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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 12: 

FÅ LÆRERSTUDERENDE VÆLGER PROVINSEN

Britt, Cecilie og Annette får god energi 
i deres team. Men for mange lærere er 

teamsamarbejdet ikke tiden værd.
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M Ø D  I  B L A D E T

Lige om lidt er det ferietid. Denne periode i 
skoleåret, hvor hjernen skal slappe af og lege, og 

sanserne tager over. Hvor der er en følelse af tid til alt 
muligt – i hvert fald i begyndelsen. Og hvor nye tanker 
har plads til at gro.

Så ikke et ord om en ny regering og dens skolepo-
litik. 

Nogle af de nye tanker er faktisk tudsegamle. For 
eksempel at bruge fortællingen sådan som en lærer i 
Næstved. Metoden er lige så gammel som lejrbålet, og 
den passer ikke ind i en målstyrings- og testverden. 
Men den åbner for fantasi og fordybelse. Læreren i 
Næstved fortæller for eksempel historier om en, hun 
kalder Ulrik. Han gør ikke altid det rigtige, men klarer 
alligevel frisag – som Emil fra Lønneberg – og eleverne 
elsker det og spejler sig i det. Man behøver ikke altid 
at være perfekt. 

Der kommer også en pensioneret lærer og fortæller 
historier fra bibelen. Eleverne følger åndeløst med, 
når kong David opfører sig uretfærdigt over for Urias – 
de glemmer tid og sted og sig selv for at blive optaget 
af billeder og drama.

»Man sidder ikke og keder sig. Man sidder bare og 
lytter. Man er helt optaget af det«, siger en af eleverne.

Metoden er gammel, men den er også spritny. For 
mange af de inspirerende fortællinger i virtual reality-

universet er bygget over samme læst. Eleverne følger 
med, når Mount Everest bestiges, eller en flok aber 
lever deres liv i junglen – og det åbner for udsyn og 
sanser. Men til forskel fra virtual reality behøver den 
gammeldags fortælling ikke en masse udstyr. Den kræ-
ver kun en lærer, som vil fortælle og dramatisere – og 
en klasse, som vil lytte. Samtidig giver den fortættede 
beretning en ny relation til eleverne.

»Jeg kan skabe relationer til eleverne i et rum, der 
er helt intimt. Jeg kan fortælle, at jeg også har været 
barn og lavet ballade. Historierne er genkendelige, og 
jeg kan justere i dem, så de også kan bruges i klassen 
i konfliktløsningssituationer«, forklarer læreren fra 
Næstved.

Mange tænker: Det kan jeg ikke 
finde ud af. Jeg kan ikke engang  
fortælle en vittighed uden at glemme 
pointen! 

Men faktisk er det langt hen ad vejen en teknik, 
som man kan træne og lære. Lykkes det, er det sjovt. 

Nå, bare en tanke i ferietiden. Og det skal selvfølge-
lig doseres. 

Her i ferietiden kan du også fundere over, hvordan 
man bedst opdrager eleverne til at leve i åndsfrihed 
og folkestyre, og lade dig inspirere af en svensk lærer, 
som sammen med eleverne skaber hjælpeprojekter i 
lokalsamfundet. 

Eller du kan læse gode råd til at tage sit teamsam-
arbejde et skridt videre til noget, som virkelig bidra-
ger med undervisning og kollegial støtte, som du ikke 
kan opnå alene.

Du kan også bare holde fri og øve dig i ikke at 
tænke på noget. God ferie. 

NB: Ved redaktionens slutning var der ikke dannet en 
regering. 

Hanne Birgitte Jørgensen, 
ansv. chefredaktør 

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Tanker  
i ferien
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Amanda Rex om 
at være første år-
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Lærer Julie 
Højfeldt bruger 
den mundtlige 
fortælling i sin 
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Jørn Kokkendorff  
er fortsat en del af et 
aktivt fællesskab.
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INDHOLD
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Hvad tror de 
egentlig, vi laver?

Anders Thorsen undrer sig 
jævnligt, når nogle foreslår  

nye fag i skolen. 

KILDERNE.DK er en 
ny gratis portal 

fra Rigsarkivet.

Portalen 
samler alle 
Rigsarkivets 

undervisnings-
forløb, øvelser og 

værktøjer.

Omdrejningspunktet 
i materialerne 
er originale 
historiske 
kilder og 
kildekritik.

KILDERNE.DK

NY 
PORTAL

GRATIS

Ny undersøgelse viser, at  
teamsamarbejdet stadig mest 

går op i logistik og elevsager. Det 
meningsgivende team formår at  

tale ind i undervisningen. 

Få succes 
med dit team

TEMA: TEAMSAMARBEJDE

16
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Julie Højfeldt bruger sin 

stemme og sit kropssprog 
til at lede sin klasse.

Få succes 
med dit team
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Ny rekord i sæt det på skoleskemaet-forslag

 D et begyndte med, at lærer Anders Thorsen 
tændte for radioen for at høre premieren på P1-
programmet »Kejser«. Det var op til julefrokost-
sæsonen, og en af de medvirkende var sexolog 

Jakob Olrik. Han mente, at danske mænd er blevet så 
dårlige til at flirte, at det bør være en obligatorisk del af 
folkeskolens pensum.

»Nu spørger en af de andre medvirkende, hvad der så 
skal tages ud af undervisningen for at gøre plads til flirten«, 
tænkte Anders Thorsen. Men det skete ikke. Tværtimod ville 
de andre paneldeltagere gå endnu længere og sætte flere ting 
relateret til sværmeriets ædle kunst på skoleskemaet.

»Det lader til, at vi tænker på skolen som et bundløst 
hul, hvor alle problemer, man kan komme i tanke om, 
kan blive smidt i«, siger han.

Det blev startskuddet til en liste, som Anders Thorsen 
nu har ført siden 2017. Her skriver læreren løbende de 
ting på, der i den offentlige debat på den ene eller anden 
måde bliver foreslået »sat på skoleskemaet«.

Listen tæller i skrivende stund 120 punkter, som 
spænder lige fra cirkus over tarotkort til digital dannelse 
og madkundskab som eksamensfag. For 2019 lyder listen 
foreløbig på 31 punkter – altså mere end et forslag om 
ugen. Dermed er året godt på vej til at overtage pladsen 
som topscorer fra 2018, hvor listen løb op i 59 forslag.

»Og det er bare ifølge min egen uvidenskabelige op-
gørelse over de ting, jeg lægger mærke til bliver fore-
slået. Det reelle tal er nok langt højere«, siger 
Anders Thorsen.

Savner svar på, hvad der skal ud
Som lærer er han overrasket 
over, hvor mange af 
punkterne på listen 
der oprinder fra 
lærere. Mange 
af forslagene 
er gode, un-

derstreger Anders Thorsen. Men de vidner ifølge ham om 
en kultur, hvor selv hans kolleger nu »har købt«, at skolen 
løbende skal tage sig af samfundets udfordringer – uden at 
kræve svar på, hvilke nuværende opgaver de så til gengæld 
kan sortere fra.

»Mit hovedbudskab er, at vi må have en diskussion 
om, hvor grænsen går. Man kan jo ikke bede skolen løse 
klimaproblemerne, lære eleverne at bruge Nem-ID og så 
samtidig banke skolen oven i hovedet, når der kommer en 
Pisa-måling, man ikke er tilfreds med. Det er altså for dob-
beltmoralsk«, siger Anders Thorsen.

Desuden undrer han sig, når folk foreslår ting som de-
mokrati og menneskerettigheder sat på skoleskemaet.

»Hvad tror de egentlig, vi laver i samfundsfag? Jeg ar-
bejder på en kostskole, der hører under et privat gymnasi-
um. Nogle gange bytter vi, så gymnasielærere underviser i 
grundskolen og omvendt. Der bliver gymnasielærerne ofte 
overraskede over, at der er flere bindende mål for grund-
skolen, end de arbejder med til daglig«, siger læreren.

Livsduelighed er også at kunne sige fra
Når forslagene om nye timer på skoleskemaet vælter ind 
på listen, så handler det om, at det moderne liv er blevet 

meget mere komplekst, mener Anders 
Thorsen. Men det gør det ifølge lære-

ren endnu mere centralt, at skolen 
holder knivskarpt fokus på at 

lære eleverne det vigtigste.
»Jeg er slet ikke imod 

skoleudvikling, og 
det er klart, 

På tredje år noterer lærer Anders Thorsen minutiøst, når nogle i den offentlige debat 
foreslår at gøre bæredygtighed, Leonardo da Vinci, robusthed eller noget helt fjerde til  
obligatorisk emne i folkeskolens undervisning. Listen tæller nu 120 punkter.

T E K S T :

A N D R E A S  

B R Ø N S  R I I S E 

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

R A S M U S  

J U U L

2019  
(Er stadig i gang)

• Robusthed • Livsduelighed  
• Social træning • Drama   

• Seksualundervisning som selvstændigt fag  
• Bæredygtighed • Bjørn Lomborg • Sundhedsundervisning   

• Menneskerettighederne • Medmenneskelighed   
• Livsmestring (regeringens stresspanel) • Digitale sexkrænkelser  

• Upright Project (mindfulness, coping, mestring og socio-emotionelle kompetencer)  
• Eksamen i digital dannelse • Økodannelse  

• Digital dannelse * mange gange • Digital dømmekraft • Opera  
• Jobsamtaler • Testtagning • Finansielle kompetencer • Ytringsfrihed  

• Skoleidræt • Demokrati, racisme, nazisme og fascisme (mod Rasmus Paludan)   
• Leonardo da Vinci • Verdensmål • Prioriteringskompetencer   

• Kodning • Privatøkonomi   
• Iværksætteruge  

• Obligatorisk emneuge om organdonation
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T E K S T :  A N D R E A S  B R Ø N S  R I I S E

 A t foreslå fænomener af mere eller mindre vigtig 
karakter sat på skoleskemaet er ikke et nyt fæ-
nomen. Men den intensitet, forslagene kommer 

med, er markant forøget over de seneste år. Det fortæller 
dr.pæd. og prorektor på professionshøjskolen UC Syd 
Alexander von Oettingen.

Han udpeger som skolens vigtigste opgave at opbygge et 
fundament, som eleverne senere hen kan bygge ny viden 
oven på. Men når lærer Anders Thorsen i løbet af de sene-
ste to og et halvt år har kunnet skrive intet mindre end 120 
ting ned, som han i den offentlige debat har hørt foreslået 
sat på skoleskemaet, er det ifølge prorektoren et tegn på, at 
forståelsen for, hvad folkeskolen er til for, er på retur.

»Det fortæller mig, at vi glemmer at stille os selv det 
egentlig ret banale spørgsmål: Hvad har vi egentlig skolen 
for? Hvad er det egentlig for et fundament, den skal sikre 
under eleverne?«

Fremtiden har aldrig været mere usikker
Alexander von Oettingen peger på, at en voldsom øgning 
i mængden af viden og et stadig mere komplekst samfund 
og en stadig mere kompleks verden får mængden af ønsker 
til nye fag på skoleskemaet til at eksplodere.

»Fremtiden har altid været usikker og kompleks. Det 

kender man helt tilbage i 1800-tallet. Men intensiteten i 
usikkerheden er skruet op. Tidligere havde man trods alt 
nok en ide om, hvad fremtiden ville bringe på den korte 
bane, men nu er tilværelsen så omskiftelig, at det sætter 
tryk på spørgsmålet om, hvad man skal lære for at kunne 
begå sig bare om få år«, siger han.

»Man skal ikke lære alt i skolen. Det har man aldrig 
skullet. Men det er, som om man i det offentlige rum tror, 
at skolen kan løse alle problemer, efterhånden som de 
opstår. Og det er forkert«. 

Til tider er det dog berettiget at sætte nye 
ting på skoleskemaet, understreger skole-
forskeren og peger på det nye valgfag i 
teknologiforståelse som eksempel.

»Det er en stor driver, der sæt-
ter et berettiget spørgsmålstegn 
ved, om folkeskolelovens 
paragraf 5 om ind-
holdet i skolen i 
tilstrækkelig grad 
favner den del af 
elevernes fremtidige 
liv«, siger han. 
abr@folkeskolen.dk

2018 • Unge mænds kropsidealer • Porno og dens konsekvenser • Globalt medborgerskab  
• Bæredygtighed, klima og økologi • Praktisk filosofi • Kunst og kultur  

• Fysisk og mental sundhed • Køn, seksualitet og normativitet  
• Respekt for seksuelle grænser og samtykke • Tarotkort • Sikkerhedsuge 

• Naturfaglig talentudvikling • Skolekøkken 2-4 timer ugentligt fra 1. til 10. klasse 
• Grønland og rigsfællesskabet • Fedme • Samfundsfag fra 3. klasse  
• Sophie Løhdes digitale dømmekraft • Empati (Alternativets Unge)

• Fjernvarme • Brand • Verdenstimen • Vold 
• Skat • Vold mod politikere 

• Fællesbad for alle køn på alle klassetrin 
• Navigation i det seksuelle grænseland 

• Kost og sundhed  
• Madkundskab som eksamensfag 

• Skydning • Trivselsarrangementer 
• Seksuel dannelse • Klimasafari 

• Rigsfællesskabet  
• Psykisk førstehjælp 

• Medborgerskab • Håndskrift 
• Digitalt kørekort 

• Erhvervsuddannelser  
• Programmering af robotter 

• Mobilbrug i indskolingen • Digital mobning 
• Obligatorisk forløb om Grønland 

• Den gode nomineringsvideo 
• At tage ansvar for egen sundhed 

• Tobak, alkohol og stoffer  
• Udemad 

• Cirkus • Bæredygtighed 
• Drama/scenekunst • Homoseksualitet 

• KaMiBe  
(karakterstyrke, mindfulness  

og bevægelse) 
• Ballet og opera • Sang 

• Antisemitisme • Elevinddragelse 
• Skolehaver  

• Teknologiforståelse
• Ligebehandling 
• Praktisk-musiske fag 

 i udskolingen 

Hvorfor holder vi  
egentlig skole? 
 
120 nye forslag til skoleskemaet er udtryk for, at vi tror, at folkeskolen skal løse  
alle samfundets problemer. Det har aldrig været skolens opgave, siger dr.pæd.  
Alexander von Oettingen.

2017  
• Ateistisk religionskritik   

• Forløb om erhvervsskoler  
• Hvordan man bruger e-Boks  

• Psykisk sårbarhed hos unge  
• Digitalt kørekort • Privatøkonomi • Forældrekompetencer  

• Innovation • Værdifilm • Duckface og øl: Hvordan man skriver ansøgning  
• Digital kriminalitet • Computertjek mod eksamenssnyd   

• Had mod LGBT-personer • FN’s verdensmål • Socialfag  
• Erhvervsfaglige udskolingslinjer

• Sløjd fra 1. klasse • Flirt • Duckface og ølbilleder på ansøgninger  
• Social mobning på nettet • IT • Karriereplanlægning • Skating  

• Stress (ved brug af sociale medier) • Islamkritik • Kreativitetsfag (Blachmans)
• #Metoo • Teknologiforståelse • Computerspil  

• Skat og selvangivelse • Mindfulness • FN’s handicapdag
• At hiv og aids ikke er farligt • Idéfag  

• Alternativets skema: Erkendelse, bæredygtighed, kunst & kultur, medborgerskab  
• Sexmobning • Digital dannelse

at når verden ændrer sig, så skal skolen også ændre sig. 
Der er en grund til, at vi ikke længere har latin i skolen, 
men er ved at sætte teknologiforståelse på skoleskemaet«, 
siger han og tilføjer: »Men meget af det, der foreslås, kan 
klares – eller bliver allerede klaret – inden for rammerne 
af de eksisterende fag, hvis vi som lærere får ro til det«.

Skolen skal vel også skabe livsduelige mennesker? Hvis man 
konstant skal kunne mere og mere for at fungere i et stadig 
mere komplekst samfund, skal skolen vel også præsentere ele-
verne for flere ting?

»Måske handler livsduelighed også om at vælge noget fra 
og prioritere? Hverken jeg eller mine elever får flere timer 
i døgnet, og jeg synes, de er rigeligt presset i forvejen. Det 
ser vi konsekvenserne af i form af flere elever med stress og 
angst. Hvilket så gudhjælpemig fører til forslag om, at det 
skal skolen også tage sig af«.

Anders Thorsens ven-
lige ansigt med de runde briller 
og det begyndende sommersolblegede, 
rødlige hår lægges pludselig i en alvorlig mine.

»Mange af punkterne på listen synes jeg mest 
af alt er sjove. Men når man foreslår at sætte livs-
mestring og robusthed på skoleskemaet for at give 
eleverne redskaber til at håndtere den kompleksitet 
og det præstationspres, vi selv lægger på dem, så bli-
ver jeg vred«.

»Det er foreslået i bedste mening, men man symptom-
behandler i stedet for at gøre noget ved sygdommen. 
Vi skal da tage ansvaret som voksne for, at de 
slet ikke når derhen, hvor de får brug for de 
redskaber«, siger Anders Thorsen. 
abr@folkeskolen.dk

Denkæmpestorelæsedag.dk er et gratis site fyldt med sjove læseaktiviteter 
for alle elever på skolen. Alt sammen med udgangspunkt i vores kendte 
og elskede boguniverser. Hjemmesiden bliver opdateret løbende med nye 
bogtitler, opgaver og lege, som kan bruges til at sprede læselyst hele året 
rundt. Har I en god idé til sjove læseaktiviteter så del den med os på siden 
– de bedste idéer deler vi!

Prøv det hele gratis på denkæmpestorelæsedag.dk

Gå ind på  
denkæmpestorelæsedag.dk 

– og vær med hele 
året rundt!!

0061AN02 GU DenKæmpestoreLæsedag ann 210x285 Folkeskolen-12.indd   1 02/05/2019   13.34
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2017  
• Ateistisk religionskritik   

• Forløb om erhvervsskoler  
• Hvordan man bruger e-Boks  

• Psykisk sårbarhed hos unge  
• Digitalt kørekort • Privatøkonomi • Forældrekompetencer  

• Innovation • Værdifilm • Duckface og øl: Hvordan man skriver ansøgning  
• Digital kriminalitet • Computertjek mod eksamenssnyd   

• Had mod LGBT-personer • FN’s verdensmål • Socialfag  
• Erhvervsfaglige udskolingslinjer

• Sløjd fra 1. klasse • Flirt • Duckface og ølbilleder på ansøgninger  
• Social mobning på nettet • IT • Karriereplanlægning • Skating  

• Stress (ved brug af sociale medier) • Islamkritik • Kreativitetsfag (Blachmans)
• #Metoo • Teknologiforståelse • Computerspil  

• Skat og selvangivelse • Mindfulness • FN’s handicapdag
• At hiv og aids ikke er farligt • Idéfag  

• Alternativets skema: Erkendelse, bæredygtighed, kunst & kultur, medborgerskab  
• Sexmobning • Digital dannelse

Denkæmpestorelæsedag.dk er et gratis site fyldt med sjove læseaktiviteter 
for alle elever på skolen. Alt sammen med udgangspunkt i vores kendte 
og elskede boguniverser. Hjemmesiden bliver opdateret løbende med nye 
bogtitler, opgaver og lege, som kan bruges til at sprede læselyst hele året 
rundt. Har I en god idé til sjove læseaktiviteter så del den med os på siden 
– de bedste idéer deler vi!

Prøv det hele gratis på denkæmpestorelæsedag.dk

Gå ind på  
denkæmpestorelæsedag.dk 

– og vær med hele 
året rundt!!
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Nye aktuelle 2. udgaver
Xplore Fysik/kemi, Biologi og Geografi 7.-9.

Xplore er komplette natur
fagssystemer til fysik/kemi, 
biologi og geografi samt 
de fællesfaglige fokusom
råder. Systemerne består af 
fuldt opdaterede elevbøger, 
elevhæfter, lærerhåndbøger 
og ebøger. 

Til hvert fag og klassetrin findes:

    En elevbog med casemateriale, centralt 

fagligt stof og afsluttende perspektivering

   Et elevhæfte med opgaver, undersøgel

ser og eksperimenter

   En lærerhåndbog med vejledning og kopi

ark med ekstra og evalueringsopgaver

   En ebog, som er en gengivelse af den 

trykte elevbog med oplæsning af tekst.

Integreret fællesfaglighed

I Xplorelæremidlerne er fællesfagligheden 

i højsædet og er en integreret del af syste

merne. Til hvert fag og klassetrin findes tre 

tværfaglige emner, som giver mulighed for 

samarbejde mellem fagene. 

    I Xplore På tværs findes otte forløb  

specifikt tilrettelagt til de fællesfaglige fokus

områder og den fællesfaglige prøve. 

Med nytcase-materiale
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Fysik/kemi 7

Xplore      Fysik/kem
i 7

XploreXplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan 

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Fysik/kemi 7 består af 

- en elevbog

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver

- digitale læremidler.

Xplore   Fysik/kemi 7  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi-perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse

- en central fordybelsesdel med det faglige stof

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-822-9
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Fysik · kemi 8

Xplore      Fysik · kem
i 8

XploreXplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan 

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Fysik·kemi 8 består af 

- en elevbog

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver

- en e-bog med lyd, videoer, supplerende materialer, adaptive test mv.

