie Yapa Schmidt Sørensen/jss@folkeskolen.dk

spreaker.com/user/podcast1/1-den-aestetiske-dimension
spreaker.com/user/podcast1/2-den-etiske-dimension
spreaker.com/user/podcast1/3-den-historiske-dimension

Underviserportal.dk/grundskole/materialer 

Hvordan kan Danmarks unge være med til at 
sikre, at den danske velfærdsmodel eksisterer om 
50-60 år? Et undervisningsforløb i samfundsfag 
med tre film og tilhørende undervisningsmateria-
ler anfægter blandt andet dette spørgsmål, som 
8.-9. klasse kan dykke ned i. Filmene er støttet 
af Undervisningsministeriet, og materialerne er 
udviklet i samarbejde med en folkeskolelærer.

Undervisningsforløb 
om velfærd

Frivillig.me 
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Den Danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse

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

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

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

De nye EU-bestemmelser om be-
skyttelse af personfølsomme data 
har DLB implementeret – se hjem-
mesiden.

I juli kvartal 2018 blev der for 3 
afdøde medlemmer udbetalt en 
begravelseshjælp på 23.980 kr.  
– heraf bonus 12.980 kr.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 97 56 80 57
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A N M E L D E L S E R

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

Professor Lene Tanggaard har 
skrevet en forfriskende og  
befriende bog om læringsglem-
sel. Bogen serverer ikke endnu 
en ny læringsreligion, men for-
langer fokus på skolens opgave.

Læring:  Glem det!
n  Pædagogik 

○   ANMELDT AF:  ALICE BUCHHAVE NØRLEM 

Glem, at styring og struktur og skemaer og 
afkrydsningslister er svaret på alt. Glem tanken 
om, at en ny læringsdiskurs skal redde elever og 
skole.

Lene Tanggaard tager livtag med et af de 
største problemer i folkeskolen: den omsiggri-
bende, udvandende og fordummende lærings-
diskurs. Tanggaard formulerer det lidt blidere, 
men stadig skarpt. Hun taler om »De tomme 
tønders læringsretorik«. Tanggaards vigtigste 
pointe er, at læringsdiskurshegemonien har re-
duceret skolens opgave til læring som et mål i 
sig selv og helt glemt indholdet. Børn skal ikke 
lære at lære, de skal lære noget! Børn skal ikke 
lære for læringens skyld, men for tilværelsens.

Husk, at skolens opgave er at skabe et sted, 
hvor børn kan lære det, der er vanskeligt at lære 
andre steder. Husk skolens formålsparagraf. 
Husk den kritiske sans. Den frisættende om-
tanke. Den faglige forankring. Den pædagogiske 
viden. Den videns- og erfaringsbaserede praksis.

Læringsglemsel er det magiske øjeblik, 
hvor vi glemmer, at vi er ved at lære, og i stedet 
bliver engagerede i stoffet og i udforskningen af 
nye felter. Læringsglemsel er den inspirerende 
samtale med kollegerne ved frokostbordet, den 
overraskende samtale med børnene i frikvarte-
ret. Læringsglemsel er det magiske øjeblik midt i 
timen, hvor indholdet bliver vigtigere end formen 
og læringsmålene. Læringsglemsel er vigtig for 
kvaliteten i folkeskolen.

Læringsglemsel  

•   Lene Taanggaard
•   230 kroner
•   192 sider
•   Forlaget Klim

Fagtidsskrift tager  
fat på inklusion
Fagtidsskriftet »Liv i Skolen« tager i sit 
seneste nummer pulsen på udviklingen 
af inkluderende læringsmiljøer. Du kan 
blandt andet læse om betydningen af 
forpligtende læringsfællesskaber, tvær-
professionelt samarbejde og æstetiske 
læreprocesser. »Liv i Skolen« bliver ud-
givet af Via Efter- og videreuddannelse. 

 

»Dette års ud-
gave har altså 
særlig vægt 
på, at ele-
verne både får 
øje på mate-
matikken bag 
fænomenet 
og siden helt 
bogstaveligt 
får matema-
tikken i hæn-
derne. (…) 
Konklusionen 
på alt dette 
må være, at 
matematiklæ-
rere over det 
ganske land 
også i år har 
en tidlig jule-
gave i vente«.
Folkeskolens anmel-
der Steen Ehlers om 
»Matematik i hånd-
værket – Håndvær-
ket i matematikken«, 
årets materiale til 
Matematikkens Dag.  
Læs anmeldelsen 
på folkeskolen.
dk/643727

Quizhæfterne koster 31,25 kroner 
stykket, og dertil kommer ekspediti-
onsgebyr. Se mere på pirana.dk

Et eksemplar af det nyeste nummer 
koster 125 kroner og kan købes ved 
henvendelse til liviskolen@via.dk

Lær med quizzer
Forlaget Pirana, som i årevis har udgivet 
træningshæfter til de fleste af skolens 
fag, udvider nu med quizzer. Formålet er 
ifølge udgiveren selv, at eleverne på en 
sjov måde får træning i at læse, stave og 
søge informationer. Som en ekstra ge-
vinst får eleverne en masse almen viden, 
og de får trænet deres logiske tænkning. 
Foreløbig er der udkommet fire forskel-
lige hæfter med emner som Danmark og 
Bornholm.
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Læring:  Glem det!