Xplore   Fysik·kemi 8  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse

- en central fordybelsesdel med det faglige stof

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-732-1
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ISBN 978-87-7702-732-1
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Fysik·kemi 9

Xplore      Fysik·kem
i 9

Xplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 1.-6. klasse i natur/teknologi og til 7.-9. klasse i geografi, biologi 

og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse omfatter fællesfaglige fokusområder og tværfaglige kapitler.

Xplore   Fysik · kemi 9 består af 

- en elevbog

- et elevhæfte med opgaver, undersøgelser og eksperimenter

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark med opgaver.

Xplore   Fysik · kemi 9  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse

- en central fordybelsesdel med det faglige stof

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-989-9

2.udgave

tjek bagsidetekst

NY

Xplore

Xplore      På tvæ
rs 7 -9

Xplore

Xplore  På tværs understøtter et tæt naturfagligt samarbejde mellem biologi, fysik/kemi og geografi i 7.-9. klasse.  

Gennem arbejdet med otte fællesfaglige undervisningsforløb styrkes elevernes naturfaglige kompetencer, og 

eleverne får redskaber til at arbejde med de tre naturfag i sammenhæng. 

Elever og lærere klædes godt på til at planlægge og gennemføre den fælles naturfagsprøve.

Xplore  På tværs består af 

– en elevbog 

– et elevhæfte med opgaver og problemstillinger 

– en lærerhåndbog med vejledning og bl.a. eksempler på problemstillinger og arbejdsspørgsmål 

– fagportalen iXplore På tværs.

 

Xplore  På tværs Elevbog indeholder seks kapitler med de fællesfaglige fokusområder fra læseplanerne samt to ekstra.  

Alle kapitler tilgodeser alle tre naturfag.

Xplore  På tværs giver i hvert kapitel forslag til, hvor eleverne kan finde faglig fordybelse i de tre fagsystemer Xplore/iXplore 

til biologi, fysik/kemi og geografi i 7., 8. og 9. klasse. 

Læremidlet kan også anvendes sammen med andre læremidler til naturfagsundervisning.

 

ISBN 978-87-7702-925-7
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Biologi 7

Xplore      Biologi 7

XploreXplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan 

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver

- digitale læremidler.

Xplore   Biologi 7  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse

- en central fordybelsesdel med det faglige stof

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-822-9

2.udgave
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Biologi 8

Xplore      Biologi 8

XploreXplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore    er naturfagssystemer til 1.-6. klasse i natur/teknologi og til 7.-9. klasse i geografi, biologi 

og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse omfatter fællesfaglige fokusområder og tværfaglige kapitler.

Xplore   Biologi 8 består af 

- en elevbog

- et elevhæfte med opgaver, undersøgelser og eksperimenter

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark med opgaver.

Xplore   Biologi 8  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi 

og fysik/kemi set i biologi-perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse

- en central fordybelsesdel med det faglige stof

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-974-5
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Biologi 9

Xplore      Biologi 9

XploreXplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan 

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 9 består af 

- en elevbog

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver

- digitale læremidler.

Xplore   Biologi 9  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse

- en central fordybelsesdel med det faglige stof

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-822-9
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Geografi 7

Xplore      Geografi 7

XploreXplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan 

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver

- digitale læremidler.

Xplore   Geografi 7  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med biologi og 

fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse

- en central fordybelsesdel med det faglige stof

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-822-9

2.udgave

Tjek bagsidetekst

Nyt

Geografi 8

Xplore      Geografi 8
2.udgave

XploreXplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 1.-6. klasse i natur/teknologi og til 7.-9. klasse i geografi, biologi 

og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse omfatter fællesfaglige fokusområder og tværfaglige kapitler.

Xplore   Geografi 8 består af 

- en elevbog

- et elevhæfte med opgaver, undersøgelser og eksperimenter

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark med opgaver.

Xplore   Geografi 8 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med biologi 

og fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse

- en central fordybelsesdel med det faglige stof

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-968-4
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Geografi 9

Xplore      Geografi 9

Xplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 1.-6. klasse i natur/teknologi og til 7.-9. klasse i geografi, biologi 

og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse omfatter fællesfaglige fokusområder og tværfaglige kapitler.

Xplore   Geografi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, undersøgelser og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark med opgaver.

 

Xplore   Geografi 9  Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med biologi og 

fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-989-9

2. udgave

tjek bagsidetekst

NY

Xplore

Elevbøger 
220 kr. pr. stk. 

Elevhæfter
36 kr. pr. stk.

Lærerhåndbøger 
490 kr. pr. stk.

E-bøger  
300 kr. pr. klasse pr. år.

Læs mere og bestil bøger eller gennemsyns
eksemplarer på www.goforlag.dk 

Xplore 2. udgaver udkommer løbende fra marts 2019.  
Se mere på forlagets hjemmeside.

Progression og sammenhæng 

Xplorelæremidlerne er blevet til i 

et tæt samarbejde mellem for

fattere fra de tre fag. De samme 

fagbegreber anvendes i alle fag, og 

stoffet er tilrettelagt med fokus på 

progression, sammenhæng og gen

kendelighed mellem naturfagene i 

hele 7.9. klasse.

Medlemmer af Geografforbundet får 10% rabat på 
trykte bøger ved køb direkte ved GO Forlag.

Casemateriale til hvert kapitel

I 2. udgaverne af Xplorebøgerne findes til hvert 

kapitel nyt casemateriale med en virkelighedsnær 

problemstilling, som eleverne kan relatere sig til. 

Herefter følger en undersøgende opgave, der væk

ker elevens nysgerrighed og motivation.  

    I slutningen af kapitlet møder eleverne en 

perspektiveringsopgave, hvori de skal anvende den 

viden, de har opnået. Kapitlerne afsluttes med et 

perspektiverende og ofte fællesfagligt emne, der 

trækker tråde til aktuelle problemstillinger.
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Nye aktuelle 2. udgaver
Xplore Fysik/kemi, Biologi og Geografi 7.-9.

Xplore er komplette natur
fagssystemer til fysik/kemi, 
biologi og geografi samt 
de fællesfaglige fokusom
råder. Systemerne består af 
fuldt opdaterede elevbøger, 
elevhæfter, lærerhåndbøger 
og ebøger. 

Til hvert fag og klassetrin findes:

    En elevbog med casemateriale, centralt 

fagligt stof og afsluttende perspektivering

   Et elevhæfte med opgaver, undersøgel

ser og eksperimenter

   En lærerhåndbog med vejledning og kopi

ark med ekstra og evalueringsopgaver

   En ebog, som er en gengivelse af den 

trykte elevbog med oplæsning af tekst.

Integreret fællesfaglighed

I Xplorelæremidlerne er fællesfagligheden 

i højsædet og er en integreret del af syste

merne. Til hvert fag og klassetrin findes tre 

tværfaglige emner, som giver mulighed for 

samarbejde mellem fagene. 

    I Xplore På tværs findes otte forløb  

specifikt tilrettelagt til de fællesfaglige fokus

områder og den fællesfaglige prøve. 

Med nytcase-materiale
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Fysik/kemi 7

Xplore      Fysik/kem
i 7

XploreXplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan 

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Fysik/kemi 7 består af 

- en elevbog

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver

- digitale læremidler.

Xplore   Fysik/kemi 7  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi-perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse

- en central fordybelsesdel med det faglige stof

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-822-9

2.udgave
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Fysik · kemi 8

Xplore      Fysik · kem
i 8

XploreXplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan 

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Fysik·kemi 8 består af 

- en elevbog

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver

- en e-bog med lyd, videoer, supplerende materialer, adaptive test mv.

Xplore   Fysik·kemi 8  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse

- en central fordybelsesdel med det faglige stof

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-732-1
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ISBN 978-87-7702-732-1
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Fysik·kemi 9
Xplore      Fysik·kem

i 9
Xplore

2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 1.-6. klasse i natur/teknologi og til 7.-9. klasse i geografi, biologi 

og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse omfatter fællesfaglige fokusområder og tværfaglige kapitler.

Xplore   Fysik · kemi 9 består af 

- en elevbog

- et elevhæfte med opgaver, undersøgelser og eksperimenter

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark med opgaver.

Xplore   Fysik · kemi 9  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse

- en central fordybelsesdel med det faglige stof

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-989-9

2.udgave

tjek bagsidetekst

NY

Xplore
Xplore      På tvæ

rs 7 -9

Xplore

Xplore  På tværs understøtter et tæt naturfagligt samarbejde mellem biologi, fysik/kemi og geografi i 7.-9. klasse.  

Gennem arbejdet med otte fællesfaglige undervisningsforløb styrkes elevernes naturfaglige kompetencer, og 

eleverne får redskaber til at arbejde med de tre naturfag i sammenhæng. 

Elever og lærere klædes godt på til at planlægge og gennemføre den fælles naturfagsprøve.

Xplore  På tværs består af 

– en elevbog 

– et elevhæfte med opgaver og problemstillinger 

– en lærerhåndbog med vejledning og bl.a. eksempler på problemstillinger og arbejdsspørgsmål 

– fagportalen iXplore På tværs.

 

Xplore  På tværs Elevbog indeholder seks kapitler med de fællesfaglige fokusområder fra læseplanerne samt to ekstra.  

Alle kapitler tilgodeser alle tre naturfag.

Xplore  På tværs giver i hvert kapitel forslag til, hvor eleverne kan finde faglig fordybelse i de tre fagsystemer Xplore/iXplore 

til biologi, fysik/kemi og geografi i 7., 8. og 9. klasse. 

Læremidlet kan også anvendes sammen med andre læremidler til naturfagsundervisning.
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Biologi 7

Xplore      Biologi 7

XploreXplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan 

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver

- digitale læremidler.

Xplore   Biologi 7  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse

- en central fordybelsesdel med det faglige stof

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-822-9
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Biologi 8
Xplore      Biologi 8

XploreXplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore    er naturfagssystemer til 1.-6. klasse i natur/teknologi og til 7.-9. klasse i geografi, biologi 

og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse omfatter fællesfaglige fokusområder og tværfaglige kapitler.

Xplore   Biologi 8 består af 

- en elevbog

- et elevhæfte med opgaver, undersøgelser og eksperimenter

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark med opgaver.

Xplore   Biologi 8  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi 

og fysik/kemi set i biologi-perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse

- en central fordybelsesdel med det faglige stof

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-974-5
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Biologi 9

Xplore      Biologi 9

XploreXplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan 

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 9 består af 

- en elevbog

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver

- digitale læremidler.

Xplore   Biologi 9  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse

- en central fordybelsesdel med det faglige stof

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-822-9
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Geografi 7

Xplore      Geografi 7

XploreXplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan 

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver

- digitale læremidler.

Xplore   Geografi 7  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med biologi og 

fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse

- en central fordybelsesdel med det faglige stof

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-822-9

2.udgave

Tjek bagsidetekst

Nyt

Geografi 8

Xplore      Geografi 8
2.udgave

XploreXplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 1.-6. klasse i natur/teknologi og til 7.-9. klasse i geografi, biologi 

og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse omfatter fællesfaglige fokusområder og tværfaglige kapitler.

Xplore   Geografi 8 består af 

- en elevbog

- et elevhæfte med opgaver, undersøgelser og eksperimenter

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark med opgaver.

Xplore   Geografi 8 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med biologi 

og fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse

- en central fordybelsesdel med det faglige stof

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-968-4
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Geografi 9

Xplore      Geografi 9

Xplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 1.-6. klasse i natur/teknologi og til 7.-9. klasse i geografi, biologi 

og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse omfatter fællesfaglige fokusområder og tværfaglige kapitler.

Xplore   Geografi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, undersøgelser og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark med opgaver.

 

Xplore   Geografi 9  Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med biologi og 

fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-989-9

2. udgave

tjek bagsidetekst

NY

Xplore

Elevbøger 
220 kr. pr. stk. 

Elevhæfter
36 kr. pr. stk.

Lærerhåndbøger 
490 kr. pr. stk.

E-bøger  
300 kr. pr. klasse pr. år.

Læs mere og bestil bøger eller gennemsyns
eksemplarer på www.goforlag.dk 

Xplore 2. udgaver udkommer løbende fra marts 2019.  
Se mere på forlagets hjemmeside.

Progression og sammenhæng 

Xplorelæremidlerne er blevet til i 

et tæt samarbejde mellem for

fattere fra de tre fag. De samme 

fagbegreber anvendes i alle fag, og 

stoffet er tilrettelagt med fokus på 

progression, sammenhæng og gen

kendelighed mellem naturfagene i 

hele 7.9. klasse.

Medlemmer af Geografforbundet får 10% rabat på 
trykte bøger ved køb direkte ved GO Forlag.

Casemateriale til hvert kapitel

I 2. udgaverne af Xplorebøgerne findes til hvert 

kapitel nyt casemateriale med en virkelighedsnær 

problemstilling, som eleverne kan relatere sig til. 

Herefter følger en undersøgende opgave, der væk

ker elevens nysgerrighed og motivation.  

    I slutningen af kapitlet møder eleverne en 

perspektiveringsopgave, hvori de skal anvende den 

viden, de har opnået. Kapitlerne afsluttes med et 

perspektiverende og ofte fællesfagligt emne, der 

trækker tråde til aktuelle problemstillinger.

 Xplore 2.udg. 2 s. Folkeskolen.indd   1 14/06/19   12.21E000619-0015 p06-11_FS1219_Skoleskema.indd   11 24/06/2019   09.28
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T E K S T :  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  ·  F O T O :  M A T H I A S  F R E D S L U N D  H A N S E N

Amanda Rex er 22 år og mor til en 
dreng på to år. Hun er en af 15 
lærerstuderende, som er den første 

årgang, der tager en læreruddannelse i 
Randers. 

»Jeg har læst til sygeplejerske tidligere og 
kunne godt lide den formidlende del af ar-
bejdet. Da jeg så, at der kom en læreruddan-
nelse til Randers, kunne jeg se, at jeg lige så 
godt kunne tage en læreruddannelse med det 
samme frem for at læse videre senere«, siger 
Amanda Rex. 

Det er professionshøjskolen Via University 
College (Via UC), som sidste år fik tilladelse af 
Uddannelses- og Forskningsministeriet til at 
oprette en læreruddannelsesstation i Randers 
og en i Holstebro. Og placeringen af uddan-
nelsen er altafgørende for, at Amanda Rex har 
valgt at læse til lærer. 

»Jeg har familie. Jeg har en mand, en søn 
på to og en bonusdatter på otte år. Det ville 
blive svært at pendle frem og tilbage og hente 

i institutioner. Fandtes læreruddannelsen ikke 
i Randers, havde jeg ikke taget den«, siger 
hun. 

Ønsker flere elever
Tæt tilknytning til folkeskoler, godt studiemiljø 
og nye typer lærerstuderende. Det er nogle 
af erfaringerne efter et år med udflytning af 
læreruddannelser til mindre byer. Via UC ud-
byder igen i år studiet til lærer i Holstebro og 
Randers, fortæller uddannelsesdekan Elsebeth 
Jensen. 

»Men der er for få studerende. Vi ville rigtig 
gerne have flere, for når de skal vælge fag, så 
bliver de endnu færre på det enkelte fag«, siger 
hun og håber, at der til august i Holstebro star-
ter 60 og cirka 30 i Randers. 

»Jeg ser helt klart muligheder for, at der 
kommer flere, når uddannelsen bliver kendt«. 

Via UC har søgt om og oprettet uddan-
nelsesstationerne på baggrund af en Cowi-
analyse, som viser, at mange skoler i regionen 

har op til 17 procent lærere ansat uden en 
læreruddannelse. Da uddannelsen blev plan-
lagt, var forventningen, at mellem 90 og 130 
studerende ville søge ind på de nye uddannel-
sesstationer, som er placeret på Vias eksiste-
rende campusser i Holstebro og Randers.

Første år af uddannelsen har Amanda Rex 
haft al undervisning i Randers, fordi hun har 
dansk som fag. Men næste år skal hun have 
engelsk, og her skal hun en gang hver femte 
uge til Nørre Nissum for at få en intensiv læ-
ringsdag. Det har hendes medstuderende, der 
har matematik, allerede stiftet erfaring med. 

»Det fungerer rigtig fint. De var nervøse i 
starten. Det er en lang dag, når man skal af sted, 
men det går rigtig godt«, siger Amanda Rex. 

Regeringens udflytning
Læreruddannelsen på Københavns Profes-
sionshøjskole har også haft første årgang på 
en uddannelsesstation i Helsingør. Det er en 
politisk beslutning, at uddannelsen skal udby-

  
  
 
 

L Æ R E R S T U D E R E N D E

Få studerende vælger at tage lærer- 
uddannelsen i provinsen. Selv om det 
er dyrt at udbyde, fortsætter satellit-
læreruddannelser i tre byer – for der er 
også mange fordele, viser det første år. 
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des, og derfor er der også fulgt penge med til 
at udbyde den, fortæller institutchef Lis Mad-
sen. Også i Helsingør er der færre studerende, 
end læreruddannelsen kunne ønske sig. 

»Det er gået fint. Vi har stadig gang i ud-
dannelsen deroppe. Der er faldet et par styk-
ke fra. Vi har 15 ordinære studerende tilbage 
– der startede 18. Til gengæld er der kommet 
fem studerende til fra åben uddannelse, 
hvoraf tre er meritlærerstuderende«, siger Lis 

Madsen. Hun håber, at uddannelsen måske 
kan tiltrække 25 studerende til studiestart i år. 

»Man skal være opmærksom på, at det er 
et stort arbejde at facilitere studiet. Vi har 
en koordinator tilknyttet i Helsingør, der gør 
et stort arbejde for at få tingene til at hænge 
sammen«, fortæller institutchefen. 

På uddannelsesstation Helsingør kan de 
studerende læse de første to år af uddan-
nelsen, resten af studiet ligger på Campus 

Nicolaj Kønig Runeborg og Amanda 
Rex er begge studerende på Via 
UC’s læreruddannelsesstation i 
Randers. Han synes, det er spæn-
dende at arbejde med mindre børn, 
mens hun drømmer om på sigt at 
blive skoleleder. 

Carlsberg i København. I Helsingør er uddan-
nelsen placeret i lokaler på Kulturværftet, og 
placeringen i en mindre by giver fordele. 

»Vi har et udvidet praksissamarbejde i Hel-
singør Kommune. Eleverne skal selvfølgelig i 
praktik, men derudover er samarbejdet med 
skolerne endnu tættere, end det er på uddan-
nelsen i København. Det er et laboratorium for 
at afprøve forskellige modeller mellem uddan-
nelse og skole. Og der har været en åbenhed 
over for at udnytte mulighederne fra både sko-
leside og uddannelsesside«, siger Lis Madsen. 

På trods af de gode erfaringer kommer 
uddannelsesstationer fra læreruddannelsen i 
København næppe til at sprede sig. 

»Man skal være opmærksom på, at det er 
dyrt. Der fulgte penge med til de første år. I 
København har vi ikke hold, hvor der er så få 
studerende, og med den økonomimodel, der 
er, har vi ikke planer om at udvide«. 
mbt@folkeskolen.dk

Kan dine elever analysere og 
gennemskue ekstreme udsagn?

I en tid hvor vi møder ekstreme udsagn fra højeste politiske niveau til både 
åbne og lukkede online fora, er det en af folkeskolens opgaver at klæde elever-
ne på til at navigere i disse udsagn.

EKSTREMT DEMOKRATISK sætter via en række YouTube-videoer ekstreme ud-
sagn i spil, så danske elever stifter bekendtskab med det ekstreme i forklædning.

Ved hjælp af videoerne og tilhørende tekst skal eleverne forholde sig til ekstre-
me udsagn fremsat af tilsyneladende helt almindelige unge mennesker i nor-
male hverdagssituationer.

Med islamistiske over anarkistisk venstreorienterede til ekstremt højreoriente-
rede udsagn sætter EKSTREMT DEMOKRATISK fokus på det ekstreme, der bliver 
sagt, men som i første omgang ikke altid bliver opfattet som ekstremt.

Praktisk info:
 For elever i udskolingen, ungdomsuddannelser o.lign
 Inkl. undervisningsmateriale, lærervejledning og ekstraopgaver
 Bruges tværfagligt i fagene dansk, samfundsfag, historie, engelsk 

 og kristendomskundskab

EKSTREMT DEMOKRATISK – gratis dialogværktøj

EKSTREMT DEMOKRATISK kan hentes gratis fra d. 1. august 2019, men yderligere information og 
lærervejledning med færdigheds- og vidensmål kan allerede hentes nu på www.contact.dk/ed
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SPOT
V E D  C A R O L I N E  S C H R Ø D E R / C S C @ F O L K E S KO L E N . D K

Læs mere og tilmeld klassen her: videnskab.dk/nyhedstjekket
Find programmet for din landsdel her: filmcentralen.dk/
grundskolen/med-skolen-i-biografen

Lærere og elever søges til  
forskningsprojekt om kildekritik
Hjælp forskerne – og bliv selv 
klogere. Det landsdækkende forsk-
ningsprojekt »Nyhedstjekket« skal 
undersøge de unges tilgang til 
netnyheder. Derfor leder forskerne 
bag projektet efter elever i 7. til 
10. klasse, der har lyst til at være 
med til at afdække, hvilke nyheder 
de unge læser i deres nyhedsfeed, 
hvor stor tillid de har til nyhederne, 
og hvad de baserer tilliden på. 

Tilmelding til Nyhedstjekket 
indebærer ikke andet, end at du 
som lærer skal afsætte en dob-
beltlektion (120 minutter i alt) 
i uge 36 eller 37 til at deltage. 
Nyhedstjekket bliver udført i et 
samarbejde mellem forskere fra 
Syddansk Universitet og Uppsala 
Universitet i Sverige, mens viden-
skab.dk står for faciliteringen og 
formidlingen af resultaterne.

Book biografture på Filmcentralen 
Nu kan du endnu en gang tage dine 
klasser med i jeres lokale biograf. 
Gennem Det Danske Filminstituts 
skolebioordning »Med Skolen i Bio-
grafen« kan I se en lang række kvali-
tetsfilm, der henvender sig til elever 
på alle klassetrin. Til samtlige film 

er der udarbejdet undervisningsma-
terialer, som kan hentes gratis på 
Filmcentralen, hvor du også kan se 
et udvalg af skolebiofilm fra tidligere 
sæsoner. I år kan du blandt andet 
tage klassen med ind at se »Vitello«, 
»Vildheks« eller »Ternet Ninja«. 

Lav jeres egen kampagne, og hjælp anbragte børn
Vil du lære din klasse om iværksætteri, projekt-
ledelse og samarbejde? Børnehjælpsdagen 
sætter i efteråret gang i projekt Ungdomsværn, 
hvor elever fra 5. til 10. klasse laver deres egen 
kampagne med reklamer, indsamlinger og events 
til fordel for anbragte børn og udsatte unge i 
Danmark.  

Projektet lægger op til, at klassen involverer 
lokalsamfundet – for eksempel kan eleverne in-
viterer byens borgere til deres event eller få lokale 
virksomheder til at give donationer. Eleverne har 
også mulighed for at få besøg af en nuværende 
eller tidligere anbragt ung, der fortæller, hvad det 
vil sige at vokse op som anbragt barn i Danmark. 

I vælger selv, om forløbet skal være intenst eller 
strække sig over flere uger. Imens følger Børne-
hjælpsdagen klassernes arbejde og tilbyder kon-
krete opgaver, vejledning og information. 

Læs mere og tilmeld klassen her:  
bhd.dk/vaer-med/

Foto: Kali9/iStock

Foto: Videnskab.dk 

Foto: Børnehjæ
lpsdagen 

GRATIS WORKSHOP
- sæt fokus på interkulturel forståelse

Relevant for 

7. - 10. klasse

Sprog, historie

og samfundsfag 

Vil du styrke arbejdet med færre fordomme og øge nysgerrigheden for forskellige kulturer?
Book en workshop. Med øvelser og learning-by-doing får eleverne på en sjov og lærende måde et 
indspark til interkulturel læring. En workshop varer 1-3 timer og afholdes af to 
engagerede frivillige, der er uddannet af AFS Interkultur. 

AFS Interkultur 
Vi er en non-profit, frivilligdrevet forening, der arbejder for at fremme
interkulturel forståelse. Formålet er at bidrage til en fredeligere verden.

Kontakt 
Jette Inno • jette.inno@afs.org • 38 32 23 19 • www.afs.dk/ikl
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Foto: Børnehjæ
lpsdagen 

Rabat pr. person

- 5000,– DKK21290,–DKK1

pr. person
i stedet for 6290,–6290,–DKK 2

8-dages 4-stjernet studierejse Kroatien & Montenegro
og de 4 mest berømte verdensarvsteder ved Adriaterhavet

Samlet pris 6290,–
Du sparer - 5000,–

DKK 26290,–
DKK 2

kun 1290,–fra DKK 1

pr. pers.

En af danskernes mest populære studierejser !   –   Inklusive udfl ugtsprogram + entréer bl.a. med 4 verdensarvsteder !

Inkluderet

Trogir
(verdensarv)

Inkluderet

Kotor
(verdensarv)

Inkluderet

Medjugorje

Inkluderet

Split
(verdensarv)

Inkluderet

Dubrovnik
(verdensarv)

Inkluderet

4-stjernede 
hoteller

Inklusive spændende udfl ugtsprogram:
•  Dubrovnik: Gåtur gennem den smukke gamle bydel 

(verdensarv) med paladser, kirker, fl otte huse og den 
store fæstningsmur

•  Adriaderhavskysten: en af verdens fl otteste kystert
•  Ston: 5,5 km lang fæstningsmur – verdens næstlængste 

efter Den Kinesiske Mur
•  Neum: Malerisk havneby
•  Split: Rundtur til fl otte paladser, søjler og historiske plader, 

der minder os om den romerske regeringstid. Diokletians 
palads er noget helt særligt (verdensarv) – et af verdens 
mest velbarede romerske bygningsværker (inklusive entré).

•  Trogir: Flot gammel bydel (verdensarv) på en lille ø
•  Omis: Havneby og tidligere tilholdssted for pirater
•  Počitelj: et af Balkans mest interessante landsbyer med 

borgmure, moskeerne og karavanestationer
•  Kunsthåndværk i traditionelt tæppeværksted
•  Medjugorje: Et af de mest berømte kristne 

pilgrimssteder i Europa
•  Håndværkstradition i et smykke- og læderværksted
•  Trebinje: Spændende rundtur med Aslanagic-broen, det 

historiske centrum Kastel og Osman Pascha-moskeen

•  Panorama-færgetur fra Kamenari til Lepetane
•  Porto Montenegro: mondæne lystbådehavn i Tivat
• Sveti Stefan: Lille ø ved Adriaterhavskysten (Fotopause)
•  Budva: Gåtur gennem en af Adriaterhavskystens ældste gamle bydele
•  Kotor (verdensarv): En af det europæiske Middelhavskysts fl otteste bugter

•  Panorama-færgetur fra Kamenari til Lepetane
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Tilkøbspakker til særpris:3

Nydelsespakke: Pakken indeholder 
komfortabel halvpension, dvs. dagligt stor 
buffet om aftenen med internationale 
specialiteter: kun 1100,– DKK pr. person
Tillæg for enkeltværelse: 1890,– DKK 
pr. person (alt efter disponibiliteten)

  Flyrejse tur/retur til Dubrovnik med  2470,– DKK2

velrenommeret fl yselskab5

inkl. transport lufthavn – hotel – lufthavn
  7 overnatninger i dobbeltværelser på  1950,– DKK2

udvalgte 4-stjernede hoteller (national standard)
7× stor morgenbuffet

  Rundrejse i vores moderne rejsebus med 
veluddannede dansk- eller engelsktalende
rejseledere (alt efter disponibiliteten)

    Fascinerende studierejse til Kroatien,  1870,– DKK2

Montenegro og de 4 mest berømte 
UNESCO-verdensarvsteder ved Adriaterhavet!
Du kan glæde dig til et spændende udfl ugtsprogram + 
entréer (iht. programmet)

  Lægevagt døgnet rundt

 Samlet pris pr. person 6290,– DKK 2

 Rabat pr. person – 5000,– DKK 2

 Fordelspris pr. person fra kun 1290,– DKK1

 2470,– DKK

  7 overnatninger i dobbeltværelser på  1950,– DKK

    Fascinerende studierejse til Kroatien,  1870,– DKK

6290,– DKK 

Inkluderet i prisen:

Det mener kunderne

Testresultat: 12

Pålidelighed / Venlighed / Kompetence

Interview med 40.350 personer 
gennemført af TSS/RSD4 i 01/2018

« »

Vi står inde for kvaliteten!

Rejsetidspunkter Oktober 2019
(02.– 12.10.)#

Oktober 2019
(16.– 30.10.)

November 2019
(02.– 13.11.)

November 2019
(16.– 30.11.)

December 2019
(04.– 07.12.)

Februar 2020
(07.– 14.02.)

Februar 2020
(15.– 29.02.)#

Marts 2020
(06.–14.03.)

Marts 2020
(20.–28.03.)

April 2020
(03.–25.04.)#

Maj 2020
(01.–02.05.)

Sæsontillæg p. p. + 1800,– DKK + 1500,– DKK + 900,– DKK + 500,– DKK 0,– DKK 0,– DKK + 500,– DKK +900,– DKK +1500,– DKK +1800,– DKK +2000,– DKK

Lufthavne København Billund

Lufthavnstillæg pr. pers. 500,– DKK 0,– DKK

Afrejsedage lør ons, fre

Læs og rejs: Fordelspris for 
FOLKESKOLEN læsere fra kun 

Pris for FOLKESKOLEN
læsere

Specielt til dig som trofast læser af FOLKESKOLEN !

For at kunne rejse til Kroatien, Bosnien-Hercegovina og Montenegro, skal danske statsborgere have pas, der skal være gyldigt mindst 3 måneder efter afrejsedagen. 
For ophold på op til 90 dage kræves ingen visum. Vi anbefaler statsborgere fra andre lande at henvende sig til Kroatiens, Bosnien-Hercegovinas og Montenegros 
ambassade for fl ere oplysninger om gældende indrejsebestemmelser.
1  Plus den statslige overnatningsskat i Kroatien, Bosnien-Hercegovina og Montenegro forlængelsesugen på 1,50 € (ca. 12 DKK) pr. værelse og pr. overnatning 

(stand december 2018). Prisen gælder den 04.12.2019 og fra den 07.02.2020 til den 14.02.2020 fra Billund. I forbindelse med andre afrejsedatoer påregnes 
sæsontillæg som angivet i tabellen. Pris ved indkvartering i dobbeltværelse. Ved modtagelse af den skriftlige booking-bekræftelse forfalder 20 % af rejseprisen til 
betaling. Det resterende beløb betales senest 35 dage før afrejsen. Rejsen gælder kun for modtageren og ledsagere over 18 år. For rejsen gælder TSS‘ rejsevilkår, 
der kan rekvireres hos vores rejsehotline. Se også på www.tss-travel.dk. Planlagt gruppestørrelse ca. 38 personer. Ikke egnet til personer med begrænset 
mobilitet. Billederne i brochuren er medtaget som eksempler. Bemærk venligst, at såfremt antallet af tilmeldte til pakkerejsen 20 dage før påbegyndelsen af 
pakkerejsen er mindre end 15, vil pakkerejsen blive afl yst.

2 TSS tilbyder særprisen i forhold til den normale pris på 6290,– DKK på www.tss-travel.dk.
3 Ikke indeholdt i pakkeprisen.
4  TSS Travel Service Scandinavia AS og RSD Reise Service Deutschland er del af en europæisk rejsekoncern, der tilrettelægger rejser for kunder fra fl ere europæiske lande. 

Undersøgelsen blev gennemført med personer, der rejste med TSS/RSD i 2017. Disse kommentarer stammer fra kunder, der har rejst med vores virksomhedsgruppe.
5 f.eks. Freebird Airlines (kendt charterfl yselskab) eller Croatia Airlines (medlem af Star Alliance – verdens største fl yalliance)
# Ferietillæg p.p.: 400,– DKK.
Den kombination af rejseydelser, som vi har tilbudt jer, er en pakkerejse i henhold til direktiv (EU) 2015/2302. Derfor kan I gøre alle EU-rettigheder gældende, der 
gælder for pakkerejser. TSS Travel Service Scandinavia AS har det fulde ansvar for den korrekte afvikling af hele pakkerejsen. Desuden har TSS Travel Service 
Scandinavia AS den lovpligtige sikring for tilbagebetaling af dine indbetalinger og, såfremt transport er en del af pakkerejsen, sikring af din hjemtransport ved 
konkurs. TSS er medlem af Rejsegarantifonden i Danmark. Medlemsnummer: 2505. Bemærk: Vær venligst opmærksom på, at rejsen af organisatoriske grunde evt. 
vil blive gennemført i omvendt rækkefølge.

Rejsearrangør: TSS Danmark, Filial af TSS Travel Service 
Scandinavia AS, Norge, Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K, 
CVR-nr. 32298656, Brønnøysundregistrene 999331939

Ring gratis nu for at sikre dig din ønskedato:

Mandag til fredag kl. 9.00 – 18.00, lørdag kl. 9.00 – 15.00

Din fordelskode! FOLK96175
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Dreamteam 
            er fælles om  
  undervisningen

T E K S T :  A N D R E A S  B R Ø N S  R I I S E  ·  F O T O :  L A R S  J U S T

 S varet faldet prompte, enslydende og så alligevel 
trestemmigt fra de tre lærere på spørgsmålet, om 
de føler, at teamsamarbejdet gør en positiv forskel 
for dem som undervisere.

»Ja«, »helt bestemt« og »absolut«, udbryder 
henholdsvis Britt Østergaard, Cecilie Krahl Larsen 
og Annette Mains Bastholm.

For nylig vandt de en særpris, da dagbladet 
Politiken uddelte Undervisningsprisen. Den fik de som team, og dom-
merpanelet lagde især vægt på, at de tre lærere formår at gøre under-
visningen til et fælles ansvar og derved illustrere, hvor stor effekt et 
godt teamsamarbejde har på elevernes trivsel, læring og demokratiske 
dannelse.

Britt Østergaard, Cecilie Krahl Larsen og Annette Mains Bastholm 

udgør årgangsteamet omkring de to 5.-klasser på Hanssted Skole i 
Valby tæt på København. Tilsammen dækker de stort set alle de fag, 
de to klasser har. Det betyder alverden for, at den faglige palet bliver 
tilgodeset i den tværfaglige undervisning, men også i de didaktiske 
overvejelser, fortæller de.

Spildtid i større team
»Tidligere var vi organiseret i storteam med deltagelse af alle lærere om-
kring to årgange. Der kunne man godt føle, at man spildte tiden lidt ved 
at skulle mødes med kollegaer, man reelt ikke samarbejdede så meget 
med til hverdag. Det var hyggelige møder, for det er gode kollegaer, men 
fagligt gav det ikke så meget«, fortæller Britt Østergaard og tilføjer:

 »Så er det, frustrationen over teamsamarbejdet kan melde sig. For 
så føler man, at ens tid kunne være brugt bedre på noget andet. Og 

Årgangsteamet omkring  
5.-klasserne på Hanssted  
Skole planlægger og evaluerer  
undervisningen i fællesskab. 
Det gør hverdagen nemmere 
og undervisningen bedre,  
mener de tre lærere i teamet.
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SÅDAN GØR DE  
PÅ HANSSTED SKOLE

1 
Tid til forventnings-
afstemning omkring 
klasseledelse ved 
dannelse af nye team.

2 
Fælles årsplanlæg-
ning, hvor ekskursio-
ner, tværfaglige forløb 
og større emner i  
undervisningen koor-
dineres i grove træk.

3 
Teammøder på fast 
ugentligt tidspunkt, 
hvor børn, ugeplan, 
didaktiske overvejel-
ser og konkret organi-
sering er faste punk-
ter på dagsordenen.

4 
Daglig briefing, hvor 
dagens undervisning 
justeres efter dags-
form.

5 
Parallellagte fagtimer, 
der giver mulighed for 
holddeling.

det koster energi. Det har virket for os her på Hanssted Skole at sam-
mensætte team, så arbejdet kan tage udgangspunkt i kerneopgaven: 
undervisningen af en konkret elevgruppe«.

Britt Østergaard er matematiklærer for begge 5.-klasser, mens Ceci-
lie Krahl Larsen og Annette Mains Bastholm underviser hver sin klasse 
i dansk. Ugeplanen og årshjulet er helt ens for de to klasser.

»Det giver mulighed for meget konkret fælles forberedelse, både 
når vi forbereder året, udarbejder ugeplaner og fra time til time«, for-
tæller Annette Mains Bastholm. 

Det giver en fordel i forhold til forberedelsen i det enkelte fag, men 
også når der skal tænkes på tværs, tilføjer Cecilie Krahl Larsen: »Vi 
sidder helt fysisk med den store kalender fremme og kan se, hvis det 
giver mening at inddrage et tema, som Britt vil arbejde med i matema-
tik, i nogle af mine timer«.

Endelig peger Annette Mains Bastholm på, at de tre lærere i deres 
tætte teamsamarbejde i langt højere grad får tid til at snakke overordnet 
om ting som klassekultur, pædagogik og didaktik såvel som konkrete 
elever og ikke kun logistiske udfordringer. 

Døren er altid åben
Lærerne på årgangsteamet har en form for »den åbne dørs politik«. 

»Vi går ind og ud af hinandens klasser. Vi er 100 procent trygge ved 
hinanden, og vi byder gerne ind i hinandens undervisning. Det kræver, 
at man er fortrolig med hinanden og er enige om den pædagogiske ret-
ning. Det giver flere vinkler på undervisningen og fremmer læringsud-
byttet«, siger Britt Østergaard. »Det vigtigste for os er at skabe et trygt 
læringsmiljø, hvor fællesskabsånd og forskelligheden er i højsæde«.

Det har krævet nogle diskussioner. De tre lærere lægger ikke skjul 
på, at de personlighedsmæssigt er et godt match, og at det har gjort 
samarbejdet i teamet lettere.

»Vi har samme menneskesyn og blik for, hvad vi synes er vigtigt. Det 
lyder måske banalt, men selvfølgelig betyder relati-
onerne meget i et godt teamsamarbejde. Vi kendte 
ikke hinanden i for-vejen. Men gode relationer kan 
oparbejdes«, siger Annette Mains Bastholm. 

»Det mener vi, at vi er et godt eksempel på. Og 
det er jo også det, vi kræver af børnene«, supple-
rer Cecilie Krahl Larsen.

Ud over at de føler, at de bliver bedre undervi-
sere af den daglige faglige sparring, fremhæver de 
enstemmigt det som en stor fordel, at man ikke 
på noget tidspunkt føler, at man står alene med 
opgaven.

»Man står ikke og tænker, at de sikkert er langt 
foran inde i parallelklassen, for vi ved, præcis 
hvad de laver derinde. Det giver en skrøbelighed 
at stå alene med det hele som lærer. Men det kræ-
ver naturligvis, at man er villig til at afgive noget 
medbestemmelse, hvis man skal lykkes med at 
gøre undervisningen til et fælles ansvar«, siger An-
nette Mains Bastholm.

Hånden på hjertet: Sidder I aldrig på et team-
møde og tænker, at lige nu var jeres tid bedre brugt 
på individuel forberedelse? 

»Altså hvis det bliver alt for danskfagligt, så 
går jeg«, siger Britt Østergaard. »Så forbereder jeg 
mig. Vi har en aftale om, at det så foregår med te-
lefonen ved hånden, så vi kan få fat i hinanden«.

De tre oplever, at de i teamet er gode til at vur-
dere, hvornår det giver mening, at alle er der, og 
hvornår en kan gå fra. En fast dag om ugen mø-
des teamet ikke. Der står den altid på individuel 
forberedelse. 

»Der er ingen tvivl om, at vi går langt for at 
gøre tingene sammen. Vi mener helt bestemt, at 
det giver en større sammenhæng i undervisnin-
gen og et større fagligt udbytte. Det giver større 
tryghed for børnene og mere overskud, energi og 
arbejdsglæde til os«, siger Britt Østergaard. 
abr@folkeskolen.dk

»Man kan godt kalde os et 
’en for alle-team’«, siger 
Cecilie Krahl Larsen, Britt 
Østergaard og Annette 
Mains Bastholm.
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 T eamsamarbejde er blevet 
en fast del af hverdagen 
for de danske folkeskolelæ-
rere. I en ny undersøgelse, 
som A&B Analyse har 
foretaget for Folkeskolen, 
svarer kun en halv procent 

af de adspurgte lærere, at de slet ikke er en 
del af et team.

Kigger man nøjere i besvarelserne, træder 
et besynderligt forhold frem. 

61,3 procent af lærerne angiver, at de ofte 
eller meget ofte får input, der kan bruges 
helt konkret i deres undervisning. Men når 
lærerne bliver bedt om at gøre brættet op og 
svare på, om teamsamarbejdet samlet set er 
en fordel for dem som undervisere, svarer 

Hvis teamsamarbejdet skal give  
mening i konkurrencen med den individuelle 
forberedelsestid, er der et stykke vej endnu. 
Ny undersøgelse viser, at det kniber med at 
gøre undervisningen til et fælles anliggende, 
siger forsker Lise Tingleff Nielsen.

blot 6,4 procent »helt klart« eller »i nogen 
grad«. Knap seks ud af ti svarer »ikke rigtigt« 
eller »slet ikke«.

»Det er hyggeligt, men fagligt ligegyldigt«, 
lyder udsagnet fra en lærer i undersøgelsen. 
»Det er en skændsel at se, hvordan den indivi-
duelle forberedelse er erstattet af ligegyldigt, 
ubrugeligt og tidsrøvende teamarbejde«, skri-
ver en anden.