Tanggaard giver et eksempel fra sundheds-
væsnet, hvor en læge forklarer hende, at de på 
hans afdeling stræber efter at få afkrydsning 
og dokumentation til at fylde så lidt som mu-
ligt, så de kan komme i gang med det væsentli-
ge: lægekunsten. Lægekunsten er vigtigere end 
registrering og styring, og undervisningskunst 
er vigtigere end læringsmål.

Den pædagogiske og den stofrelaterede fag-
lighed er det, som skal styre undervisningen. Vi 
skal forholde os til, hvad vi skal lære, før vi for-
holder os til, hvordan vi skal gøre det. Ansvaret 
og initiativet skal tilbage til lærerne, og lærings-
diskursen skal svækkes. Læreren skal være pæ-
dagogisk connaisseur. Ligesom en vinconnais-
seur kan læreren vurdere kvalitet på basis af de 
enkelte komponenter. Connaisseurship er kun-
sten at kunne vurdere kvalitet, at kunne tilrette-
lægge, gennemføre og evaluere en undervisning, 
der fremmaner kvalitet og sørger for, at eleverne 
lærer det tilsigtede og lidt mere end det.

Der skal være plads til at lære uventede ting 
på uventede måder. Tanggaard hævder, at læ-
reprocesserne fængsles af den entydige fokus 
på læring som et mål i sig selv. Vi glemmer, 
hvor vi er i verden, og hvad vi skal med hinan-
den, siger hun.

Læringen skal være værdibaseret i folkesko-
len. Hvad er det, vi skal lære? Der foregår læring 
alle mulige steder – også i rockerklubben. Men 
folkeskolen skal levere den læring, som er nød-
vendig for, at vi kan fungere i tilværelsen. Det er 
ikke lige meget, hvad vi lærer.

Når Tanggaards bog er så vigtig, er det, fordi 
den gør op med quickfix og nye læringsteorier 
og i stedet fokuserer på faglighed og blik for 
kerneopgaven. Tanggaard kommer ikke med en 
ny læringsteori, som kan blive den næste tue, 
skolen skal hoppe hen på i et nyt (blændende) 
forklaringslys. Tanggaard sætter fællesskabet, 
fagligheden, fornuften og fortryllelsen i højsæ-
det. Vi kan ikke præstere og kontrollere os ud af 
tilværelsens udfordringer. Vi skal have tilliden 
tilbage: Løgstrups dobbelte tillid, hvor eleven 
har tillid til, at læreren kan lære ham eller hende 
noget, og læreren har tillid til, at eleven er inte-
resseret i at lære. 

Tilliden sætter ild til vovemodet. Den gør, at 
vi kan lade os bevæge, og at vi kan bevæge os 
sammen. Det gør vi kun, når vi flytter det ind-
snævrede fokus på læring, skriver Tanggaard i 
kapitel syv. Indholdet og relationen mellem læ-
rer og elev er det vigtigste. 
 
Tanggard giver læseren en lille vejledning 
og foreslår, at man med fordel kan springe kapit-
let om baggrunden for læringsglemsel, historie 
og teori over. Heldigvis må man jo som anmelder 
læse hele bogen. Og hvor er netop det kapitel 
vigtigt. I korte træk og overskueligt sprog rede-
gør Tanggaard for tankerne bag læringsglemsel 
som begreb og de læringsteorier eller paradig-
mer, som historisk har præget vores tænkning 
om undervisning. 

Netop denne letlæste, relevante gennem-
gang kan hjælpe med at belyse, hvordan og 
hvorfor vi igen og igen bliver blændet af nye læ-

ringsregimer i bestræbelsen på at foretage den 
evigt tilbagevendende og essentielle gentænk-
ning af undervisning og skole.

»Læringsglemsel« præsenteres som en 
enkel og lettilgængelig bog af forlaget. Men 
læs den langsomt og grundigt, så alle poin-
terne kommer med. Bær over med Lene Tang-
gaards forenklede, unuancerede eksempler 
fra dagligdagen, og nyd i stedet de knivskarpe 
henvisninger til forskning fra Tanggaards store 
erfarings- og forskningsbaserede bagkatalog. 
»Læringsglemsel« er en nødvendig bog, og den 
gode nyhed er, at Tanggaards tanker allerede 
har bredt sig ind i arbejdet med Fælles Mål. Der 
er håb for glemslen og for folkeskolen. 
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»Min bog er en lang invitation til  
civil ulydighed«, siger professor Lene Tanggaard om bogen  
»Læringsglemsel«. Hun vil have mere spontanitet i undervisningen 
og genetablere respekten for lærerens dømmekraft. 

T E K S T :  S T I N E  G R Y N B E R G  ·  F O T O :  A N D R E A S  B A N G  K I R K E G A A R D
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Læs også
Læs interview med Lene Tanggaard 
om behovet for mere anarki i skolen på 
folkeskolen.dk/644888

Foto: iStock
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A N M E L D E L S E R

folkeskolen.dk/fagHISTORIE OG 
SAMFUNDSFAG 

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

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

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

folkeskolen.dk/historieogsamfundsfag

Stine Grynberg Andersen, ansvarlig for det faglige netværk Historie og samfundsfag  
sga@folkeskolen.dk/folkeskolen@folkeskolen.dk

Tip os:

folkeskolen.dk/fag

152889 Annoncer Fagligt_netværk_enkelte.indd   6 05/11/2018   09.09
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○  ANMELDT AF: JENS RAAHAUGE

»Omar – og de andre« er opfølger til bogen 
»Vrede unge mænd«, idet den både bringer op-
daterede kapitler herfra og føjer nye til. Man for-
nemmer, at forfatteren Aydin Soei skaber sit stof 
med en journalistisk interviewer og graver sid-
dende på den ene skulder og en sociologisk for-
sker på den anden – og at han ikke løber efter de 
billige sensationspoint. Således starter han ikke 
bogen med påvisningen af, at samspillet mellem 
myndigheder ikke var (vel)fungerende omkring 
Omar el-Husseins overgang fra løsladelse til 
terrorhandling ved Krudttønden og synagogen i 
Krystalgade. Soei indleder med det jordnære stof 
om kriminalitetstruede drenge med anden etnisk 
baggrund, og han ridser den udvikling op, som er 
sket omkring radikalisering, udbredelse og forrå-
else af de kriminelle bander, der ofte kan knyttes 
til udsatte boligområder.