Flere giver udtryk for, at deres team enten 

er for store, at tidspres går ud over arbejdet 
i dem, eller at møderne ofte kommer til at 
handle om logistiske udfordringer i stedet for 
selve undervisningen. Flere besvarelser er 
dog også stærkt positive.

»Det giver energi. Teamsamarbejde er alfa 
og omega for mig«, skriver en. »Nødvendigt, 
udviklende og med til at gøre lærerlivet inte-
ressant«, lyder skudsmålet fra en anden lærer i 
undersøgelsen, som 377 lærere har svaret på.

»Team- 
 samarbejdet 
     må aldrig  
    blive et mål  
   i sig selv«

Teamet giver 
gode råd til 
undervisningen 
Hvor ofte får du input fra team-
samarbejdet, der kan bruges 
helt konkret i din undervisning?

Meget ofte  
13,3 %

Ofte 48 %

Meget  
sjældent  

5,6 %

Aldrig 1,1 %

Sjældent  
32 %

Ja, helt klart 1,1 %

Ja, i nogen grad  
5,3 %Nej, slet ikke  

28,4 %

Nej,  
ikke rigtigt  

28,6 %

Hverken- 
eller
36,6 %

Kilde: Undersøgelsen er foretaget i Folkeskolens 
lærerpanel i maj 2019. Spørgsmålene er sendt til 
1.100 personer, 377 lærere har besvaret. Data er 
indsamlet og bearbejdet af A&B Analyse.

… men så  
meget hjælper 
det alligevel ikke
Samlet set, anser du så team-
samarbejdet for at være en fordel 
for dit virke som underviser?

T E K S T :  A N D R E A S  B R Ø N S  R I I S E
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Enkelte elever fylder meget 
Hvor ofte oplever du, at du og dine kollegaer bruger teamsamarbejdet til at 
vende enkelte elevers faglige og sociale udfordringer?

45,3 %  
Meget  
ofte

45,1 %
Ofte

8 % 
Sjæl-
dent

1,6 %
Meget  
sjældent

0 % 
Aldrig

Ja, helt klart 1,1 %

Hverken- 
eller
36,6 %

En pose blandede bolsjer 
Forsker Lise Tingleff Nielsen fra Danmarks 
Evalueringsinstitut udkom i 2012 med sin 
ph.d.-afhandling om teamsamarbejde i den 
danske folkeskole. Aktuelt er hun og konsu-
lenter fra Danmarks Evalueringsinstitut i gang 
med en ny undersøgelse af læreres samar-
bejde i team. Lise Tingleff Nielsen genkender 
de blandede vurderinger af teamsamarbejdet 
fra sit eget arbejde.

»Der er en dobbelthed i svarene, der fint 
matcher med mine erfaringer på området. Der 
er hele paletten. Når teamsamarbejde virker, 
er det stimulerende, fordi man bliver klogere 
på sin egen undervisning. Men når det ikke 
virker, er det virkelig tungt«, siger hun.

Når teamsamarbejdet lykkes, er det ken-
detegnet ved, at deltagerne formår at tale ind 
i undervisningen i stedet for rundt om den, 
forklarer Lise Tingleff Nielsen:

»Når man taler rundt om undervisningen, 
holder man sig til de overordnede betragtnin-
ger. Når man taler ind i den, sætter man sig 
ned og taler for eksempel om en konkret opga-
ve, man har tænkt sig at stille eleverne. Hvad 
er tankerne bag? Vurderer kollegaerne, at den 
vil give anledning til de refleksioner, man selv 
forestiller sig? Til næste teammøde kan man 
så drøfte, om det lykkedes. Hvorfor fungerede 
opgaven for nogle elever og ikke for andre?«

Føler sig ikke forpligtet af teamaftaler
Her hæfter hun sig især ved fire tal fra 
Folkeskolens undersøgelse: 45,6 procent af 
lærerne svarer, at de »ofte« eller »meget ofte« 
bruger teamsamarbejdet til at reflektere over 
didaktiske praksisser. 72,8 procent bruger 
»ofte« eller »meget ofte« teammøderne til at 
løse logistiske opgaver.

Ni ud af ti svarer bekræftende på, at team-
samarbejdet anvendes til at vende enkelte 
elevers faglige eller sociale udfordringer, 
mens kun knap hver femte oplever, at der på 
teammøderne indgås forpligtende aftaler om 
for eksempel klassekultur, faglige forløb eller 
metoder.

»Det tyder på, at det er svært at nå der-
hen, hvor man gør undervisningen til et fæl-
les anliggende. Men vi ved fra forskningen, at 
det er, når man indgår de forpligtende aftaler, 
at teamsamarbejdet for alvor bliver menings-
fuldt og givende«, siger hun.

»Det betyder ikke, at man skal undervise 
på nøjagtig samme måde. De fælles aftaler 
skal ikke være en spændetrøje. Men man kan 
i drøftelserne i teamet meget lettere komme 

ligt. Det er ikke, fordi lærerne ikke ønsker 
det, men det kan komme på tværs i en travl 
skolehverdag«, lyder svaret fra Lise Tingleff 
Nielsen.

Derfor er det vigtigt, at ledelsen formår at 
skabe rammer, så team kan mødes på hen-
sigtsmæssige tidspunkter, og at den sørger 
for, at de har den rigtige størrelse.

»Møderne skal ligge, så man som lærer får 
mulighed for at skifte fra at være i en modus, 
hvor man tænker i funktionalitet og løsninger 
på konkrete arbejdsopgaver – som er en stor 
og nødvendig del af skolen – til at give plads 
til åbne refleksioner, hvor der ikke er noget 
rigtigt svar«, siger hun.

Lise Tingleff Nielsen vil ikke pege på et 
tidspunkt på dagen, der er bedre end andre. 

til at snakke pædagogik og didaktik, hvis man 
har en fælles tilgang til ting som for eksempel 
klasseledelse«.

Står ikke alene med undervisningen
Hvis undervisningen bliver et fælles anlig-
gende mellem alle lærerne i teamet, bliver 
det også lettere at skabe sammenhæng på 
tværs af fagene, påpeger Lise Tingleff Nielsen. 
Hvis klassen for eksempel har om mikroplast 
i natur/teknik, og dansklæreren alligevel skal 
arbejde med en fagtekst, kan den lige så godt 
handle om samme emne. Desuden får man 
en følelse som lærer af ikke at stå alene med 
det hele.

Hvorfor er det så svært at nå derhen?
»Det polemiske svar er, at det er besvær-

9,1 % 
Meget 
ofte

36,3 %
Ofte

36 % 
Sjældent

14,7 %
Meget  
sjældent

4 % 
Aldrig

Didaktik fylder kun lidt 
Hvor ofte oplever du, at du og dine kollegaer bruger teamsamarbejdet til at 
reflektere over didaktiske praksisser?

Kilde: Undersøgelsen er foretaget i Folkeskolens lærerpanel i maj 2019. Spørgsmålene er sendt til 1.100 personer, 377 
lærere har besvaret. Data er indsamlet og bearbejdet af A&B Analyse.

Tiden går med planlægning 
Hvor ofte oplever du, at du og dine kollegaer bruger teamsamarbejdet til at 
løse logistiske opgaver som skema, gårdvagter og så videre?

30,9 %  
Meget  
ofte

41,9 %
Ofte

18,4 % 
Sjældent

5,1 %
Meget  
sjældent

3,7 % 
Aldrig

Småt med fælles aftaler  
Hvor ofte oplever du, at du og dine kollegaer bruger teamsamarbejdet til at indgå  
aftaler om klassekultur med videre, som du føler dig forpligtet af?

2,9 %  
Meget  
ofte

16,3 %
Ofte

32,3 % 
Sjældent

29,6 %
Meget  
sjældent

18,9 % 
Aldrig
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Vi har ikke været  
så gode til at tale 
om, hvad det 
egentlig er, der  
giver værdi til  
undervisningen.
Lise Tingleff Nielsen,  
ph.d.

Anbefalingen er kort og godt, at man skema-
lægger teammøderne, så alle lærerne i teamet 
har mulighed for at mødes, og at de priorite-
res lige så højt som undervisningen.

»Så man undgår, at de får den lidt stedmo-
derlige behandling, hvor teammøderne lægges 
der, hvor der nu lige var plads, når man har 
lagt undervisningen ind i skemaet«, siger hun.

Hvad angår størrelsen på teamet findes der 
heller ikke en konkret størrelse, der er den 
rigtige, påpeger Lise Tingleff Nielsen:

»Det er klart, at det sjældent er hensigts-
mæssigt at være tolv, men det afgørende er, at 
alle deltagerne har en fælles opgave at mødes 
om. Har de ikke det, så er to for mange«.

Godt halvdelen svarer i Folkeskolens un-
dersøgelse, at deres klasseteam består af ti 
eller flere medlemmer, mens 45 procent an-
giver, at der sidder mindre end fem personer 
rundt om bordet til møderne. Når det kom-
mer til årgangsteamm er det seks ud af ti, der 
består af fem-ni medlemmer.

Tydelig ledelsesretning for teamet
Endelig skal ledelsen være tydelig i sine 
prioriteringer af, hvilke opgaver de skal løse, 
påpeger Lise Tingleff Nielsen. Hvorfor og med 
hvilke formål lærerne sætter sig rundt om et 
bord, når der ligger en bunke stile og venter 
på at blive rettet. Her er der sket en positiv 
udvikling ude på skolerne, viser undersø-
gelsen. 85 procent af de adspurgte svarer, at 
ledelsen på deres skole er »god« eller »meget 
god« til at skabe en tydelig retning for, hvad 
teamsamarbejdet skal bruges til.

»Tidligere har man måske – groft sagt – 
haft en forestilling om, at hvis man sætter syv 
dygtige lærere sammen om et bord, så kom-
mer resten af sig selv. Især da teamet primært 
blev set som en organisering til løsning af 
fælles opgaver snarere end som de professio-
nelle læringsfællesskaber, man i højere grad i 
disse år har fokus på, at de skal være«.

»Et forum, hvor lærerne kan udvikle sig 
fagligt, hvilket også i sidste ende kommer 
undervisningen og elevernes læring til gode. 
Disse sammenhænge er der flere undersøgel-
ser, der underbygger, hvis teamsamarbejdet 
spiller, og man lykkes med at tale ind i un-
dervisningen. Så det er enormt positivt, hvis 
lærerne oplever, at ledelsen er god til at sætte 
retning«, siger Lise Tingleff Nielsen.

Svært at udfordre kollegaer
Men også på selve teammøderne er det 
vigtigt, at nogen tager styring. Det oplever 
Lise Tingleff Nielsen stadig kan være en ud-

fordring i en dansk arbejdskultur med flade 
hierarkier og en sund autoritetsskepsis.

»Det kan være en udfordring at bringe no-
get på banen, der kan opleves af kollegaerne 
som en udfordring af en god kollegial relation. 
Godt teamarbejde kræver, at der er nogen, der 
tager styring, hvilket kan virke udfordrende at 
gøre i et ligeværdigt miljø«, siger hun.

Mangler der tydelig retning og styring i 
teamsamarbejdet, kan man ende der, hvor 
det udefra betragtet ser ud, som om et team 
er velfungerende, fordi drøftelserne er enga-
gerede og konflikterne få. Men hvor man ikke 
kommer ind og får fat i kernen.

Derfor glæder Lise Tingleff Nielsen sig 
også allermest til at se, om det med Dan-
marks Evalueringsinstituts nye undersøgelse 
for alvor lykkes at blive klogere på, hvad det 
konkrete indhold i teamsamarbejdet er rundt-
omkring på de danske folkeskoler:

»Der er forskel på gode team og gode 
team. Ofte anser vi et team, der mødes og har 
det godt med hinanden, som velfungerende, 
også selv om det, de drøfter, ikke har den 
store betydning. Teamsamarbejdet må aldrig 
blive et mål i sig selv. Det er indholdet, der er 
det væsentlige. Vi har ikke været så gode til at 
tale om, hvad det egentlig er, der giver værdi 
til undervisningen. Og så opleves teamsam-
arbejdet som drænende i stedet for energigi-
vende og meningsfuldt«. 
abr@folkeskolen.dk

Kilde: Undersøgelsen er foretaget i Folkeskolens lærerpanel i 
maj 2019. Spørgsmålene er sendt til 1.100 personer, 377 lærere 
har besvaret. Data er indsamlet og bearbejdet af A&B Analyse.

Vil du gerne arbejde med FN’s Verdensmål i undervisningen, 
men mangler inspiration og konkrete idéer til hvordan?
 
Kom til en lærerig og underholdende konference, og bliv 
inspireret til at inkorporere verdensmålene i skolen. Mogens 
Lykketoft er hovedtaler og sætter rammen for dagen, der også 
byder på animationsworkshop og en vifte af spændende 
oplæg.
 
Læs mere om konferencen og tilmeld dig på: filmfestival.dk

Folkeskolens Verdensmål

Konferencen afholdes af Kulturregion Fyn og OFF - Odense 
International Film Festival.

27. august kl.09.30-17.30
Musikhuset Posten, Odense

250 kr.

(Studerende 150 kr.) 
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Søs Rask Andresen er uddannet folkeskolelærer og coach. 
Sammen med makkeren Nanna Paarup udgiver hun bøger og 
holder kurser og workshops om blandt andet klasseledelse og 
teamsamarbejde. Her er hendes fem bedste råd til dit team.

Få succes 
med dit 
team

 
Gør plads til de  

overordnede drøftelser med 
en tydelig dagsorden 

»Lærerne ved ofte ikke til hvad og hvordan, de skal 
bruge hinanden bedst. Ofte er det listen med de 20 
praktiske ting, der brænder på, og en håndfuld ud-
fordrende elever, der fylder mest, når de møder op til 
teammøderne. Og så vælger man at tage sig af det, 
fordi det virker mest presserende.

Når de praktiske problemer er så presserende, kan 
det være svært at få en oplevelse af, at det giver me-
ning at snakke overordnet om klassekultur og pæda-
gogik.

Vi anbefaler derfor, at alle teammøder har en tydelig 
dagsorden, der angiver, hvad man skal udrette med det 
enkelte punkt. Hvad skal det munde ud i?

Rigtig meget af vores arbejde går på at støtte mø-
delederen i, at det er okay at bede en kollega holde sig 
til dagsordenen, at afslutte et punkt og generelt holde 
kursen, så det bliver et reelt arbejdsmøde«.

Vær klar til at afgive  
suverænitet og blotlægge  

din praksis
»Hvis teamsamarbejdet skal lykkes, er man nødt til at 
afgive suverænitet og overgive sig til andres praksisser. 
Der er virkelig lang vej endnu, når vi snakker deprivati-
sering af praksis i den danske folkeskole.

Mange lærere har stadig svært ved at blotte sig og 
for eksempel invitere kollegaerne ind i klasseværelset 
for at observere og give feedback på undervisning. 
Hvad nu, hvis man kommer til at råbe, selv om man har 
en aftale om at bruge anerkendende pædagogik?

Lærerne er ikke mistroiske over for hinanden, men 
man skal virkelig stole på sine kollegaer, hvis man skal 
ind at tale om det, der er svært. Det kræver, at man 
også selv er klar til at åbne sig«.

Giv  
tingene  

tid
»Når man skal gøre noget nyt, skal man igennem fire 
stadier: akavet, påtaget, mekanisk, implementeret.
Hvis noget bliver akavet, og lærerne ikke føler, at de kan 
være i det, så lader de ofte være. Men ligegyldig i hvil-
ken forbindelse man skal lære noget nyt, vil der være 
en periode, hvor det føles akavet og påtaget. Der er det 
fristende at falde tilbage til den sædvanlige metode, 
man ved hvordan virker, og som man har det godt i.
Gå med på at afprøve ting og give slip, også selv om 
det ikke i starten står lysende klart, hvordan det kon-
kret forbedrer ens undervisning eller arbejde med klas-
sen«.

Insistér på ledelse
»Der er sket noget siden 2013. Det ved vi alle sammen 
godt. Det er blandt andet svært at få afholdt møderne, 
så både lærere og pædagoger kan være med. Og så kan 
det ikke blive et reelt samarbejde.

Samtidig oplever mange, at de simpelthen ikke har 
tid til den individuelle forberedelse. Hvis jeg i min tid 
som lærer vidste, at jeg om lidt skulle træde uforberedt 
ind foran en klasse, ville jeg føle det helt meningsløst at 
have udviklende pædagogiske og didaktiske samtaler 
med mine kollegaer.

Der mangler desuden ofte stilladsering til at arbejde 
med at gøre undervisningen til et fælles anliggende.

Skal teamsamarbejdet lykkes, kræves der grundlæg-
gende tre ting: selvbestemmelse, kompetencer og sam-
hørighed. Mange lærere føler, at deres selvbestemmelse 
fik et skud for boven i 2013. Men kompetencerne mang-
ler faktisk ofte også til at lykkes med at gøre teamet til 
et professionelt læringsfællesskab. Værktøjerne til at 
have reflekterende samtaler på baggrund af gode ob-
servationer opstår ikke af sig selv. Det er noget, lærerne 
skal lære.

Oplever man som lærer, at man ikke har de nødven-
dige rammer eller redskaber til at få teamsamarbejdet til 
at lykkes, så insistér på at få dem«.

Spørg hellere en  
gang for meget

»En af de vigtigste faktorer for, at samarbejdet lykkes, 
er, at man har modet til at spørge ind til hinandens 
praksis, indtil man har et helt klart billede af den. Der 
skal virkelig spørges ned i detaljen«.

abr@folkeskolen.dk

1. 

4.  2.

3. 

5. 
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14. juni 2019 | kl. 11.05

Skolerne skal fortsætte med at bruge Sko-
leIntra indtil og efter sommerferien. Beslut-
ningen om at udskyde overgangen til Aula 
til efterårsferien er taget i samråd med KL, 
oplyser kommunernes udbudsfællesskab, 
Kombit, i en pressemeddelelse. 

Udsættelsen sker for at få yderligere 
erfaringer fra de pilotskoler, hvor forældre, 
skoleledere og medarbejdere lige nu er i gang 
med at afprøve systemet, der målt på antal 
daglige brugere bliver blandt de største of-
fentlige it-projekter i danmarkshistorien. 

»De seneste input, vi har modtaget, er 
ved at blive indarbejdet, men de er endnu 

ikke testet i et pilotforløb. Derfor øn-
sker projektet lidt mere tid til at af-
prøve de forbedringer, som er tilføjet 
Aula efter tilbagemeldingerne fra pilotforlø-
bet«, siger markedsdirektør Poul Ditlev Chri-
stiansen, Kombit, i pressemeddelelsen.

»Det vigtigste for Kombit er, at skolernes 
medarbejdere, elever og forældre får et sy-
stem, der bliver den hjælp til kommunikatio-
nen i hverdagen, som det er tiltænkt, og der-
for reagerer vi naturligvis på den feedback, vi 
har fået fra alle dem, der har haft Aula mel-
lem hænderne i pilotfasen«.

Fra august udvides pilotforløbet med op 

til 25 skoler fra hele landet. De nye pilotsko-
ler skal være med til at sikre, at de input, der 
er kommet fra første pilotfase, kan blive te-
stet af et større antal skoler.

Det er tredje gang, udrulningen af Aula 
bliver udskudt. Tidligere er det sket med 
henvisning til, at man med den daværende 
tidsplan ikke kunne garantere for datasik-
kerheden. 
abr@folkeskolen.dk

Efter sommerferien skulle alle skoler efter  
planen have taget SkoleIntras afløser, Aula, i brug, 
men det er nu udskudt til uge 43. 

Foto: Thom
as Sjørup/Ritzau Scanpix

19. juni 2019 | kl. 06.03

Støttepartier vil presse S  
til at stoppe fraværsstraf
Presset stiger på Socialdemokratiet for at stoppe ghetto pak-
kens nye fraværsregel, der betyder, at familier kan straffes for 
børns ulovlige skolefravær med fjernelse af børnecheck i et 
kvartal. Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enheds-
listen opfordrer efter skolelederes advarsler om lovgivningens 
skadelige effekt på elevernes trivsel til, at den kommende un-
dervisningsminister undlader at sætte den nye regel i kraft.  

»Skolelederne har en meget vigtig pointe, nemlig at straf 
ikke fremmer samarbejdet eller nedbringer fraværet«, siger 
undervisningsordfører for Radikale Venstre Marianne Jelved. 

Aula tages først  
i brug til efterårsferien
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19. juni 2019 | kl. 11.00

Stor international  
undersøgelse: Danske 
lærere har styr på  
klassen

OECD’s Pisa-kontor har offent-
liggjort første del af den inter-
nationale Talis-undersøgelse 
fra 2018, som baserer sig på 
læreres og skolelederes svar på 
et stort spørgeskema. Undersø-
gelsen viser, at de danske lærere 
formår at bruge 82 procent af 
den enkelte skoletime på at un-
dervise, og det er noget højere 
end OECD-gennemsnittet på 78 
procent af tiden. Derudover føler 
97 procent af de danske lærere, 
at de har styr på forstyrrende 
opførsel i klassen. 48 lande har 
været med i undersøgelsen. 

18. juni 2019 | kl. 06.09

Lærere i Aarhus gør  
klar til en »karakterfri«  
hverdag

Efter sommerferien skal fem 
aarhusianske skoler give færre 
karakterer til eleverne, end de 
plejer. I stedet skal eleverne 
have mere feedback. »Det 
bliver vigtigt, at vores forløb 
har nogle nedslag undervejs, 
hvor eleverne får feedback af 
os eller af hinanden. Som læ-
rere kommer vi til at have 20 
gange 15 minutters individuel 
feedback med hver enkelt elev 
på et år«, fortæller Jens Smith 
Kjølby, der er lærer på Gam-
melgaardsskolen i Aarhus. 

17. juni 2019 | kl. 17.23

København: Ny lokal-
aftale sikrer lærernes  
forberedelsestid

Hver undervisningstime udløser 
en halv forberedelsestime. Det 
bliver realiteten for lærerne i 
København, efter at Lærerfor-
eningen, Skolelederforeningen 
og forvaltningen har underskre-
vet en ny arbejdstidsaftale.

»Forberedelsestiden bliver 
hegnet ind. Den må ikke bruges 
til andre formål. Vi er enige om, 
at det vil betyde en styrkelse 
af kvaliteten i undervisningen«, 
siger formand for Københavns 
Lærerforening Lars Sten Søren-
sen og glæder sig over, at det 
også er lykkedes at fastholde 
den fleksible arbejdstid.  

Undersøgende matematikopgaver  
klar til brug i undervisningen

 

Mest læste:
 
•  Aula udsat for tredje gang – tages 

først i brug til efterårsferien
•  S-borgmester: Mit parti har ikke turdet 

tale folkeskole, siden vi indførte skole-
reformen 

•  Fire nye folketingsmedlemmer kommer 
direkte fra folkeskolen

 
Mest kommenterede
 
•  Ny rapport: Resursestærke forældre 

vælger friskoler

•  Blog: Er friskoler et alternativ til  
folkeskoler – udført for færre penge?

•  Blog: Prøven i mundtlig engelsk:  
17 minutters »walk in the park«

FIK DU  
LÆST: 

Illustration: iStock
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Madkundskab bliver det største  
toårige valgfag næste skoleår

24. juni 2019 | kl. 06.18

Det ser ud til, at næsten halvdelen 
af landets 7.-klasser efter sommer-
ferien begynder på madkundskab 
som det toårige lovpligtige fag, de 
skal til eksamen i. Det viser fagbladet 
Folkeskolens rundspørge til landets 
skoleledere.

Fagbladet Folkeskolen har spurgt 
skolelederne på landets skoler om, hvor 
mange elever der har valgt hvert af de 
fire praktisk-musiske fag som deres 
førsteprioritet. 282 skoler har svaret, 
og på 229 af dem har skolens ledelse 
modtaget elevernes ønsker. Og her vi-

ser det sig, at 46 procent af næste års 
7.-klasseelever har sat kryds ved mad-
kundskab som det fag, de helst vil have.

Derved er faget umiddelbart langt 
mere populært end håndværk og de-
sign, som ellers er det fag, politikerne 
har sat deres lid til skulle tænde flere 
håndværkerdrømme blandt de unge. 
Kun hver fjerde elev har nemlig valgt 
håndværk og design som deres fore-
trukne fag.

Lidt flere end hver sjette elev har 
ønsket billedkunst, mens færrest har 
haft musik som deres førsteprioritet.

FAGLIGE DAGE
FAGLIGHED OG FORNØJELSE I TIVOLI ER BLEVET DIGITALT

7.-10. KLASSE FRA D. 12. AUGUST – 20. SEPTEMBER
“ Der er rigtig mange af de forsøg, eleverne laver herinde,
man kan bruge direkte i undervisningen.”

Lærer, Ådalens Skole om Faglige Dage

Skærp dine elevers appetit på naturfag med observationer,
undersøgelser og eksperimenter i Tivolis mange forlystelser.

KUN 70 KR. PR. ELEV/LÆRER INKL. ENTRÉ OG TURPAS
TILMELD DIN KLASSE OG LÆS MERE PÅ TIVOLI.DK/DA/SKOLER/FAGLIGE+DAGE

NYHED!

NU OGSÅ 
SOM APP

Arkivfoto: Hanne Loop
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Nye tal: Hvert tredje barn synes, skolestarten er svær
Egmont Fonden har i år sat gang i en række analyser om skolestart. 
De første tal viser, at 10-20 procent af de adspurgte børnehaveklas-
sebørn ikke trives i forbindelse med skolestart. »Det synes vi er 10-
20 procent for mange. Desuden har vi tal på, at en dårlig skoletrivsel i 
forbindelse med skolestarten følger børnene senere i skolelivet«, siger 
direktør i Egmont Fonden Henriette Christiansen. Tallene viser også, 
at 83 procent af børnehavebørnene, der skal starte i skole til august, 
glæder sig til at begynde. 

17. juni 2019 | kl. 14.52 

19 organisationer: 10. klasse skal ikke erhvervsrettes

Merete Riisagers ekspertudvalg, der skal finde ud af, hvordan 10. klasse 
kan rettes mod erhvervsskolerne, er blevet overhalet af 19 uddannel-
sesorganisationer. Organisationerne anbefaler, modsat Merete Riisager, 
at bevare det almene og forskelligartede 10.-klassetilbud. »Børn udvik-
ler sig i helt forskellige tempi. Derfor er det vigtigt, at der i 10. klasse er 
plads til, at eleverne kan udvikle sig både fagligt, socialt og personligt«, 
siger formand for undervisningsudvalget i DLF Jeanette Sjøberg. 
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Vi inddrager det uformelle læringsrum i 
Ree Park Safaris naturskønne omgivelser, 
og bruger dét og parkens fascinerende 
dyreliv som vindue til virkeligheden. 
Var det noget for dine elever?

Undervisningen bliver nærværende og 
vedkommende for dine elever. 

Vi har gjort det nemt – se alle de færdige 
undervisningsforløb. Har du brug for 
noget specielt, så laver vi et forløb, som 
passer lige til jer. Kontakt os for at 
høre mere.

Har din skole en Partnerskabsaftale? 
Se mere på reepark.dk eller kontakt 
Safariskolen og hør mere.

SAFARISKOLEN I REE PARK 
Ree Park Safari
Tlf. 86 33 61 50
safariskolen@reepark.dk

KRIBLER DET I 
FINGRENE FOR 
AT KOMME UD 
I NATUREN?

Ree Park Safari er mere end blot 
end zoo, vi er et læringsrum fyldt 
med muligheder. Vores Safariskole 
tager udgangspunkt i børn og 
unges begejstring for naturen og 
alverdens dyreliv. 

2818_Annonce Folkeskolen_2.indd   1 11/06/2019   12.09

14. juni 2019 | kl. 10.03

Tina Seliger er en begejstret mor. »Jeg er 
så lettet og glad. Folk skal bare vide, at Fokussko-
len findes«, siger Tina Seliger, der har en søn med 
autisme, som har gået på skolen, og en søn med 
ADHD, der går i en af Fokusskolens praktikklasser. 
Fokusskolen i Aarhus underviser elever, som har 
lidt nederlag i almenskolen. Alligevel lykkes det at 
få stort set alle til at gå til afgangsprøve.
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S T Ø R R E  B A N E
Valdemar og Anne evaluerer  
det boldspil, klassen lige har  

spillet. De når frem til, at banen 
skal være større, men antallet  

af bolde det samme.

D E T  
I N T E R A K T I V E  

E L E M E N T
I hjørnet af hver planche er  

der printet en QR-kode. Scannes 
den, bliver man ledt til artikler og 

opgaver, som skolens lærere  
hele tiden kan opdatere.

N E D  I  K R O P P E N
Rikke Klokker Grønning er 

idrætslærer i udskolingen. »De 
idrætsinteresserede elever får 

en dimension mere på. Elever, der 
ikke er så begejstrede for at bruge 

deres krop, bliver nu nysgerrige 
på faget, da modellerne bliver 

indgangen til at finde 
motivationen«.

F O T O G R A F E R E T
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I D R Æ T  
E R  D R Ø M M E N

Christoffer går i 8. klasse.  
Han vil helst op i idræt og  

mundtlig engelsk, når den næste  
år står på afgangsprøver.  

Han går til gymnastik  
i sin fritid.

N Æ S T E N  
F U L D  P L A D E

Plancherne indeholder model-
ler fra indholdsområder, eleverne 
kan komme op i til afgangsprøven 
i idræt, for eksempel dans og ud-
tryk, kropsbasis, redskabsakti-
viteter, boldbasis og boldspil, 

fysisk træning samt løb, 
spring og kast. 

G R I B !
Med plancherne på væggen 
er det let at koble teori med 

praksis, når muligheden spontant 
opstår under de fysiske udfoldelser. 

Timerne afsluttes altid med  
refleksion foran en af  

modellerne.

F O L K E S K O L E N  /  1 2  /  2 0 1 9  /  27

S Y N L I G  L Æ R I N G  
I  H A L L E N

På Holluf Pile Skole i Odense Kommune er den teoretiske del 
af idrætsundervisningen altid lige ved hånden, når eleverne er 

i hallen. 12 af idrætsfagets mest brugte modeller er hængt  
op på væggene i stor størrelse.

F O T O :  H U N G  T I E N  V U   ·   T E K S T :  A N D R E A S  B R Ø N S  R I I S E

S Y N L I G  L Æ R I N G  
I  H A L L E N
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 DEBAT
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Investér i skolen!

Forleden fik jeg en henvendelse fra en kreds 
om en lærerstuderende, der har været vikar 
på en skole gennem længere tid. Til sommer 
bliver vedkommende færdiguddannet som 
lærer, men nu vil skolen ikke længere bruge 
hende som vikar, da hun nu skal have en 
højere løn som uddannet lærer. 

I seneste nummer af Folkeskolen fortæller 
en lærer, at hun bliver bedt om at holde øje 
med naboklassen i forbindelse med lærerfra-
vær. »Dermed sparer skolen vikarudgifter«!

Det er to eksempler på en ekstremt øko-
nomisk presset folkeskole. Hvis det var to 
enkeltstående eksempler, kom vi os nok over 
det. Men det er det bare ikke. Tværtimod er 
der ganske mange eksempler på forsøg på at 
få pengene til overhovedet at slå til. Det er 
jo udtryk for, at man er nede for at skrabe 
bunden i bestræbelserne på at få skolens 
økonomi til at hænge sammen. 

På Folkemødet på Bornholm for et par 
uger siden var der mange debatter om skole, 
undervisning og folkeskolens situation. Ikke 
mindst dens økonomiske situation fyldte rig-
tig meget. De fleste var enige om, at der skal 
flere penge til. »Råber de nu op om flere pen-
ge igen!?« Ja, det er, lige præcis hvad vi gør. 
Hvis vi fortsat skal have en folkets folkeskole 
og et samfund, der hænger sammen, er det 
pinedød nødvendigt, at vi i de kommende år 
investerer i skolen. 

Vi skaber ikke kvalitet og opbakning til fol-
keskolen ved at bruge ikkelæreruddannede – 
heller ikke Teach First-ikkelæreruddannede, 
som man gør i Aalborg – eller ved at sætte læ-
rere til at undervise to klasser ad gangen. Nu 
må vi simpelthen som samfund træde et step 
op. Og viljen er der lige nu. Vi er i gang med 
at samle skolens parter om at skabe fælles 

retning for skolen og i fællesskab gøre noget 
godt for skolen – en ny start for folkeskolen. 
Det er hårdt tiltrængt, men vi kan ikke lykkes 
tilstrækkeligt med det forehavende, hvis vi 
ikke også får medløb på den økonomiske side 
af sagen. Et tæt samarbejde mellem skolens 
parter, veluddannede, engagerede lærere, 
der er glade for arbejdet, skoleledelse tæt på 
lærerne og undervisningen og forældre, der 
bakker op og vælger folkeskolen til – vi ken-
der alle ingredienserne i den gode skole. Men 
der skal altså flere penge til – sammen med 
alle de andre gode og fælles tiltag. 

Men »om lidt bliver der stille« i klasselo-
kalerne. Efterlad alle bekymringer på skolen. 
Måske er et par af dem forsvundet til august. 
Kig dine nærmeste dybt i øjnene, og nyd sel-
skabet. Tag en ekstra god kop kaffe, et særligt 
glas vin. Nyd ferien i fulde drag – den er så 
velfortjent!

God sommer.

›  JARL FALK  
SABROE 
afdelingsleder, Rørby 
Skole, medlem af Holbæk 
kommunalbestyrelse (S)

Hvis vi fortsat skal 
have en folkets  
folkeskole og et 
samfund, der  
hænger sammen, 
er det pinedød 
nødvendigt, at vi i 
de kommende år 
investerer i skolen. Læs hele blogindlægget på 

folkeskolen.dk/68891

(…) Jævnligt har jeg oplevet 
børn være på »prøve« på en 
fri- eller privatskole for efter 
et par dage eller en uge at 
vende tilbage til den »gamle« 
folkeskoleklasse med beskeden 
om, at kemien ikke lige var der, 
eller at de ikke havde det rette 
faglige niveau. Andre helt uden 
nogen forklaring overhovedet. 
Jeg oplever også børn komme 
til folkeskolen, fordi de ikke 
længere måtte gå på den frie 
eller private skole, som de gik 
på – af samme årsager som 
ovenstående.

Så at påstå, at jeg som kom-
munalpolitiker kan spare vores 
samfund for penge ved at få 
flere elever til at vælge de frie 
og private skoler, er i min optik 
forkert. Jeg har ikke noget imod, 
at frie og private skoler findes, 
jeg har selv gået på en. Men 
at markedsføre sig på denne 
måde, som friskoleforeningen 
gør via denne annonce, synes 
jeg, de burde være for gode til. 
(…)

Er friskoler et 
alternativ til 
folkeskoler 
– udført for 
færre penge?

DLF MENER
AF GORDON ØRSKOV MADSEN  
FORMAND FOR DLF’s 
OVERENSKOMSTUDVALG 
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Når afgangsprøven skal skrives forlæns,  
men forstås baglæns

›  Lise Wejlby Clausen 
skolelærer og it-vejleder

I Folkeskolen nummer 11/2019 sættes der 
spot på »Hvad kan vi lære af den skriftlige 
prøve i år?« Ph.d. Bodil Nielsen citeres for, at 
dansklærerne skal droppe fokus på genrer og 
noveller, mens formanden for opgavekommis-
sionen fastslår, at eleverne ikke skal forberede 
sig på en bestemt genre, men skrive fortæl-
lende, informerende, reflekterende eller 
argumenterende. Det der med genrekendskab 
er altså ikke så vigtigt mere.

Som helt almindelig dansklærer bliver 
man altså en kende forvirret. Sidste år i 
marts havde vi i danskfagudvalget på min ar-
bejdsplads besøg af en mandlig fagkonsulent 

fra Centre for Undervisningsmidler, der også 
er medlem af opgavekommissionen.

Han slog fast, at når vi underviser i skrift-
lighed i folkeskolens ældste klasser, er det 
vigtigt at arbejde med genrekendskab og 
-genkendelighed i form og indhold – ligesom 
eleverne skal være skarpe på vurderingskri-
terierne. 

Herudover blev vi præsenteret for de fire 
hovedkategorier, som vi kunne regne med, 
der ville være i prøven: journalistik, opinion, 
refleksion og fiktion. Det har næppe forbigået 
nogens opmærksomhed, at det ikke så helt 
sådan ud til prøven.

Når jeg læser både prøvevejledningen for 
FP9 dansk og vejledningen for danskfaget, 
står der gang på gang, at eleverne skal skrive 
med genrebevidsthed, ligesom de vurderes 
på, om de viser sikkerhed i anvendelsen af 
genren.

Jeg kan absolut kun tilslutte mig Lisbeth 
Sonnes hjertesuk, for også for mig er der ikke 
sammenhæng mellem det, jeg får at vide, jeg 
skal undervise i, og det, mine elever faktisk 
prøves i. Og også jeg får tanken, at der skal 
afprøves noget nyt, der først efterfølgende 
rettes til i vejledningerne til os lærere.

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

Læs hele blogindlægget på 
folkeskolen.dk/68891
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Understøttelseskassens formål er at yde hjælp til 
medlemmer, der er i en vanskelig situation og træn-
ger til hjælp i form af enten økonomisk støtte eller 
støtte til psykologsamtaler.

Behandlingen og tildelingen finder sted 1 gang hver 
måned (undtagen juli måned).

Støtte fra Understøttelseskassen kan søges af almin-
delige medlemmer:

• Medlemmer af fraktion 1, 2 og 3
• Pensionerede medlemmer, fraktion 4
• Lærerbørn under 18 år.

Ansøgningsskema, regler og vedtægter vedrørende 
tildeling af støtte findes på Danmarks Lærerfor-
enings hjemmeside: www.dlf.org/medlem/ 
medlemsfordele.

Danmarks Lærerforening, Økonomiafdelingen,  
tlf. 33 69 63 00.

Økonomisk hjælp fra Danmarks 
Lærerforenings Understøttelseskasse
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VA L G  T I L  D L F

Lærerforeningens formand og næstformand 
er på valg hvert fjerde år. Både formand 
Anders Bondo Christensen og næstformand 
Dorte Lange genopstiller, og i marts meddelte 
hovedstyrelsesmedlem og formand for Bal-
lerup Lærerforening Morten Refskov, at han 
også er kandidat til næstformandsposten. 

På junimødet tog hovedstyrelsen stilling til, 
hvilken kandidat den vil anbefale, i en skriftlig 
afstemning. Det er kongressen, som til oktober 
vælger både formand og næstformand.

»Vi har et stort arbejde foran os. Det kan 
være, at der opstår nye muligheder, vi skal 
gribe og tackle rigtigt. Det kan vi kun gøre, 
hvis vi trækker i samme retning. Der skal 

være tillid og sammenhold i foreningen. Jeg 
vil bruge den kommende valgkamp så kon-
struktivt som muligt, så spørgsmål fra kred-
sene samles op og besvares, så de ikke fører 
til usikkerhed. På den måde kan vi arbejde 
sammen«, sagde Dorte Lange, da hovedsty-
relsen skulle vælge sin kandidat til næstfor-
mandsposten. 

»Jeg har et politisk og strategisk overblik, 
så jeg kan analysere situationerne, et meget 
stort netværk både nationalt og internationalt 
– og et godt samarbejde med formanden«, 
fortsatte hun.

Morten Refskov sagde blandt andet: »An-
ders er en dreven, dygtig og visionær for-
mand. Det vil jeg supplere ved at give forman-
den et med- og modspil, så vi sammen kan 
danne et stærkt formandskab – baseret på 
erfaring og fornyelse. Jeg byder mig til, fordi 
jeg mener at have noget kvalificeret at bidrage 
med, ligesom jeg fortsat har noget at lære«.

»Mit kandidatur skal ikke opfattes som en 
higen efter en helt anden foreningspolitisk 
linje, men som et dybfølt ønske om at bidrage 
til, at vi lykkes bedre med at realisere forenin-
gens politik og opnå skarpere resultater for 
vores medlemmer«, sagde Morten Refskov til 
hovedstyrelsen og tilføjede:

»Jeg håbede oprigtigt, at det ville blive 
opfattet som et demokratisk sundhedstegn, 
at jeg ville stille mig til rådighed som næstfor-
mand, og jeg har da også fået positive tilken-
degivelser fra flere sider i foreningen«.

Fagpolitisk har de to næstformandskandi-
dater meget til fælles. De er begge fortalere 
for folkeskolen og enhedsskolen. De er mod-
standere af lov 409 og alle de indvirkninger, 
den har og har haft på lærerne og skolerne. 
Begge fremhæver også vigtigheden af at kun-
ne sparre med formanden og være et samlet 
formandskab. 
hjo@folkeskolen.dk

 

»Jeg synes, du er en god formand«. Sådan sagde 
hovedstyrelsesmedlem Kenneth Nielsen, Esbjerg, da 
DLF’s hovedstyrelse skulle stemme om sin kandidat 
til næstformandsposten. »Men når overskriften er 
’demokrati’, så forventer jeg også, at du vil fortsætte, 
uanset hvem der bliver næstformand. Så har jeg 
sagt det«. 

Anders Bondo Christensen har kædet sin genop-
stilling til formandsposten sammen med et ønske om 
at fortsætte med Dorte Lange på posten som næst-
formand. I sit valgoplæg forklarede Bondo sig såle-
des: »Politisk lederskab er også at være troværdig 
og være åben om sine begrænsninger og forudsæt-
ninger, og derfor lagde jeg forudsætningen for mit 
kandidatur åbent frem for hovedstyrelsen på mødet i 
maj. Det kan i min optik umuligt være udemokratisk 
at gøre det – tværtimod ser jeg det som et udtryk for 
ordentlighed og ærlighed og respekt for den demo-
kratiske proces«.