Men han peger også på, at normen blandt 
unge med anden etnisk baggrund er, at de lever 
et liv, der følger de samme linjer som andre: ud-
dannelse, arbejde, familiestiftelse – på trods 
af at deres vej ofte er belagt med »gebyrer«, et 
begreb, som Soei anvender til at pege på de bar-
rierer, blandt andet fremmedartede navne og 
bestemte adresser, der kan dukke op på disse 
unges vej til praktikpladser, jobsamtaler med 
videre. Han pointerer, at vi, når vi omtaler en, der 
klarer sig fint trods mørk hudfarve, som »møn-
sterbryder«, bidrager til negative forventninger, 
som skaber vrede, især blandt unge drenge og 
mænd.

Den følelse, som opstår, når man oplever at 
blive mødt af omgivelserne med lave eller nega-

tive forventninger, kan føre til, at man oplever 
sig sat uden for fællesskabet; man opfattes ikke 
som en, der er medborger, og ser derfor sig selv 
som det, Soei kalder modborger. 

Udviklingen af modborgerskab bliver et cen-
tralt omdrejningspunkt i Soeis beskrivelse af 
de vrede unge mænd. Han pejler sig ind på de 
følelser, der ligger bag, og på de samfundsme-
kanismer, som medvirker til, at en del unge med 
anden etnisk baggrund oplever at være udenfor. 
Det sker gennem samtaler, beskrivelser af hæn-
delser og anvendelse af sociologisk teori.

Herigennem får den historisk orienterede 
læser et deja vu, når Soei refererer til de mange 
paralleller mellem vor tids minoritetsgrupper og 
tidligere tiders proletariat. Det står klart, at både 
udformningen af bolig-, uddannelses-, rets- og 
arbejdsmarkedspolitik har indflydelse på, om ud-
satte unge animeres til at blive med- eller mod-
borgere. Den udgrænsning af fattige, som man 
blandt andet kan læse om i Andersen Nexøs 
noveller og romaner, ophørte gennem en bevidst 
politisk indsats for at gøre alle til medborgere. 
Soei viser, at denne bestræbelse sjældent kan 
hæftes på den politiske italesættelse af løsnin-
ger på de nutidige udgrænsedes forhold. Tvært-
imod kan man udlede af bogens analyser, at 
mange af tidens politiske initiativer snarere kan 
fremme udstødelsen og dermed vreden i den 
gruppe, der har vanskeligt ved at finde fodfæste.

Et kapitel er viet til en beskrivelse af folke-
skolens rolle i arbejdet på at give disse børn og 
unge et grundlag for at komme i uddannelse og 
siden i arbejde. De fleste børn med anden etnisk 
baggrund klarer sig ordentligt, men der er en 

gruppe, især drenge, som har vanskeligt ved at 
finde sig til rette. De møder op med vrangbille-
der af kammeraters adfærd, med skolefremmed 
familiebaggrund og ofte med fraværende eller 
straffende fædre. De er oftest bosat i de gamle 
arbejderkvarterer, som nu blot har endnu skarpe-
re skel til middelklassens boliger, så den sociale 
sammensætning af klasserne er mindre varieret 
end tidligere.

Og hvilken lands- eller kommunalpolitiker 
vover at pille ved de gode vælgeres privilegier? 
Soei peger på nogle strukturelle problemer, som 
kun kan løses af fremsynede og modige poli-
tikere. Og så peger han på nogle tilgange til at 
lytte efter, hvad det er for ønsker og behov, de 
unge har. Dette sker gennem hans egen samta-
leteknik, men også via en fornem beskrivelse af 
socialarbejder Birger Mosholts tilgang til sit ar-
bejde. Det er så gribende at læse om en livsklog 
offentligt ansat, der på én og samme tid kan 
være lydhør og vejledende. Den hovsa-løsladte 
Omar el-Hussein bliver urimeligt nok hans sidste 
klient, fordi han ikke længere kan finde mening 
med sit arbejde efter terrorhandlingen.

Når man har læst denne bog, må man spørge, 
om man kan medvirke til, at vrede unge bliver 
medborgere, ved at modvirke, at de bliver mod-
borgere. Er der netværk nok til at få de nødven-
dige informationer? Er der rum til at agere kon-
struktivt, sådan som Birger Mosholt kunne? Eller 
har vi skabt et så gennemført døvøresystem for 
dem, der er på kanten – i hvert fald hvis de er 
mørke i huden – at vi må medvirke til at skabe 
modborgere? 

n Tosprogede 

Med eller mod, det er sagen
Aydin Soei giver næring til at overveje, hvordan vi 
kan undgå at medvirke til at skabe modborgere.

Omar – og de andre  

•  Aydin Soei
•  250 kroner
•  300 sider
•  Gads Forlag
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folkeskolen.dk/fagHISTORIE OG 
SAMFUNDSFAG 

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

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

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

folkeskolen.dk/historieogsamfundsfag

Stine Grynberg Andersen, ansvarlig for det faglige netværk Historie og samfundsfag  
sga@folkeskolen.dk/folkeskolen@folkeskolen.dk

Tip os:

folkeskolen.dk/fag
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 Lærerstillinger 

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2018
Nummer 20: Mandag den 12. november 2018 kl. 12
Nummer 21: Tirsdag den 27. november 2018 kl. 12
Nummer 22: Tirsdag den 11. december 2018 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

Medlemmer må ikke søge job hos Sputnik.

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

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

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

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

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

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

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

• Sputnik STU Søndre Jernbanevej 13, Hillerød.

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

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

at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af  
Skolen Sputnik og Sputnik STU

Vi søger en fysiklærer ti l at varetage undervisningen i fysik i 7.-9. klasse 
og natur-/teknik i 4.-6. klasse, i alt 12 lekti oner om ugen. 
Derudover er der mulighed for at varetage undervisningen i biologi i 
7-9. klasse samt science som valghold i 7-9. klasse, i alt ca. 7 lekti oner.
Sti llingen er en fastansætt else med mulighed for at supplere ti l fuld-
ti d eft er eget ønske. 

Vores arbejdsplads er præget af stor frihed og ti llid ti l den enkelte 
medarbejder. Det betyder blandt andet, at du har mulighed for at 
tage to hjemmearbejdsdage om året, og at du selv disponerer over 
din forberedelsesti d, som lyder på 400 ti mer om året ved en fuld-
ti dssti lling. 

Du kan læse mere om os på skolens hjemmeside: www.hbls.dk
Ansætt else fra d. 1/1 2019 med start d. 7/1 2019. 

Vil du vide mere om sti llingen og Humlebæk lille Skole, er du velkom-
men ti l at kontakte skoleleder Lis Türck Kallesen på telefon 28 12 42 62.

Ansøgning med relevante oplysninger samt referencer sendes ti l 
humlebaek@lilleskoler.dk, og skal være os i hænde senest fredag 
d. 16/11 2018 kl. 12.00. 

Samtaler fi nder sted torsdag d. 22/11 og evt. anden runde samtaler 
mandag d. 26/11.

Løn og ansætt elsesforhold er i henhold ti l overenskomst mellem
Finansministeriet og FSL.

Fysiklærer ti l
Humlebæk lille Skole 

Er du en stærk kommunikator og relationsskaber?
Kan du stå i spidsen for og fortsat udvikle Ubberud Skole? 
Er ordentlighed, respekt og teamsamarbejde nøgleord 
for dig?

Ubberud Skole er en tosporet skole med knap 400 
elever og 40 ansatte beliggende i det vestlige Odense. 
Vi er en skole med højt til loftet og med et engageret 
personale, der gerne vil eleverne og hinanden på tværs 
af afdelinger. Sammenhold, hjælpsomhed og humor er 
vigtige nøgleord.

Den nye skoleleder forventes – sammen med det øvrige 
ledelsesteam – at forene skolens kultur, traditioner og 
værdier med nye visioner og ideer.

Du skal have øje for at vedligeholde, motivere og frem-
me et arbejdsmiljø, som giver mulighed for at videreud-
vikle personalets innovative og visionære pædagogiske 
kompetencer. 

Ansøgningsfristen er torsdag den 29. november 2018.

Se hele opslaget på lærerjob.dk eller Odense.dk/job

Skoleleder til Ubberud Skole

odense.dk/job
MOD PÅ FREMTIDEN

 Lederstillinger 
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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

Skolen på Islands Brygge, 2300 København S

Afdelingsleder til basisskolen

§ Ansøgningsfristen er den 11. nov. 2018

Kvik-nr. 66396584

Ulstrup Skole, 8860 Ulstrup

Skoleleder til Ulstrup Skole

§ Ansøgningsfristen er den 12. nov. 2018

Kvik-nr. 66517149

Udviklingscenter Skiftesporet, 2610 Rødovre

Byens bedste afdelingsleder for lærerne

§ Ansøgningsfristen er den 14. nov. 2018

Kvik-nr. 66840346

Præstø Skole, 4720 Præstø

Skoleleder til Præstø Skole

§ Ansøgningsfristen er den 21. nov. 2018

Kvik-nr. 66936471

KAR+CO, 2750 Ballerup

Skoleleder til Køge Private Realskole

§ Ansøgningsfristen er den 11. nov. 2018

Kvik-nr. 67223941

Nørre Boulevard Skolen, 7500 Holstebro

Mellemleder, Nørre Boulevard Skolen

§ Ansøgningsfristen er den 19. nov. 2018

Kvik-nr. 67224193

Odense Kommune, 5000 Odense

Skoleleder til Ubberud Skole

§ Ansøgningsfristen er den 29. nov. 2018

Kvik-nr. 67226516

Sydskolen, Fårevejle, 4540 Fårevejle

AKT-lærer, Sydskolen, Fårevejle

§ Ansøgningsfristen er den 23. nov. 2018

Kvik-nr. 66253846

Strandgårdskolen, 2635 Ishøj

Strandgårdskolen søger dansklærer

§ Ansøgningsfristen er den 12. nov. 2018

Kvik-nr. 66427735

Den Classenske Legatskole, 1550 København V

Uddannet lærer til indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 16. nov. 2018