Anders Bondo understregede, at Dorte Lange har 
været en »supernæstformand og et stort aktiv for 
Danmarks Lærerforening i den turbulente periode, vi 
har været igennem«: »Det er derfor, at jeg anbefaler 
Dorte. Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at 
uden Dorte kan jeg ikke være formand. Jeg havde, 
som I ved, et strålende samarbejde med Stig Ander-
sen. Forudsætningen for mig er som sagt, at der er 
en gensidig tillid, der er uden forbehold«, argumen-
terede Anders Bondo Christensen – og nævnte altså 
ikke modkandidat til næstformandsposten Morten 
Refskovs navn i den sammenhæng.
ebm@folkeskolen.dk, hjo@folkeskolen.dk

Bondo har hovedstyrelsens 
opbakning

Læs mere om kandidaterne:  
Du kan se Anders Bondo Christensens, Dorte 
Langes og Morten Refskovs skriftlige valgop-
læg på folkeskolen.dk/696421

Lærerforeningens hovedstyrelse har valgt sin kandidat til 
næstformandsposten. Dorte Lange blev valgt med 12 stemmer, 
Morten Refskov fik ni stemmer, og to stemmer var blanke.

Dorte Lange er  
hovedstyrelsens kandidat  
til næstformandsposten

Foto: Privatfoto

Foto: Bo Tornvig
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DANMARKS LÆRERFORENING 

 

 

Der indkaldes hermed til Danmarks Lærerforenings ordinære kongres 2019. 
 
Kongressen afholdes  
den 1. – 3. oktober 2019  
i Tivoli Hotel & Congress Center 
Arni Magnussons Gade 2 
1577 København V 
 
 
Den foreløbige dagsorden indeholder følgende punkter: 
 
 Mødets åbning og valg af dirigenter 
 Forretningsorden 
 Formandens beretning 
 Folkeskoleideal 
 Periodeforhandlingen og det videre arbejde med Ny Start 
 Er vi gearet til fremtiden 
 Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter 
 Forslag om løn og honorarer til foreningens formand, foreningens næstformand, foreningens 

øvrige forretningsudvalgsmedlemmer samt til hovedstyrelsens øvrige almindelige medlemmer 
inkl. formanden for Lærerstuderendes Landskreds 

 Valg af formand 
For perioden fra afslutningen af den ordinære kongres 2019 til afslutningen af den ordinære 
kongres 2023 

 Valg af næstformand 
For perioden fra afslutningen af den ordinære kongres 2019 til afslutningen af den ordinære 
kongres 2023 

 Valg af revisor og revisorsuppleant for perioden 1.1.2020 – 31.12.2023 
 Årsrapport for 2017 og 2018 
 Fastsættelse af kontingentet for 2020 og kontingentramme for 2021 
 Eventuelt. 

 
Endelig dagsorden vil blive meddelt senest 3 uger før kongressen, jf. vedtægternes § 20, stk. 6. 
 
 
På hovedstyrelsens vegne 
 
Anders Bondo Christensen 
Formand 

KONGRES 
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Ulrik er lærer Julie Højfeldts lillebror. Måske har han sort, 
krøllet hår. Måske er han meget lille og har en krum næ-
ste. Eller har briller. Eleverne i 2.e på Lille Næstved Skole 
har aldrig set ham, men de har mange bud på, hvordan 
Ulrik ser ud. For Ulrik er blevet en del af deres skoledag. 
Inden frikvarteret fortæller Julie Højfeldt medlevende om 
unoder, som Ulrik lavede, da han var barn. Som dengang 
hvor han tog legetøjsslanger med til konfirmation på Born-
holm og forskrækkede alle, da de troede, det var rigtige 
slanger. 

»Eleverne elsker at høre om Ulrik. Det giver et unikt 
fællesskab, når jeg fortæller noget om, dengang jeg var 
lille. Det sætter gang i deres fantasi«, siger Julie Højfeldt. 

»Fortællingen er en del af min klasseledelse. Jeg kan 
skabe relationer til eleverne i et rum, der er helt intimt. 
Jeg kan fortælle, at jeg også har været barn og lavet bal-

lade. Historierne er genkendelige, og jeg kan justere i 
dem, så de også kan bruges i klassen i konfliktløsningssi-
tuationer. Hvis jeg altid sidder og læser højt fra en bog, så 
kan jeg blive distanceret, men hvis jeg med en fortælling 
kan have opmærksomheden rettet ud i klasselokalet, styre 
min stemme og mit kropssprog, så kan jeg arbejde med 
eleverne på en helt anden måde«.

Julie Højfeldt har 2.e i de fleste timer. Og netop derfor 
kan hun godt lide at invitere en anden fortællerstemme 
ind i klassen. I dag har de kristendom, og dagens gæst er 
pensioneret lærer Niels Christian Sauer. Han er på besøg 
for at fortælle historien om kong David og Urias. Hver 
torsdag i en periode på fem uger lægger Niels Christian 
Sauer biblen på lærerens bord, breder armene ud, slap-
per af i kroppen og giver sin personlige fortolkning af de 
kendte historier.

 Fortællinger  
     tryllebinder  
  eleverne

Fortællingerne i undervisningen er afgået ved døden, mener  
lærer Julie Højfeldt og pensioneret lærer Niels Christian Sauer. De gør 
sammen en indsats for at genoplive ordets kraft i folkeskolen.

U N D E R V I S N I N G

T E K S T :  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  ·  F O T O :  B O  T O R N V I G
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Hele kroppen fortæller
Eleverne har drukket vand. Ryddet bordene. Den gode 
kammerat fra frikvarteret er nomineret. To har vundet og 
sidder med hver deres medalje om halsen. Opmærksom-
heden er rettet mod manden med brillerne og det hvide 
hår, som læner sig mod bordet foran tavlen.    

»Hvad hed ham, der ordnede Goliath?« spørger Niels 
Christian Sauer. Han lægger hånden bag øret for at høre 
de sprøde stemmer og irriteres en smule over, at han har 
glemt høreapparatet hjemme. »Var han konge?« spørger 
han og nikker til svaret. »Hvordan gik det ham?« 

Hurtige indledningsspørgsmål sætter scenen, og ele-
verne trækker på hukommelsen fra fortællingen fra sidste 
uge »om den magtsyge kong Saul og den unge superstar 
David«. 

Pludselig stopper spørgsmålssalven. Niels Christian 
Sauer trækker vejret og lader kroppen synke tungere ned 
på bordets kant. »Misundelse er modbydeligt«, afslutter 
han og kaster sig ud i fortællingen om, hvordan kong Da-
vid en dag så en nøgen kvinde på et tag, og hvordan han 
trak den værgeløse kvinde Batseba ind i soveværelset, på 
trods af at hun var gift med soldaten Urias. Batseba blev 
gravid. Niels Christian Sauer holder en pause, der er lang 
nok til, at elevernes hænder kan trykkes mod munden i 
forfærdelse. Så fortsætter han fortællingen. 

Om hvordan David kaldte Urias hjem fra krigen og 
forsøgte at narre ham til at være sammen med sin kone, 
så kongens udåd ikke skulle opdages. Da det ikke lykkes, 
sender kongen – via Niels Christian Sauers rolige stemme 
– Urias i krig til en sikker død, og hele fortællerens ansigt 
viser, hvordan David lod, som om han sørgede over Urias' 
død, mens han i virkeligheden glædede sig. Smilende 
ansigt, nedadvendte mundvige. Eleverne sidder med halv-
åbne munde og lytter. 

Niels Christian Sauers arme viser, hvordan kongen sø-
ger Batseba, og en sammensunken kropsholdning, da han 
fortæller, hvordan David angrer, da profeten Natan gør det 

Håndbevægelser, an-
sigtsudtryk og pauser 
fylder meget, når Niels 
Christian Sauer med 
fortælling fanger ele-
vernes opmærksomhed.

Fortælling var en del af 
læreruddannelsen, da Julie 
Højfeldt blev uddannet. I 
dag bruger hun ofte for-
tælling i sin undervisning. 
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U N D E R V I S N I N G

Fortællinger engagerer og motiverer elever. 
Derfor er der god grund til, at lærere bruger 
de fortælletekniske greb, når de underviser. 
Men hvordan kan lærerne bringe fortæl-
lingen ind i undervisningen? Det har Mads 
Haugsted, tidligere lektor på Danmarks 
Pædagogiske Universitet, et bud på. Han 
har analyseret en lang række eksempler 
på danskundervisning i praksis og skrevet 
bøger om, hvordan lærere kan bruge den 
mundtlige fortælling til at formidle, og han 
er ikke i tvivl om, at mundtligheden i fol-
keskolen er klemt. Fortællingerne er blevet 
skriftlige. Men med simple kneb kan den 
mundtlige fortælling motivere elever, som 
ellers er svære at fange. 

»Mundtlige fortællinger fylder forbav-
sende lidt i undervisningen. Der er nær-
mest ikke noget undervisning i mundtlig-
hed. Mange er ikke bange for at sige noget, 
men det er ikke det samme som mundtlig-
hed. Man skal have en genre og ruste ele-
verne til at blive dygtige argumentører og 
meningsskabere«, siger Mads Haugsted.

1

Tag udgangspunkt i eleverne

Eleverne oplever fortællinger hele tiden. De 
bruger timer på at se og lytte til fortællin-
ger på YouTube. Lad dem opbygge fortæl-
lingen om sig selv.

»Der er en dannelsesdel i fortællingen. 
Man bliver et bedre menneske ved at have 
et forhold til fortællingen. Vi opbygger 
fortællinger om os selv, og det er også en 
måde at forstå fortællinger på. Jeg er den, 
jeg er, og det er jeg i kraft af det, jeg for-
tæller dig. Man bliver simpelthen et mere 
livsdueligt menneske ved at have styr på 
fortællingen«, siger Mads Haugsted.

2

Tænk i fortællemodeller

Teatrets dramaturgi er brugbar, når læreren 
skal puste liv i fortællingerne i klasserum-
met. Fortællemodellerne, som eleverne 
bliver undervist i, når de skal skrive, er også 
gode at bygge en mundtlig fortælling op 
efter. 

»Dramaturgiske modeller virker på tea-
ter og i film, og de virker også i den mundt-
lige fortælling. Man sætter scenen. Hvis 
man ser på berettermodellen, er der en op-
takt og et klimaks. Det er også den måde, 
man skruer sin fortælling sammen på. Man 
skal også vide, hvordan man kommer ud af 

den. Derfor skal man kende starten, mid-
terdelen og finalen. Alle tre dele har deres 
virkemidler, og dem kan man træne. Man 
kan ovenikøbet tage den samme historie 
og udsætte den for forskellige modeller og 
lade eleverne se forskellen. Der er masser 
at hente i de dramaturgiske og retoriske 
modeller«, siger Mads Haugsted. 

3

Tag udgangspunkt i forbilleder
 
Carl Quist Møller og Niels Hausgaard er 
eksempler på fortællere, som fanger pub-
likums opmærksomhed. De bygger en 
fortælling op. Bruger pauser, stemmeføring 
og betoninger for at holde lytteren fast.

»Tag udgangspunkt i forbillederne. Lyt 
til dem, som er helt fantastiske til at for-
tælle, og fokuser på, hvad det er, de gør. 
Det at fortælle er selvfølgelig en evne, nog-
le har, men der er også en del teknik, som i 
høj grad minder om de grundhensyn, man 
tager, når man beskæftiger sig med teater. 
Det er noget med at skabe en scene, pause 
– antyde noget og lade tilhørerne tænke 
sig til resten«. 

4

Brug reklamens virkemidler
 
Reklamer bliver ofte brugt i undervisnin-
gen. Men i stedet for at have en kritisk 
tilgang til tv-reklamer kan man bruge dem 
til at analysere fortællingens kraft. 

»Kig på reklamer, og lav en pragmatisk 
analyse. I stedet for at forholde sig kritisk 
til reklamen kan man forholde sig til, hvad 
det er, reklamen gør, der sælger produktet. 
Eksempelvis hvad fortællingen om den 
gamle fabrik er, og hvorfor den fortælling 
sælger produktet«.  

5

Fortæl vittigheder

Vittigheder er en kort fortælling med en 
pointe. Og vittigheder er en fortælling, som 
motiverer eleverne.

»Vittigheden er jo i virkeligheden en 
folkelig fortælleform. Kort, med pointe og 
frem for alt med en teknik, eleverne kender: 
begyndelsen, selve historien og den vigtige 
og ofte uventede pointe«.
mbt@folkeskolen.dk

klart for ham, hvad han har gjort. Eleverne glemmer klas-
seværelsets rammer og regler, mens Niels Christian Sauer 
står ret op foran dem og igen og igen slår hovedet ind i en 
imaginær grædemur. 

Elever »lytter« mellem linjerne
Magien bliver brudt, da højttaleranlægget på skolen pro-
klamerer, at undervisningen i valgfag er aflyst. 

Niels Christian Sauer stiller sig langt væk fra vinduet 
og viser, hvor langt han er nået med historien, ved at gå 
frem mod vinduet. »Vi mangler det sidste stykke, men det 
får i næste gang«, siger han og viser med hænderne, hvor 
langt det er i forhold til det stykke, han er gået gennem 
klassen.

»I var virkelig gode til at lytte«, siger lærer Julie Høj-
feldt. »Har I nogle spørgsmål?« 

»Da de lå i sengen, skete der så det, som jeg tror«, vil 
en fnisende dreng vide. »Ja, men det hører jo til privatli-
vet«, siger Niels Christian Sauer. »Vi læser mellem linjerne 
med det, du siger, så vi kan regne os frem til det«, siger en 
anden. 

Julie Højfeldt bruger fortællinger meget i klassen.  
»Jeg havde fortælling på læreruddannelsen i 1999. Vi 

skulle fortælle en historie, ikke lære den udenad, men 
genfortælle den levende og gøre den til vores egen. Det 
var ikke helt let. Mange memorerede for meget. Men jeg 
har lært at tænke i ro, uro, ro – eller hjemme, ude, hjem-
me – det skaber rammen i de fleste fortællinger, så kan 
vejen gennem historien godt variere«, siger hun. 

Hun nyder Niels Christian Sauers bibelfortællinger i 

Fem gode råd om den 
mundtlige fortælling
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klassen. »Det giver mig en mulighed for at observere. Det 
er en kæmpegave. Vi har ikke mange tolærertimer. Det 
er en lidt gammeldags måde at undervise på, men den er 
meget givtig«, siger Julie Højfeldt.

Niels Christian Sauer har altid brugt fortællinger i sin 
undervisning, og han ærgrer sig over, at fortællingen og 
mundtligheden i skolen er blevet mere og mere presset. 

»Det hele går op i målrettet opgaveløsning og andre 
aktiviteter, hvor eleverne udfører – oftest individuelt – et 
eller andet pålagt stykke arbejde, der efterfølgende eva-
lueres«, siger han og tilføjer: »Fortællingens univers, hvor 
eleverne i fællesskab tages med ud i et fremmed univers 
af læreren, og fantasien får vinger, og horisonten udvides i 
tid og rum på en måde, så eleverne aldrig glemmer det, er 
afgået ved døden«. 

For fortællinger kan motivere.  
»Man siger, at små drenge kun kan sidde stille i 12 mi-

nutter. Men det er slet ikke noget problem at sidde stille 
i 45 minutter, når det er en spændende fortælling«, siger 
Niels Christian Sauer. Og eleverne har vitterligt været 
rolige i hele lektionen. August forklarer, hvorfor de er så 
stille: 

»Man sidder ikke og keder sig. Man sidder bare og lyt-
ter. Man er helt optaget af det«. 

Frederik nikker: »Man får en rigtig god viden. Man 
får lov til at slappe af, efter at man har haft frikvarter. Og 
Niels er rigtig god til at fortælle«. 

Historierne om deres lærers frække lillebror Ulrik er 
dog de bedste. 

»Man lærer rigtig meget om, hvad man kan gøre, og 
hvad man ikke skal gøre«, siger August. 
mbt@folkeskolen.dk

»Det er en lidt gammeldags 
måde at undervise på, men 
den er meget givtig«.
Julie Højfeldt, lærer

Niels Christian Sauers dat-
ter er lærer på Lille Næstved 
Skole, men er lige nu på 
barsel. Han nyder sine gæste-
visitter som fortæller i Julie 
Højfeldts klasse.
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Har du og dine elever læst historier op for de 
mindste klasser, samlet penge ind til et godt for-
mål eller skrevet boganmeldelser til biblioteket? 

Så har I højst sandsynligt været i gang med et værdiska-
bende projekt uden at vide det. 

Det er i hvert fald, hvad den svenske lærer Maria 
Wiman kalder det, når hun i sin bog »Värdeskapande 
lärande« beskriver de projekter, som hun har lavet med 
sin klasse på Östra Grundskolan lidt uden for Stock-
holm. Eleverne har blandt andet brugt et år på at redde 

deres yndlingsserie, »Geografens testamente«, fra at 
lukke ved at deltage i debatter både i aviser og på tv, de 
har samlet lidt over 16.000 kroner ind til fordel for bør-
nesoldater i Sierra Leone og Liberia, og de har afholdt 
en stor digtkonkurrence på skolen med præmier fra de 
lokale virksomheder og butikker. 

»Grundlæggende handler værdiskabende læring om 
at tage fat i virkeligheden uden for skolen og finde en 
modtager, som eleverne kan hjælpe. Når målet er at 
gøre noget godt for andre, bliver eleverne motiverede 

Lærer lader elever  
forandre verden  
Med inddragelse, mod og et ydmygt mål om at forandre verden er lærer Maria  
Wiman blevet Sveriges frontfigur for værdiskabende læring. Undervisningsmetoden 
handler om at engagere eleverne og sende dem uden for klasseværelset

T E K S T :  

C A R O L I N E  S C H R Ø D E R

F O T O :  

J E N N Y  L I N D B L A D

BLÅ BOG  
MARIA WIMAN 
•  Maria Wiman er folkeskole-

lærer på Östra Grundskolan 
i Huddinge lidt uden for 
Stockholm. Her underviser 
hun i svensk og SO, der 
består af fagene historie, 
samfundsfag, religion og 
geografi.

•  Den 23. maj i år modtog 
Maria Wiman Handelskam-
marens pris som Sveriges 
bedste lærer. Juryen be-
grundede valget med blandt 
andet disse ord: »Med sit 
store engagement for vær-
diskabende undervisning får 
hun elevernes skolearbejde 
til at blive tydeligt forankret 
i samfundet, hvilket skaber 
aktive og uddannede sam-
fundsborgere. Maria har 
ikke kun en stor indflydelse 
på sine elever, men er også 
en rollemodel for mange 
lærere«.

VÆ R D I S K A B E N D E  L Æ R I N G
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og forstår, hvorfor det er vigtigt, at de skal lære noget«, 
siger Maria Wiman.

»Derudover lærer eleverne i de værdiskabende pro-
jekter at være aktive medborgere. I stedet for at vente, 
til de er voksne, går de med det samme i gang med at 
forandre verden«. 

Maria Wimans elever går i dag i 9. klasse, og de har 
arbejdet med værdiskabende læring siden 4. klasse. 

Vær modig, og slip eleverne fri 
Når læreren og eleverne går i gang med et nyt værdiska-
bende projekt, vokser ideen ofte frem i et af skolens fag. 
Elevernes indsamling til børnesoldaterne i 6. klasse be-
gyndte for eksempel i en geografitime, hvor klassen blev 
undervist om ørkenspredning, vandmangel, sårbare 
regioner og børnesoldater. 
    Efter en brainstorm omkring, hvordan man kunne 
samle penge ind til Røde Kors, bestemte eleverne sig 
blandt andet for at udgive en avis om emnet. Her skrev 
de artikler om børnekonventionen, menneskerettig-
hederne og deres refleksioner over børnesoldaternes 
situation i Sierra Leone og Liberia. Eleverne fik også 
sponsoreret 96 kilo slik af lokale virksomheder, som de 
solgte med det fængende reklameslogan: »Ditt sötsug 
kan rädda liv!« 

Ideerne til de værdiskabende projekter, som Maria 
og hendes klasse har haft gang i, er således kommet fra 
eleverne selv. For Maria Wiman er det nemlig vigtigt, 
at eleverne er med hele vejen fra ide til færdigt pro-
dukt. 

»Som lærer skal man være modig, når man kaster 
sig ud i et værdiskabende projekt. Man skal turde slippe 
styringen og tro på, at ens elever er kompetente nok 
til at bære opgaven. Derudover skal man turde ikke at 
kende det præcise mål eller processen derhen, og det 
kan godt føles usikkert, især hvis man allerede har en 
travl hverdag«, siger hun. 

»På den her måde gør man som lærer også eleverne 
modige. Og det får de brug for, når de senere i livet skal 
ud af skolen og møde den virkelige verden«. 

Maria Wiman understreger. at eleverne ikke skal 
have medbestemmelse i alt. Som lærer er det vigtigt 
at være personen med overblikket, strukturen og det 
sidste ord. 

En inkluderende arbejdsmetode
Når man hører om Maria Wimans klasse, der blandt an-
det har fået ros af Sveriges kultur- og demokratiminister 
for sit arbejde med at skabe en bedre tone på sociale 
medier, får man nemt fornemmelsen af, at de her elever 
er noget helt særligt. 