Kvik-nr. 66427814

Storebæltskolen, 4220 Korsør

Kommunikationslærer til specialundervisning

§ Ansøgningsfristen er den 21. nov. 2018

Kvik-nr. 66697204

Storebæltskolen, 4220 Korsør

Teamkollega til vidtgående specialundervisning

§ Ansøgningsfristen er den 21. nov. 2018

Kvik-nr. 66697205

Humlebæk lille Skole, 3050 Humlebæk

Fysiklærer til Humlebæk lille Skole

§ Ansøgningsfristen er den 16. nov. 2018

Kvik-nr. 66738431

Skolen ved Bülowsvej, 1962 Frederiksberg C

Engagerede og udviklingsorienterede lærere

§ Ansøgningsfristen er den 09. nov. 2018

Kvik-nr. 66739046

Udviklingscenter Skiftesporet, 2610 Rødovre

Uddannet lærer til specialteam

§ Ansøgningsfristen er den 14. nov. 2018

Kvik-nr. 66841140

Filadelfia, 4293 Dianalund

Faglig leder til specialrådgivning om epilepsi

§ Ansøgningsfristen er den 21. nov 2018

Kvik-nr. 67283379
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Der bliver endnu mere kamp om de bedste it-kyndige lærere, når 
det nye fag teknologiforståelse kommer på skoleskemaet. Derfor 
kan det betale sig for dig som skoleleder at bygge et fundament 
til fastholdelse af dine ildsjæle allerede nu. Sådan lyder det fra 
professor Ole Sejer Iversen fra Aarhus Universitet.

»Hvis skolelederne forstår at give ildsjælene en scene at agere på 
samt at fremhæve og understøtte deres arbejde, så har man meget 
større sandsynlighed for at fastholde dem. Ellers ser vi, at de ofte 
hurtigt forsvinder opad i det offentlige system eller ud i det private 
erhvervsliv«, siger han. »De er i høj kurs. Men som samfund kan vi 
ikke leve med, at alle de dygtigste forsvinder ud af skolen. Det er ude 
i klassen sammen med eleverne, de kan gøre den største forskel«.

Udviklingen på det teknologiske område går lynende stærkt, og 
efteruddannelsesslæbet er stort. Derfor er det fristende at starte 
med at sende medarbejderne på kursus »nedefra«. Men den stra-
tegi kan være farlig:

»Skolerne skal helt konkret være bedre til at tilbyde efterud-
dannelse til de dygtigste, så der skabes en incitamentsstruktur, der 
kan fastholde dem. Vær god ved de lærere, der er dygtige til tek-
nologi. Ellers forsvinder de«, pointerer Ole Sejer Iversen.

Fleksible rammer
Lis Zacho er lærer på Lindevangskolen på Frederiksberg og tidli-
gere medlem af Undervisningsministeriets rådgivningsgruppe for 
teknologi i undervisningen. Hun peger på fleksible rammer som 
afgørende for at fastholde de it-kyndige lærere i folkeskolen.

»Det nytter ikke, at man giver alle lige meget undervisning. One 
size fits all-tankegangen dræber ildsjælene. Alle skal ikke have 27 
undervisningstimer om ugen. Nogle skal have 13 timer og så have 
fleksibilitet til at blande sig i debatten, arbejde med udvikling og 
andet«, siger hun.

JOB & KARRIERE

Til skolelederen: 
Sådan fastholder 
du it-frontløbere
Ildsjæle kaldes de ofte, de lærere, der kan 
lidt ekstra på den teknologiske front. Dem  
bliver der kamp om i fremtiden. Få her de gode 
råd til, hvordan du som leder fastholder dine.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Sydskolen, afd. Asnæs, 4550 Asnæs

Naturfagslærer til Sydskolen, Asnæs

§ Ansøgningsfristen er den 20. nov. 2018

Kvik-nr. 67009177

Øbro fri Skole, 2100 København Ø

Lærer med linjefag i dansk og billedkunst

§ Ansøgningsfristen er den 13. nov. 2018

Kvik-nr. 67092223

Reerslev Skoles landsbyordning, 2640 Hedehusene

Lærer søges pr. 01.01.19

§ Ansøgningsfristen er den 18. nov. 2018

Kvik-nr. 67092841

Distriktsskole Ølstykke, afd. Maglehøjskolen, 3650 Ølstykke

Lærer til Maglehøjskolen

§ Ansøgningsfristen er den 14. nov. 2018

Kvik-nr. 67094277

Tjørnegårdskolen, 4000 Roskilde

Lærer til Tjørnegårdskolen i Roskilde

§ Ansøgningsfristen er den 22. nov. 2018

Kvik-nr. 67202256

Skolen ved Sundet, 2300 København S

Dansk- og idrætslærer til Skolen ved Sundet

§ Ansøgningsfristen er den 21. nov. 2018

Kvik-nr. 67223871

Dafolo A/S, 9900 Frederikshavn

Pædagogisk konsulent 

§ Ansøgningsfristen er den 08. nov. 2018

Kvik-nr. 67013687

Syddansk Erhvervsskole, 5000 Odense C

It-pædagogisk konsulent

§ Ansøgningsfristen er den 18. nov. 2018

Kvik-nr. 67281615

Helsingør Lille Skole, 3000 Helsingør

Dansk- og klasselærer til overbygningen

§ Ansøgningsfristen er den 21. nov 2018

Kvik-nr. 67284180
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Lederskab

Lærerne kan grundlæggende deles ind i tre typer, når det kom-
mer til it, mener Lis Zacho: Frontløberne, en stor mellemgruppe 
og så late adopters, der måske aldrig for alvor kommer i gang med 
at bruge teknologi i deres undervisning.