Men sådan hænger det ikke sammen. Klassen er en 
helt almindelig folkeskoleklasse, hvor eleverne kommer 
fra mange forskellige hjem, understreger Maria Wiman. 
Ifølge hende er forskellen, at hun for det første sætter 
høje ambitioner for, hvad eleverne kan, og at hun i de 
værdiskabende projekter kan fordele opgaverne, så alle 
bidrager til det samlede projekt ud fra deres egne præ-
misser. 

»Der er selvfølgelig altid noget, som alle skal lære. 
Men ellers får eleverne selv lov til at vælge, om de ek-
sempelvis vil kontakte personer uden for skolen, skrive 
debatindlæg eller lave illustrationer til brochurer. På 
den måde får alle elever en fornemmelse af, at de har 
en værdi og en stemme i projektet«, siger Maria Wi-
man. 

Tænder en gnist hos læreren
I bogen forklarer Maria Wiman også, at klassen ikke 
var nem at undervise i starten. Der var mange konflik-
ter i klassen, og meget tid blev brugt på samtaler med 
forældrene. Men da Maria Wiman og eleverne kastede 
sig ud i deres første og største projekt for at redde »Geo-
grafens testamente«, ændrede stemningen i klassen sig. 

Lærer lader elever  
forandre verden  
Med inddragelse, mod og et ydmygt mål om at forandre verden er lærer Maria  
Wiman blevet Sveriges frontfigur for værdiskabende læring. Undervisningsmetoden 
handler om at engagere eleverne og sende dem uden for klasseværelset Sådan 

kommer  
du i gang 

BEGYND MED  
SMÅ PROJEKTER
Lad være med at starte et stort 
tværfagligt projekt som det al-
lerførste. Både du og eleverne har 
brug for at starte blødt, når I skal 
i gang med en ny arbejdsmetode. 
Begynd med at skrive en artikel til 
lokalavisen, skriv boganmeldelser 
til skolebiblioteket, eller saml pant 
ind til et godt formål. 

INDDRAG ELEVERNE  
I PLANLÆGNINGEN 
Glem ikke, at du har en hel klasse 
med knivskarpe hjerner, der 
sprudler af spændende ideer til, 
hvordan I kan gribe arbejdet an. 
Lad eleverne brainstorme inden 
for det nye arbejdsområde. 

VÆR LIDT  
MODIG 
Det kræver mod at slippe verden 
ind i klasserummet, for man ved 
aldrig, hvordan elevernes arbejde 
bliver modtaget. Men hvad er det 
værste, der kan ske? 

Kilde:  
»Värdeskapande lärande«  
af Maria Wiman,  
Lärarförlaget.
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Eleverne blev meget mere motiverede og fik en større 
respekt for både Maria og hinanden. 

Man mærker også tydeligt på Maria Wiman, at hun 
mener, at værdiskabende læring kan bidrage med rigtig 
meget i et skolesystem, der på nuværende tidspunkt 
ikke har særligt meget fokus på at bryde ud af skolens 
faste rammer. 

»For mig som lærer er der også mange gevinster 
ved at arbejde værdiskabende. Frem for alt tændes der 
en gnist i timerne, der gør arbejdet sjovt. Derudover 
sparer man som lærer meget tid ved at lade eleverne 
deltage i planlægningsarbejdet, som de gør, når vi 
brainstormer på et nyt projekt. Og så kan jeg ikke lade 
være med at blive smittet af elevernes entusiasme for at 
forandre verden«.

Men man skal heller ikke lave den slags projekter i 
hver eneste time, understreger hun.

»Jeg vil anbefale, at man har gang i ét værdiska-
bende projekt ad gangen. Min erfaring er også, at hvis 
man er i gang med et værdiskabende projekt, så smitter 
noget af engagementet fra projektet over på de almin-
delige fag«, siger Maria Wiman.  
csc@folkeskolen.dk

VÆR  
STRUKTURERET 
Når elevernes engagement er i 
top, og klassen føler sig ustop-
pelig, bliver det unægtelig en fest-
dræber at hive et læringsmål frem. 
Men det er nødvendigt, at du som 
lærer holder styr på trådene. Saml 
for eksempel klassen efter hver 
lektion og evaluerer, hvordan ar-
bejdet skrider frem, og hvad der 
skal ske i næste time. 

HOLD ØJNE OG  
ØRER ÅBNE 
Vær åben for forslag og ideer ude-
fra. Skal den lokale kunstforening 
snart have en fernisering? Bygges 
der en ny legeplads i kommunen? 
Eller er det lokale teater nødt til 
at dreje nøglen om? Ofte sker der 
en masse ting i nærområdet, som 
eleverne kan hjælpe til med, lære 
om eller på andre måder deltage i. 

LÆREREN ER  
EKSPERTEN 
Eleverne kan komme med nok 
så mange forslag, men det er dig 
som lærer, der har styringen. Du 
ved, hvilke faglige kundskaber og 
læringsmål du kan få til at passe 
med projektet. Vær tryg i, at du er 
god til dit arbejde og ved, hvad du 
laver, om end lektionerne ikke altid 
ligner dem, du er vant til. 

HUSK AT HAVE 
DET SJOVT 
Alle lektioner skal ikke og bør ikke 
være med formålet at kunne be-
dømme elevernes kunnen. Det er 
okay indimellem at prøve en umu-
lig mulighed af, lege med skæve 
ideer og finde på indfaldsvinkler til 
nye arbejdsområder. 

I 8. klasse medførte 
et debatindlæg så 
mange grimme kom-
mentarer på Twitter, 
at Maria Wimans 
elever gik i gang med 
at bekæmpe had på 
internettet. Eleverne 
skrev flere kronikker 
om emnet, fik både 
uddannelsesmini-
steren og kulturmi-
nisteren på besøg og 
deltog i en debat om 
nethad på Bog- og 
Biblioteksmessen i 
Göteborg. 

Læs mere om værdiskabende læring på hjemmesiden  
vardeskapande.se, som svenske lærere og forskere med  
erfaring og interesse i værdiskabende læring driver.

folkeskolen.dk/fag

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

På det nye netværk for lærerseniorer 
deler pensionerede lærere refleksioner, 
viden og holdninger. Der er også artikler 
om tilværelsen som lærer i den tredje 
alder. 

Tilmeld dig netværket og få en mail 
med nyt for lærerseniorer.

folkeskolen.dk/lærersenior

Dorthe Kirkgaard Nielsen, ansvarlig for det faglige netværk Lærersenior  
lærersenior@folkeskolen.dk

Tip os:

LÆRER- 
     SENIOR

folkeskolen.dk/fag

N Y H E D
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For pensionist Jørn Kokkendorff var det at være lærer ikke 
blot et job, men en identitet og et fællesskab. Derfor blogger 
han i dag på det faglige netværk Lærersenior på folkeskolen.
dk, og han er aktiv i Danmarks Lærerforenings fraktion 4.

T E K S T :  D O R T H E  K I R K G A A R D  N I E L S E N  ·  F O T O :  S I M O N  J E P P E S E N

»Der er lidt cirkushest og savsmuld over det«.
For ligesom gamle cirkusheste siges at kunne 
lugte savsmuld og ville tilbage til manegen 
ved lugten, mener Jørn Kokkendorff, at læ-
rere for altid vil være lærere. 

»Det at være lærer er en identitet, og de 
fleste pensionerede lærere følger jo stadig 
med i alt, der har med folkeskolen at gøre, så 
du slipper ikke bare professionen som lærer. 
Samtidig er du som lærer medlem af et stort 
fællesskab«, mener han. 

Netop derfor sneg Jørn Kokkendorff sig 
stadig med til DLF-kongres, de første år efter 
at han gik på efterløn. Og netop derfor er han 

Alle kan  
   være med
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folkeskolen.dk/fag
VÆR MED I  FÆLLES- 
SKABET OM LÆRERSENIOR
Det faglige netværk Lærersenior er for lærere, som 
er pensioneret eller på vej dertil. I netværket kan 
du møde andre ligesindede og dele holdninger og 
erfaringer omkring livet som lærersenior. 

Folkeskolen.dk/lærersenior

i dag aktiv i fraktion 4 – pensionisterne i Dan-
marks Lærerforening (DLF) – og har meldt 
sig som blogger på Lærersenior, det faglige 
netværk for seniorer og pensionister, der star-
tede på folkeskolen.dk i januar i år. 

Selv stoppede Jørn Kokkendorff som læ-
rer i juli 2014. I en alder af 63 år og efter 35 

år på den samme skole - Vorrevangskolen i 
Aarhus. 

»Jeg stoppede med at arbejde, dagen før 
lov 409 og folkeskolereformen trådte i kraft. 
Et heldigt sammentræf. For beslutningen var 
taget et par år før, men det gjorde, at jeg stop-
pede, mens legen var god – inden lærerne blev 
ydmyget. Jeg har for eksempel aldrig været 
tvunget til målstyret undervisning. Så jeg har 
kun gode minder om at være lærer«.   

Jørn Kokkendorff underviste især i mate-
matik og sløjd, men også i natur/teknik, histo-
rie og kristendom. Primært i indskoling og på 
mellemtrin. 

Som aktiv lærer nød han fællesskabet og 
samarbejdet med kollegaerne, men især sam-
været med børnene. »Både det faglige og det 
at se børnene udvikle sig, men ikke mindst 
det at lære børnene at være en del af et for-
pligtende fællesskab«.  

»Det her er ikke Ældre Sagen«
I dag er Jørn Kokkendorff 68 år, og selv om 
både have, høns, hustru og venner bliver 
passet, så fylder arbejdet med andre pensio-
nerede lærere meget. Engagementet og de 
mange tillidsposter, som han har haft gennem 
livet, handler alt sammen om det samme: Om 
fællesskab, identitet som lærer, men også om 
solidaritet med de aktive lærere.

»Jeg har været fagligt aktiv i mange år, 
mens jeg arbejdede. Jeg var tillidsrepræsen-
tant i seks år og derefter kongresdelegeret og 
medlem af kredsstyrelsen i Aarhus i 20 år. Så 
da jeg et år efter min efterløn blev spurgt, om 
jeg ikke ville stille op som kongresdelegeret 
for Pensionistforum Østjylland, sagde jeg ja 
med det samme«. 

Med pladsen i Pensionistforum Østjylland 
blev Jørn Kokkendorff automatisk medlem 
af arbejdsgruppen for Århus Lærerforenings 
Seniorklub. En klub, han de sidste to år har 
været formand for. Siden 2016 har han des-
uden været kongresdelegeret for fraktion 4.

I Pensionistforum Østjylland handler det 
især om erfaringsudveksling mellem kredsene, 
og så har forummet foreslået en politik for 
pensionistarbejdet i Danmarks Lærerforening. 

»Fraktion 4 tegner sig for omkring en 
fjerdedel af alle medlemmer i DLF, så vi vil 
gerne have, at DLF forholder sig lidt mere til 
pensionisterne. Samtidig mener vi, at det er 
vigtigt at fokusere på, hvordan vi fastholder 
nuværende og kommende pensionister i for-
eningen«. 

I seniorklubben i Aarhus handler det især 
om det sociale og klubbens 11 årlige arrange-

menter: fra visesang til foredrag, rundvisnin-
ger, julefrokost og årets store sommerudflugt. 

»Det faglige fylder også, og på vores janu-
armøde, der minder om en generalforsam-
ling, har jeg indført, at vores kredsformand 
kommer og fortæller om, hvad der sker i DLF 
og på skoleområdet lige nu. For det er vigtigt 
at markere, at vi er lærere. Det her er ikke 
Ældre Sagen«, siger Jørn Kokkendorff. 

Blogger på Lærersenior
I februar i år begyndte Jørn Kokkendorff som 
blogger på folkeskolen.dk/lærersenior. Det 
handler i høj grad også om identitet og fælles-
skab, fortæller han.

»Det er jo et fælles forum for os seniorer 
og pensionerede lærere. Ligesom mange 
andre har jeg savnet, at Folkeskolen skrev om 
pensionister. Med Lærersenior har vi fået 
vores eget faglige netværk, hvor der bliver 
skrevet artikler både om og til os, og hvor vi 
selv kan bidrage med blogs, debat og erfa-
ringsudveksling. En unik mulighed, som vi 
selvfølgelig skal gribe«.

I sine foreløbige blogindlæg har han selv 
udelukkende skrevet om det organisatoriske 
arbejde i fraktion 4. 

»Det håber jeg dæleme ikke har afskrækket 
nogen fra at blive blogger. For Lærersenior 
handler ikke kun om fagpolitisk arbejde. Alle 
med noget på hjerte omkring lærerseniorer 
og pensionister kan debattere og blogge på 
netværket. Jeg vil gerne opfordre til, at nogle 
flere melder sig som blogger, og at endnu 
flere bruger netværket«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Fraktion 4
  Som pensioneret lærer bliver man automa-

tisk medlem af DLF’s fraktion 4, medmindre 
man melder sig ud. Det koster et reduceret 
kontingent på omkring en tredjedel, og når 
man fylder 75 år, bliver man kontingentfri. 

  Medlemmer af fraktion 4 kan få råd og vej-
ledning samt en række medlemsfordele. Man 
kan påvirke debat og holdninger i sin lokale 
kreds og på landsplan, blive valgt som kon-
gresdelegeret, årsmødedeltager og deltage i 
arrangementer lokalt i sin kreds, i fraktionens 
fire seniorkurser og i Nordisk Pensionisttræf. 

  Fraktion 4 har ingen bestyrelse, men et ho-
vedstyrelsesmedlem, ti delegerede til DLF’s 
kongres og 44 valgte årsmødedeltagere. 
Fraktion 4 har cirka 20.000 medlemmer.  

Jørn Kokkendorff, for-
mand for Århus Lærer-
forenings Seniorklub, 
var en ud af 88 delta-
gere på seniorklubbens 
sommerudflugt. I år gik 
turen til Fængslet i Hor-
sens og til Olafur Elias-
sons ikoniske bygning 
Fjordenhus i Vejle.
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ANMELDELSER

       FERIE ER  
            LÆSETID

Tag gaden tilbage
Det er prisværdigt, at to så unge 
forfattere – begge født i 1979 – 
skriver en så autentisk og seriøs 
ungdomsroman, som indeholder 
alt det, der optager især unge 
piger. Romanen vil være oplagt 
til værklæsning i 9.-10. klasse, 
hvor emnerne er mangfoldige – 
identitet, ensomhed, fortielser og 
Udkantsdanmark som de oplagte. 
Anbefales på det varmeste. 

Forfatter: Sarah Engell, Sanne Munk Jensen
Pris: 200 kroner
Sider: 250
Forlag: Gyldendal
Anmeldt af: Tove Staugaard

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/655907

Fuglemanden
Bogen er – både i streg og tekst 
– uhyggelig, hård, barsk og mørk, 
men også smuk, lys og med en 
underliggende opfattelse af, at 
alting bliver bedre og nok skal gå. 
»Fuglemanden« er yderst relevant 
i sit tema om unge med ondt i 
livet.

 
Forfatter: Sarah Engell
Illustrator: Lilian Brøgger
Pris: 229,95 kroner
Sider: 112
Forlag: Carlsen
Anmeldt af: Bent Rasmussen

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/648546

Din store idiot 
Jeg indrømmer gerne, at jeg fæl-
dede en lille tåre, da jeg læste »Din 
store idiot«, for den er både røren-
de, varm og god at få forstand af. 
Der er utrolig mange små fine ele-
menter flettet ind i romanen, der 
er delvis autofiktiv. Forfatteren, 
Carina Kamper, der er uddannet 
lærer, har ikke sat mange fingre 
forkert under skrivningen af denne 
vellykkede og vedkommende ro-
man. Godt gået!

 
Forfatter: Carina Kamper
Pris: 150 kroner
Sider: 189
Forlag: Politikens Forlag
Anmeldt af: Bent Rasmussen

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/657303

Her er nogle af Folkeskolens anmelderes bud på ny børne- og ungdomslitteratur, 
som du ikke må snyde din klasse – eller dig selv – for.

 VED ANMELDERREDAKTØR  

STINE GRYNBERG  

/ SGA@FOLKESKOLEN.DK

Realityspillet 2052
»… De få udvalgte på toppen af 
samfundet ville altid vælge den 
løsning, den version af sandheden, 
som gavnede dem selv mest, frem 
for løsninger, som var det bedste 
for fællesskabet og dermed plane-
ten. Uanset hvilke politiske posi-
tioner de havde«. 
Tankevækkende, spændende, vel-
skrevet og spektakulær ungdoms-
roman.

 
Forfatter: Lars Mæhle
Pris: 250 kroner
Sider: 312
Forlag: Vild Maskine
Anmeldt af: Bent Rasmussen

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/648546

E000619-0015 p42-43_FS1219_Anmeldelser.indd   42 24/06/2019   11.07



F O L K E S K O L E N  /  1 2  /  2 0 1 9  /  43 

Ingen sommerfugle  
i marts
Forfatteren skildrer de unge 
på den københavnske vestegn 
med sikker hånd, og hendes 
beskrivelser af såvel boligblok-
kene som »det fine kvarter«, 
kebabbiksen og skolens gange 
gør, at man kan se hele miljøet 
tydeligt for sig. De unge, der er 
bogens egentlige målgruppe, 
kan godt glæde sig.

Forfatter: Helle Kaare Lindberg
Pris: 210 kroner
Sider: 176
Forlag: Silhuet
Anmeldt af: Anne Skovmark

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/688608

 VED ANMELDERREDAKTØR  

STINE GRYNBERG  

/ SGA@FOLKESKOLEN.DK

Mugge og hans  
mærkelige hjerne
»Mugge og hans mærkelige 
hjerne« leverer det indlysende, 
men ikke mindre modige svar 
på alle skolens kvaler. Bogens 
klimaks er et OL i skole, hvor 
forskellige skoletyper skal kon-
kurrere om at bevise, hvilken 
type skole der er den bedste. 
Så her kommer den store 
plotspoiler: Den store vinder af 
OL i skole bliver samarbejdet. 
Kreativiteten kan ikke klare sig 
uden den stringente viden … og 
disciplinen kan ikke levere de 
nødvendige svar uden kreativi-
teten. Indlysende og mageløst. 
Så måske burde »Mugge og 
hans mærkelige hjerne« være 
oplægget til den næste skole-
reform.

 
Forfatter: Wulffmorgenthaler
Pris: 199,95 kroner
Sider: 248
Forlag: Gyldendal
Anmeldt af: Alice Buchhave Nørlem

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/654073

DLF-medlemmer kan downloade  
bøgerne via Min side på dlf.org  
(kræver NemID-login)

GRATIS BØGER  
TIL DE VOKSNE
Serien »Pædagogisk Rækkevidde« giver lærere 
adgang til gratis e-bøger med ny faglig viden. 

I serien er indtil videre udgivet:

Farvede for-
ventninger  
af Laila  
Colding  
Lagermann 

Bæredyg-
tig under-
visning  
af Suna 
Christensen

Relations-
kompe-
tence 
af Louise 
Klinge 
 

Samspil 
mellem  
skole og 
hjem 
af Maria 
Ørskov  
Akselvoll 
 
Mobning 
af Helle 
Rabøl  
Hansen  

Køns- 
bevidst  
pædagogik 
af Tekla 
Canger 

Under-
visning er 
dannelse 
af Alexander 
von  
Oettingen 

Motiveren-
de under-
visning  
af Frans 
Ørsted 
Andersen 

Spil- 
pædagogik  
af Andreas 
Lieberoth

Læring i 
praksis  
af Ole  
Lauridsen

Samar-
bejde og 
inklusion 
af Tine  
Basse  
Fisker 

Læringens 
DNA 
af Theresa 
Schilhab 

Digital 
dannelse 
af Jeppe 
Bundsgaard

Da bogstaverne  
mistede troen på  
det hele
Bogstaverne var der ellers al-
drig bøvl med. De stod altid 
artigt på rad og række, indtil 
der en dag blev uro i geled-
derne. Det startede med, at 
Å frøs nede for enden af bog-
stavrækken, og snart begyndte 
de andre også at brokke sig. Q 
syntes, at A, B og C var nogle 
divaer, og H følte ikke, at de 
andre konsonanter hørte en lyd 
af, hvad han sagde. Til sidst 
blev bogstaverne enige om at 
sige op og søge arbejde hver 
for sig.
Simon Væths illustrationer er 
både skæve, naive og kom-
plekse og fulde af en vidunder-
lig humor og poesi, der passer 
godt til Søren Linds finurlige 
og sjove tekst. Synenergi, så 
det batter! 
Flot og original billedbog til 
brug i indskolingen.
 