»Det er tre forskellige typer ansatte, der skal have forskellige 
muligheder. Folkeskolen skal være stor nok til både at kunne 
rumme forskellige typer lærere og anerkende dem, der kan noget 
særligt. Også dem, der udfordrer rammerne indefra«, siger hun.

Tommy Krabbe er cand.mag. i interpersonel organisationskom-
munikation, foredragsholder og forfatter til blandt andet »Ildsjæ-
lenes bog«. Han bekræfter, at ildsjæle udfordrer rammerne – men 
ikke nødvendigvis de yderste.

»Det kan sammenlignes med, når kvinden får lov til at indrette 
hele lejligheden, så længe manden får et enkelt rum, hvor han 
fuldstændig styrer, hvad der skal foregå. På samme måde skal man 
som leder sørge for, at ildsjælene får et rum, hvor de kan udfolde 
sig«, siger han.

Intraprenørskab og videndeling
Tommy Krabbe fremhæver en bevægelse mod det, man kalder »in-
traprenørskab«, hvor man lader medarbejderne gå ned i tid, mod 
at vedkommende får mulighed for at arbejde med at udvikle lige 
præcis det, der optager dem.

»At skabe stillinger inde i stillingen«, kalder Lis Zacho det. 
»Man skal give plads til, at nogle er ansat i mere undersøgende og 
eksperimenterende stillinger«.

Til gengæld skal teamstrukturen også være på en sådan måde, 
at det, som de teknologiske frontløbere kan og lærer af nyt, kom-
mer hele skolen til gode, påpeger hun: »Man skal sætte de faglige 
vejledere i spil og udvikle de pædagogiske læringscentre til også at 
kunne rumme de nye teknologier. Men også skabe en struktur, hvor 

det er let at videndele på skolen. Ellers sker der det, at nogle bliver 
misundelige over, at andre har mere fleksible rammer – også selv 
om de står med hovedet i en 3-d-printer klokken 21 onsdag aften«.

Inviter virkeligheden ind på skolen
Endelig kan det betale sig at åbne skolen op mod omverdenen, 
også selv om man går rundt og er bange for, at den får øjnene op 
for ens dygtige medarbejdere, påpe-
ger Tommy Krabbe.

»Lærere brænder for at gøre noget 
godt for børnene, men kan løbe sur 
i for faste rammer. Desuden har fol-
keskolelærere et fantastisk credo, der 
lyder, at hvis man er færdiguddannet, 
så er man mere færdig end uddannet«, 
siger han.

Som leder er det derfor en god ide 
at se på, hvordan man kan udnytte 
lærerens passion for undervisning, it, 
livslang læring og en kombination af 
de tre ting, samtidig med at man kig-
ger på, hvordan den skarpe skelnen 
mellem skolen og omverdenen kan løs-
nes, lyder det fra ildsjæleforfatteren:

»Hvad sker der egentlig, hvis man 
inviterer for eksempel en lokal it-virk-
somhed indenfor i skolen for at lave udviklingsprojekter med de 
it-kyndige lærere? I stedet for at være bange for, at læreren forsvin-
der ud af skolen, hvis man åbner den for meget, kan det være det, 
der skal til, hvis man skal fastholde vedkommende«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Hvad sker der 
egentlig, hvis 
man inviterer  
en lokal it- 
virksomhed  
ind i skolen? 
Tommy Krabbe,
cand.mag.
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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.

rubrikannoncer

Sommer 19 i Estepona, 
Costa del Sol, Spanien?
Se www.lafuente.dk. Hold 
ferie i dejlig 3 vær.lejlig-
hed i stuepl. m/terrasser 
tæt ved strand/restauran-
ter/indkøb.
Telefon: 27107970 
www.lafuente.dk

A10 Etplansrækkehus 
fra 2017 søger køber
3 vær.+stort køkkenal-
rum, bad, bryggers,skur, 
carport+have. Gulvvarme 
45 min. fra Kbh. Pris 
2.250.000kr.
Telefon: 42204622

Lejlighed søges
Lejlighed i København 
søges til datter (27 år), 
ansat på Rigshospitalet.
Gerne fremleje. Max kr 
6000. Ikke-ryger.
Telefon: 61439823

Malaga - Rincon 
de la Victoria
Dejligt hus med havudsigt 
og stor terrasse.
500 meter fra strand 
og by.
Telefon: 27522601 
salidadelsol.dk

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

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

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

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

SKOLEREJSER TIL HELE EUROPA

98 12 70 22

eurotourist.dk

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

Ring på 8020 8870 og få en uforpligtende snak med 
Hanne eller Christian, to af vores Sverige-eksperter.

Hanne Troelsgaard

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

 Christian Skadkjær

Priser fra kr. 1.298,-
SKÅNE
SKOLEREJSER

152186 p52-57_FS1918_Lukkestof.indd   56 05/11/2018   14.04



WWW.LPPENSION.DK

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

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

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

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

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

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
Folkeskolen nr. 20  5. november 12. november 22. november
Folkeskolen nr. 21  20. november 27. november 6. december
Folkeskolen nr. 22  4. december 11. december 20. december
Folkeskolen nr. 1  2. januar 22. januar 17. januar

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

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

135. årgang, ISSN 0015-5837 

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

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

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

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

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

Layout og grafisk produktion  
OTW A/S

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

Kontrolleret oplag 
2017: 77.983 (Danske Mediers 
Oplagskontrol)
Læsertallet for 1. halvår 2018 er 
153.000. Index Danmark/Gallup. 

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

Lærerprofession.dk  
i samarbejde med Danske Pro-
fessionshøjskoler 

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 6: 

DLF-KONGRES: DEBAT OM ARBEJDSTIDSAFTALER

Ni ud af ti lærere siger,  
at fejlslagen inklusion er  

årsag til vold i skolen.

T E M A 
INKLUSION  

AVLER VOLD

20
MINUTTER I KLASSEN  

– SÅ SKIFTER 
TYSKLÆREREN

L Æ S  S I D E  4 4

L Æ S  S I D E  1 4

TALENTHOLD: 
SKOLE GIVER  

ELEVER EN 
 EKSTRA SVÆR  
UDFORDRING  

L Æ S  S I D E  2 4
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Uskolet er Folkeskolens bagside med satire, som ikke umiddelbart går meget op i fakta. Skulle enkelte navne, hændelser eller undervisningsministre 
alligevel føles bekendte, er man velkommen til at tro, hvad man vil.

SÅ KAN DE LÆRER DET / 157

FOR KORTE NYHEDER

Demokratisk valgt skoleordfører indrømmer: 
Det er bare så besværligt  
med folk, der mener noget andet,  
end jeg gør

»Socialt udsatte  
børn har det hårdt. Vi bør  
hjælpe dem ved at tage  
børnechecken fra dem«Den demokratisk valgte politiker 

og skoleordfører i landets næst-
største parti har med sine udta-
lelser om indoktrinering i klasselo-
kalerne i 70’erne og 80’erne 
skabt stor debat. Nu ud-
dyber han:
    »Det er bare virkelig 
svært at have tillid til 
folk, der ikke mener 
præcis det samme, 
som jeg gør«. 
     På spørgsmålet 
om, hvorvidt det 
ikke netop er selve 
grundlaget for et 
demokrati, at de 
folkevalgte repræ-
sentanter påtager 
sig ansvaret for og 
pligten til imøde-

kommende at indgå i åbne samta-
ler og debatter, hvor meninger og 
synspunkter brydes med henblik 
på via kompromiser at nå til resul-

tater, som kommer flest muligt 
til gode og med stadigt hen-

syn også til mindretallet, 
svarer han: 

»Jo. Ja. Måske. Men 
det er stadig bare utrygt, 
når nogen mener noget 
andet – man mister til-
liden til dem. Og så be-

sværligt, det tager 
så lang tid. Du gør 
dig ikke begreb om, 
hvad de fremtu-
rer med af ævl og 
kævl, alle dem fra 
de andre partier«.

Et nyt lovforslag vil forpligte skole-
ledere til at indberette, hvis en elev 
har mere end 15 procent ulovligt 
fravær, så der kan indføres sank-
tioner. Ifølge Undervisningsmini-
steriets egne tal er det i belastede 
områder med mange sociale pro-
blemer, at det største antal elever 
med højt fravær findes. 

»Her taler vi altså om uskyldige 
børn, der lever under barske vilkår«, 

forklarer minister Riisager. »De har 
brug for en hjælpende hånd. Man-
ge har massive sociale problemer 
tæt inde på livet, både med dem 
selv og ofte også med familien 
og miljøet omkring dem. Der kan 
vi som samfund ikke være andet 
bekendt end at tage børnechecken 
fra dem, så de bliver fattigere«, for-
klarer ministeren, »alt andet ville jo 
være umenneskeligt«.

Tegning: Craig Stephens
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Essensen af Bali
Kombineret rundrejse og badeferie  
til eksotiske Bali – til uhørt god pris. 
Med dansk rejseleder, 17 dage

Her får du det allerbedste af den paradi-
siske ø Bali. Ubud er øens hjerte, og her 
bor vi på et skønt resort lidt uden for 
byen blandt lysegrønne risterrasser.

Der bliver tid til at vandre, udforske den 
hyggelige by og aflure balineserne et par 
tricks på et madlavningskursus. 

Turen fortsætter op i bjergene til lands-
byen Munduk og et charmerende bjergre-
sort, hvorfra vi tager på vandreture i 
regnskoven og til små landsbyer. 

Strandlivet venter herefter på Sanur 
Beach, og vi indkvarterer os på et godt 
hotel, som ligger direkte på stranden. 

Afrejse fra København
fx 14/4, 1/5, 9/6 og 19/6 2019
– se flere datoer på hjemmesiden 

Fra kr. 10.998,-

Familiesafari 
på Albatros’ 
Khoka Moya Camp
Big Five-safari med masser af  
oplevelser for børn såvel som  
forældre. Med skandinavisk vært  
på campen, 10 dage

Denne rejse er en version af vores 
populære tur til Albatros’ egen Khoka
Moya Camp i Manyeleti. Programmet  
er for de voksne det samme, men her er
fokus på særlige oplevelser for familiens
”junior rangere”. De 60 m2 store telte har
rigeligt plads til en hel familie med en
dobbeltseng og to enkeltsenge. Vi tager
på safari i åbne landrovere både morgen,
eftermiddag og aften, og som en del af
børneprogrammet er der lektioner i
trommespil, gipsafstøbninger af dyrespor
og besøg på en lokal skole. Og naturligvis
bliver der grillet skumfiduser over lejrens 
bål om aftenen.

Afrejse fra København 8/7 2019

Kr. 14.998,-

Sommer i Vietnam
Komplet Vietnamrejse med  
Ho Chi Minh City, Mekongdeltaet, Hanoi,
Halongbugten og 5 dages badeferie. 
Med dansk rejseleder, 16 dage

Masser af oplevelser og god tid til 
afslapning følges ad på denne kombi-
nerede rundrejse og badeferie. Fra den 
moderne storby Ho Chi Minh City og
det frodige Mekongdelta i syd går turen
nordpå til hovedstaden Hanoi med
levende handelsgader, templer og 
Ho Chi Minhs mausoleum. Vi sejler også 
ud i den UNESCO-fredede Halongbugt 
med over 3.000 kalkstensklipper drysset 
ud over det klare, blågrønne hav. Efter 
et besøg i kejserby Hué fortsætter vi 
til charmerende Hoi An, kendt for sin 
hyggelige stemning og lækre strande. 
Vejret er på denne tid af året perfekt 
til badeferie.

Afrejse fra København
fx 22/6 og 6/7 2019
– se flere datoer på hjemmesiden 

Fra kr. 16.998,-

Inkl. 4 safarier og 1 vandretur

Gæsternes 
vurdering

4,9 ud af 5

Inkl. 5 dages badeferie

Gæsternes 
vurdering

4,5 ud af 5

Gæsternes 
vurdering

4,8 ud af 5

Inkl. 5 dages strandferie

Ved bestilling, oplys venligst annoncekode:  FOLKESKOLEN

Med forbehold for trykfejl og udsolgte afgange

 
Hvorfor vente med at glæde sig?

Du kan allerede nu sikre dig sommerens varmegrader og
unikke rejseoplevelser. Book din sommerrejse i dag

– og giv vinteren et skud forventningsglæde.

Rundrejser med dansk rejseleder  | albatros.dk  |  36 98 98 98
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Essensen af Bali
Kombineret rundrejse og badeferie  
til eksotiske Bali – til uhørt god pris. 
Med dansk rejseleder, 17 dage

Her får du det allerbedste af den paradi-
siske ø Bali. Ubud er øens hjerte, og her 
bor vi på et skønt resort lidt uden for 
byen blandt lysegrønne risterrasser.

Der bliver tid til at vandre, udforske den 
hyggelige by og aflure balineserne et par 
tricks på et madlavningskursus. 

Turen fortsætter op i bjergene til lands-
byen Munduk og et charmerende bjergre-
sort, hvorfra vi tager på vandreture i 
regnskoven og til små landsbyer. 

Strandlivet venter herefter på Sanur 
Beach, og vi indkvarterer os på et godt 
hotel, som ligger direkte på stranden. 

Afrejse fra København
fx 14/4, 1/5, 9/6 og 19/6 2019
– se flere datoer på hjemmesiden 

Fra kr. 10.998,-

Familiesafari 
på Albatros’ 
Khoka Moya Camp
Big Five-safari med masser af  
oplevelser for børn såvel som  
forældre. Med skandinavisk vært  
på campen, 10 dage

Denne rejse er en version af vores 
populære tur til Albatros’ egen Khoka
Moya Camp i Manyeleti. Programmet  
er for de voksne det samme, men her er
fokus på særlige oplevelser for familiens
”junior rangere”. De 60 m2 store telte har
rigeligt plads til en hel familie med en
dobbeltseng og to enkeltsenge. Vi tager
på safari i åbne landrovere både morgen,
eftermiddag og aften, og som en del af
børneprogrammet er der lektioner i
trommespil, gipsafstøbninger af dyrespor
og besøg på en lokal skole. Og naturligvis
bliver der grillet skumfiduser over lejrens 
bål om aftenen.

Afrejse fra København 8/7 2019

Kr. 14.998,-

Sommer i Vietnam
Komplet Vietnamrejse med  
Ho Chi Minh City, Mekongdeltaet, Hanoi,
Halongbugten og 5 dages badeferie. 
Med dansk rejseleder, 16 dage

Masser af oplevelser og god tid til 
afslapning følges ad på denne kombi-
nerede rundrejse og badeferie. Fra den 
moderne storby Ho Chi Minh City og
det frodige Mekongdelta i syd går turen
nordpå til hovedstaden Hanoi med
levende handelsgader, templer og 
Ho Chi Minhs mausoleum. Vi sejler også 
ud i den UNESCO-fredede Halongbugt 
med over 3.000 kalkstensklipper drysset 
ud over det klare, blågrønne hav. Efter 
et besøg i kejserby Hué fortsætter vi 
til charmerende Hoi An, kendt for sin 
hyggelige stemning og lækre strande. 
Vejret er på denne tid af året perfekt 
til badeferie.

Afrejse fra København
fx 22/6 og 6/7 2019
– se flere datoer på hjemmesiden 

Fra kr. 16.998,-

Inkl. 4 safarier og 1 vandretur

Gæsternes 
vurdering

4,9 ud af 5

Inkl. 5 dages badeferie

Gæsternes 
vurdering

4,5 ud af 5

Gæsternes 
vurdering

4,8 ud af 5

Inkl. 5 dages strandferie

Ved bestilling, oplys venligst annoncekode:  FOLKESKOLEN

Med forbehold for trykfejl og udsolgte afgange

 
Hvorfor vente med at glæde sig?

Du kan allerede nu sikre dig sommerens varmegrader og
unikke rejseoplevelser. Book din sommerrejse i dag

– og giv vinteren et skud forventningsglæde.
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Se 13 korte Vitello-film på 
Filmcentralen/ Undervisning

Film, filmleksikon og
undervisningsmaterialer
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