Forfatter: Søren Lind
Pris: 250 kroner
Sider: 32
Forlag: ABC Forlag
Anmeldt af: Bent Rasmussen

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/688505
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2019
Nummer 13: Mandag den 5. august 2019 kl. 12
Nummer 14: Tirsdag den 20. august 2019 kl. 12
Nummer 15: Tirsdag den 3. september 2019 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

 ØVRIGE JOB

Køge Kommunes Skoleafdeling søger en

Pædagogisk digitaliseringskonsulent

Der har erfaring med eller kan hurtigt
sætte sig ind i - følgende emner:

Køge Kommune og Skoleafdelingen er præget af

DU kan nikke til flere af disse punkter, måske ikke alle

Dialog og 
vejledning til 

skoler

Høje ambitioner 
og faglighed

Erfaring som 
IT-vejleder/

konsulent

Kompetence-
udvikling

Økonomi-fokus 
og ansvarlighed

Implementering 
af digitale
løsninger

Pædagogisk / 
digital udvikling

Højt til loftet
og plads til

forskellighed

Teamspiller, der 
også er god solo

Økonomisk
projektstyring

Pædagogisk 
udvikling og 
nytænkning

Åben, nysgerrig og
hårdtarbejdende

Leverandør
dialog/

forhandling

Drift, analyse og
dokumentation

Høj
IT-faglighed og 
skolefaglighed

Understøtte 
skolehverdagen

Kollegialitet
og humor

Strategisk blik 
med fokus på 

praksis

www.koegekom.dk

Ansøgningsfrist: 23. august kl. 12:00. Tiltrædelse 1. okt.

Køge Kommune ønsker at fremme ligestilling mellem mænd 
og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor 
personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge 
stillingen.

Kontakt: Skolechef Søren Thorborg 2046 3790
eller konsulent Thomas Westergaard 2443 7772

Læs om jobbet på: www.koege.dk/skolejob.

Ansøg via HR-skyen. Klik ”Søg stilling” og vedhæft ansøg-
ning og relevant CV.
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 LÆRERSTILLINGER

Ringe Kost- og Realskole søger lærer

Ringe Kost- og Realskole søger en lærer med tiltrædelse pr. 1. oktober 2019.
Ringe Kost- og Realskoles tilbud retter sig mod børn og 
unge, der er i vanskeligheder omkring skole, familie samt 
kammerater, og hvis adfærd indikerer, at deres trivsel og 
udvikling er truet.

I skolen underviser vi i hele fagrækken, og vi vægter højt, 
at vores elever afslutter deres skolegang med afgangsek-
samen. 

Vi har fra 5. til 10. klasse. Der er få elever i klasserne, og der 
er ofte 2 undervisere - med hver sine opgaver. Herudover 
har vi elever med behov for specialundervisning/særligt 
tilrettelagt undervisning.

I vores kostafdeling hvor eleverne bor, har vi 3 huse med ca. 
25 børn i hver. Her består arbejdet af tilsyn og kontaktarbejde.

Vi søger en kollega, der:
• har en solid erfaring med målgruppen - og kan li’ den
• har faglighed inden for tysk, naturfag og musik
• har erfaring med læsevejledning og DSA
• har kendskab til systemisk/narrativ pædagogik
• kan skabe betydningsbærende relationer til børn og 

unge, der ikke nødvendigvis har gode erfaringer med 
voksne og skolegang

• kan bevare fokus og sigtet i samspillet med børn og unge 
i vanskeligheder

• er bevidst omkring egen og andres mentale tilstand
• formår at bevare overblikket og roen i pressede situa-

tioner

• er skarp på at opstille og forfølge mål og delmål - og kan 
dokumentere det skriftligt 

• kan se både alvoren og humoren i arbejdet med børnene
• vil og kan arbejde såvel i skolen med undervisning som 

efter skoletid med tilsyn i vores kostafdeling (aften/week-
end)

• har undervisningsdiff erentiering som en naturlig del af 
lærerarbejdet

Vi tilbyder en skole:
• med dejlige unger og dygtige engagerede kolleger
• hvor anerkendelse, involvering, respekt, nysgerrighed og 

vedholdenhed er i fokus 
• hvor arbejdet er teamorganiseret
• hvor der er supervision 
• hvor fælles efteruddannelse vægtes højt
• hvor løn og ansættelsesvilkår er efter overenskomst mel-

lem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation

Du er velkommen til at kontakte skoleleder Jakob Pedersen 
eller forstander Mariann Kordif for yderligere oplysninger.:

Send din ansøgning senest d. 10. august:
Ringe Kost- og Realskole
Att.: Mariann Kordif
Vestergade 27
5750 Ringe
Tel.: 62622080
E-mail: mk@ringekostskole.dk

GENOPSLAG
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 LEDERSTILLINGER

Vores dygti ge og engagerede viceinspektør har valgt at søge nye udfordringer. Derfor søger vi en ny viceinspektør ti l vores 
grundskoleafdeling med ti ltrædelse 1. oktober 2019. 
Marie Kruses Skole er en traditi onsrig privatskole med styr på økonomi og administrati on, og hvor høj faglighed, social ansvarlig-
hed og fællesskab går hånd i hånd. Det er samti dig en stor arbejdsplads og skole med 140 medarbejdere og 1150 elever fordelt 
mellem gymnasium og grundskole. Til grundskolen er desuden ti lknytt et en SFO med 200 børn.    
Skolen er præget af et meget højt akti vitetsniveau, et konstrukti vt forældresamarbejde, særdeles gode relati oner ti l Furesø 
Kommune samt ikke mindst høje ambiti oner, når det gælder elevernes trivsel, faglighed og personlige udvikling og dannelse.  
Du skal være forberedt på at arbejde i en travl hverdag, hvor overordnede strategiske processer, skemaproblemati kker og 
”brandslukningsopgaver” krydser hinanden. Derfor er det vigti gt, at du kan holde hovedet koldt og hjertet varmt, er kommuni-
kati vt stærk og kan fastholde fokus og indgå konstrukti vt i mange skift ende relati oner og arbejdsopgaver. 
Viceinspektøren indgår både i grundskolens ledelsesteam, som består af tre ledere, og i det samlede ledelsesteam, som omfat-
ter gymnasiets ledelsesteam, administrati onschef, SFO-leder og rektor. 
Viceinspektøren refererer ti l skolens rektor, som er øverste leder for både grundskole og gymnasium. 
Vi lægger vægt på at beslutninger skabes med afsæt i dialog, ti llid og åbenhed, samti dig med at den enkelte leder har frihed ti l 
at træff e mange selvstændige beslutninger. 
Eleverne er i centrum for alle vores akti viteter, og derfor er høj service, synlighed og en imødekommende ti lgang helt afgørende. 

DIN PROFIL OG CENTRALE ARBEJDSOPGAVER
Vi har brug for en engageret og visionær viceinspektør, som har interesse for pædagogik og personaleledelse, og som samti dig 
har stærke administrati ve, analyti ske og kommunikati ve kompetencer. Desuden er det afgørende, at du er stærk på IT-kompe-
tencer.
Vi lægger stor vægt på, at udviklingsprocesser og forandringer sker i et tæt samarbejde i ledelsesteamet, med lærere, elever og 
forældre, og at opgaver og processer afslutt es ti l ti den, og at beslutninger implementeres eff ekti vt og indenfor de budgetmæssige 
rammer.  

DINE ARBEJDSOPGAVER VIL BL.A. VÆRE
• Afdelingsleder - indskoling, mellemtrin eller udskoling eft er nærmere aft ale
• Personaleleder for ca. 20 lærere 
• Eksamensplanlægning og afvikling 
• Skemalægning – overordnet og løbende 
• Opgavefordeling og arbejdsti d 
• Kalender og årsplan
• Facilitator for gennemførelse og evaluering af div. interne evalueringer, fx MTU og forældreti lfredshedsundersøgelser mm. 
• Deltage i forhandling af lokallønsaft ale med Danmarks Lærerforening. Dett e sker i samarbejde med rektor 
• Undervisningsopgaver eft er nærmere aft ale

Fordelingen af øvrige arbejdsopgaver aft ales eft erfølgende i grundskolens ledelsesteam. 

UDDANNELSESBAGGRUND OG ERFARING 
Vi forventer, at du er læreruddannet eller har ti lsvarende formelle uddannelsesmæssige kompetencer, og at du har undervis-
ningserfaring på grundskoleniveau, og gerne på udskolingsniveau.   
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring som leder og evt. en lederuddannelse, men det er ikke en forudsætning.  

ANSÆTTELSESPROCES
Første samtalerunde og test afvikles i uge 33. Anden samtalerunde forventes at fi nde sted i uge 34.

Ansøgning, CV, referencer og eksamensbevis skal sendes ti l job@mks.dk senest søndag den 4. august 2019.
Lønnen og ansætt elsesvilkår sker i henhold ti l gældende overenskomst. 
Der vil være mulighed for at forhandle kvalifi kati onsti llæg og resultatløn. 

Hvis du har spørgsmål ti l sti llingen, er du meget velkommen ti l at kontakte rektor Carsten Gade på tlf. 25153610 eller inspektør 
Lis Rosenlund Lau på tlf. 44346200.

Vi glæder os ti l at modtage din ansøgning. 

Marie Kruses Skole søger ny viceinspektør til vores grundskoleafdeling 
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Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret 
 og læs hele annoncen

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

Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

Marie Kruses Skole, 3520 Farum

Marie Kruses Skole søger ny viceinspektør

§ Ansøgningsfristen er den 04. aug. 2019

Kvik-nr. 73635466

Petersmindeskolen, 7100 Vejle

Afdelingsleder til indskolingen (0.-3.) 

§ Ansøgningsfristen er den 15. aug. 2019

Kvik-nr. 74100098

Nyboder Skole, 1350 København

Lærere til Nyboder Skole

§ Ansøgningsfristen er den 27. jun. 2019

Kvik-nr. 73556125

Syddjurs Friskole, 8410 Rønde

Lærer til sygevikariat i indskolingen (0., 1. og 2.)

§ Ansøgningsfristen er den 28. jun. 2019

Kvik-nr. 74048387

Skolen ved Sundet, 2300 København S

Lærer til Skolen ved Sundet

§ Ansøgningsfristen er den 28. jun. 2019

Kvik-nr. 74099967

Juelsminde Skole, 7130 Juelsminde

Dansk- og DSA-lærer søges til indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 28. jun. 2019

Kvik-nr. 74100209

Roskilde Lille Skole, 4000 Roskilde

Matematik- og naturfagslærer til mellemtrinnet

§ Ansøgningsfristen er den 30. jun. 2019

Kvik-nr. 74122811

Autisme Center Vestsjælland, 4200 Slagelse

Lærer til udskolingen på Rosenkilde Skole

§ Ansøgningsfristen er den 30. jun. 2019

Kvik-nr. 74138874

Tølløse Privat- og Efterskole, 4340 Tølløse

Tidsbegrænset stilling med engelsk og støtte

§ Ansøgningsfristen er den 27. jun. 2019

Kvik-nr. 74135644

Ringe Kost- og Realskole, 5750 Ringe

Genopslag – lærer

§ Ansøgningsfristen er den 10. aug. 2019

Kvik-nr. 74137245

Frederiksværk Skole, 3300 Frederiksværk

Matematiklærer til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 01. jul. 2019

Kvik-nr. 74149648

Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, 1165 Kbh. K

To akademiske medarbejdere

§ Ansøgningsfristen er den 03. jul. 2019

Kvik-nr. 74049003

Køge Kommune, 4600 Køge

Pædagogisk digitaliseringskonsulent

§ Ansøgningsfristen er den 23. aug. 2019

Kvik-nr. 74135818

Vesterbølle Efterskole, 9631 Gedsted

Vi mangler en tysklærer med start 1/8

§ Ansøgningsfristen er den 02. jul. 2019

Kvik-nr. 74150153

10.-klasseskolen, 3400 Hillerød

Matematiklærer til 10. klasse (barselsvikar)

§ Ansøgningsfristen er den 28. jun. 2019

Kvik-nr. 74164156
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RUBRIKANNONCER

Sommerhus i 
Munkerup, Gilleleje
Sommerhus 600m til ha-
vet, med stort anneks. 4 
sovepladser i alt. 4800/
uge +forbrug. Dep. 500,-
Telefon: 40738336

Lille lejlighed i hjertet 
af Frederiksberg
dejlig  lys 2 vær. lejlighed 
på 2. sal i roligt kvarter 
udlejes til max to perso-
ner. 3000 kr ugentlig
Telefon: 21757146

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

Praktisk 2-vær. lejlighed 
i København/Amager
2-vær. lejlighed 70 kvm. 
med 4 sovepladser udle-
jes i perioden fra uge 24 
til 35. 2800 kr. pr. uge 
inkl. linned.
Telefon: +45 42422440

Ørestadlejlighed på 
6.sal- N. Y. udsigt 99kvm
Udlejes d 9-16 juli 3. vær 
m fire sengepladser. To 
store altaner.Tæt på Kal-
vebod Fælled og metro 
2850kr
Telefon: 23645884

Ferie med Den 
Lille Havfrue?
Stor, lys, børnevenlig 
lejlighed med havudsigt 
udlejes på det centrale 
Østerbro i ugerne i juli. 
4000 pr uge.
Telefon: 27212622

Provence, dob. hus m 
egen pool uge 28
Roligt belig, v. Mt. Ven-
toux, stort friareal, flot ud-
sigt, al komfort, 4/5 pers, 
tlf: +33475286995, 
+33782748269.
Telefon: +33626760658

Sommerhus med 
panorama havudsigt
Ved sdj.østkyst med et 
fantastisk havudsigt over 
Genner bugt og Lillebælt. 
Huset er til 5 personer.
Telefon: 40453495

Sydlangeland - Klise Nor
Hyggeligt stråtækt hus 
på 86 m2. Udsigt over det 
fredede Klise Nor med 
Exmoore - ponyer. Plads 
til 3-(4) pers.
Telefon: 30491751 / 62561841 
www.vesteregn.dk

Athen - ferielejlighed 
midt i centrum
Fantastisk ferielejlighed 
midt i Athen (Plaka) med 
panoramaudsigt over 
Akropolis. 88 kvm - fra 
5 dg.
Telefon: 21539899 
www.athen4u.dk

Lucca/Toscana
Lejlighed indenfor den hi-
storiske bymur. Velegnet 
til par. 3000,- pr. uge.
Telefon: 21160780 
www.setoscana.dk

Hus i Gilleleje
Stort træhus i Gilleleje 
tæt på havet.  Uge 29 og 
30. Dejlig have, 5-6 sen-
gepladser  5000kr/uge. 
Telefon: 20516371

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

Åbningstider i sommer
Næste nummer af Fagbladet Folkeskolen udkommer 15. august.

Folkeskolen.dk holder lukket i uge 28 og 29. Lærerprofession.dk er åben hele sommeren. 
Danmarks Lærerforenings sekretariat har ændrede åbningstider i uge 27 til og med uge 32: 

mandag til torsdag kl. 10-15 og fredag kl. 10-14.

 

 

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

Besøg Universe, Sønderborg Slot og Historie 
Center Dybbølbanke og måske en tur ti l Flensborg 
i Tyskland.
1 overnatning med varm aft ensmad, morgenmad 
og selvsmurt madpakke fra 265 kr. pr. pers. pr. døgn.
Udskriv lejrskole katalog her:
www.lejrskolesønderborg.dk

Danhostel Sønderborg Vollerup

Lejrskole / skolerejser ti l Sønderjylland * Pris er inkl. transport, indkvartering samt 4 valgfri 
aktiviteter (fx rafting, kanotur, fjeldvandring). Ring 
på 8020 8870 og få en snak med Brian eller Christian.

Brian Jacobsen

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

 Christian Skadkjær

Fra kr. 1.998,-*
TROLL AKTIV
AKTIVREJSE
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

ABONNEMENT  
Telefon: 33 69 63 00, e-mail: 
nvl@dlf.org  
Årsabonnement for Folkesko-
len – fagblad for undervisere: 
1.100 kroner inklusive moms. For 
abonnementer i udlandet til-
lægges porto. Abonnement kan 
opsiges med en måneds varsel 
til udgangen af et kalenderår. 
Løssalgspris: 55 kroner. 

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

Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
Folkeskolen nr. 13  29. juli 5. august 15. august
Folkeskolen nr. 14  13. august 20. august 29. august
Folkeskolen nr. 15  27. august 3. september 12. september

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

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

136. 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
Adresse: Studiestræde 34 3. sal 
1208 København K
Post: Postboks 2139  
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 36968559

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, (orlov)  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
bje@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk
Tobias Lauritzen,  
tla@folkeskolen.dk 
Erik Bjørn Møller,  
ebm@folkeskolen.dk
Andreas Brøns Riise,  
abr@folkeskolen.dk
Caroline Schrøder,  
csc@folkeskolen.dk 
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk

Layout og grafisk produktion  
OTW A/S

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

Kontrolleret oplag 
2017: 77.028 (Danske Mediers 
Oplagskontrol)
Læsertallet for 2. halvår 2018 er 
152.000. 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+.

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

DANMARKS  
LÆRERFORENING

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 henvendel-
ser mandag-torsdag kl. 9.00-15.30 og 
fredag kl. 9.00-14.30.

ÆNDRET ÅBNINGSTID I  
SOMMERUGERNE
I perioden 1. juli – 9. august 2019 er se-
kretariatets åbningstid ændret til man-
dag-torsdag 10.00-15.00 og fredag 
10.00-14.00. Åbningstiden gælder så-
vel døren som telefonen.

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 op-
lyst, om du skal henvende dig til kred-
sen, dlf/a, Lærernes Pension mv., om 
kredskontorets åbningstid, adresser 
og telefonnumre.

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

MEDLEMSHENVENDELSER
Henvendelser om pædagogiske, øko-
nomiske og tjenstlige forhold skal ske 
til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan man 
henvende sig om konkrete sager om 
arbejdsskader og psykisk arbejdsmil-
jø, om medlems administration, låne-
afdeling, understøttelseskasse og ud-
lejning af foreningens sommerhuse.

KONTINGENTNEDSÆTTELSE 
ELLER -FRITAGELSE
kan søges af medlemmer, der er ledi-
ge, 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 an-
søges direkte på vores hjemmeside 
www.dlf-laan.dk

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

Vandkunsten 12, 1467 København K
Telefon 3369 6300

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 12: 

FÅ LÆRERSTUDERENDE VÆLGER PROVINSEN

Britt, Cecilie og Annette får god energi 
i deres team. Men for mange lærere er 

teamsamarbejdet ikke tiden værd.

T E M A :  T E A M S A M A R B E J D E  

HAR DU ET  
DREAMTEAM?

120
OPGAVER, 

SKOLEN OGSÅ 
SKAL KLARE

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  S I D E  3 6

L Æ S  S I D E  1 6

SVERIGES  
BEDSTE LÆRER: 

SÅDAN 
MOTIVERER  

DU DINE  
ELEVER

N R .  1 2   |   2 7.  J U N I   |   2 0 1 9
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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.

USKOLET

SÅ KAN DE LÆRER DET / 169

Tegning: Craig Stephens

• Indse, at ferier, du ikke har haft 
tid til at forberede, faktisk har 
en del til fælles med lektioner, 
du ikke har haft tid til at forbe-
rede. Vær åben, håb det bedste.

• For eksempel er det nok allerede 
lidt sent at spørge, om du kan 
låne den ødegård, som hende 
kollegaen med ødegården altid 
snakker om.

• At lave ingenting kan være en 
eksistentiel udfordring; det er 
utrygt for mange pludselig at 
skulle give slip på hjertebanken 
og dårlig samvittighed. Men 
prøv at lave det, du plejer – og 
så hold op med det. 

• Vær opmærksom på, når du 
ivrigt gestikulerende løber frem-
mede mennesker i møde, at 
shorts og sandaler i ferietiden 
ikke er nogen garanti for, at folk 
også er lærere.

• Erkend, at ferier er en del af det 
at blive voksen. Alt her i verden 
kan jo ikke bare gå efter dit ho-
ved og handle om skemalagt 
pligt og alvor, vel?

• Tab ikke modet, hvis det hele 
synes uoverskueligt. Med ti-
den får også du fyldt rygsæk-
ken med værktøjer til at kunne 
håndtere de mange uforudsige-
lige strabadser i ferietiden. 

Held og lykke  
– og rigtig god sommer! 

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

• Søg eventuelt hjælp hos mere 
erfarne kolleger, hvem det 
synes helt naturligt at holde 
ferie. Mange er faktisk oprigtigt 
interesserede i at høre om nye 
måder at slappe af på.

• Første feriedag er det bare af sted 
ned på stranden. Ja, der er mas-
ser af ting at samle, som kunne 
være sjovt at bruge i undervisnin-
gen. Men det skal du ikke. 

Mange nye lærere oplever et praksischok, når de  
allerførste gang står foran at skulle gennemføre en 
sommerferie på egen hånd. Her er nogle råd!

G U I D E
TIL NYE LÆRERE:

• En rigtig lærer har mindst tre 
nye danske romaner med i som-
merhus. Men de fleste ender 
med bare at bladre åndsfra-
værende i de jordslåede numre 
af magasinet »Alt om håndar-
bejde«, som de finder i kurven 
foran brændeovnen.

• Det kan fungere som en glim-
rende forberedelse til kommen-
de forældresamarbejder at blive 
talt ned til i køen ved iskiosken 
af en salgs- og marketingassi-
stent fra Hjerting.

• Undgå så vidt muligt  
børn i ferien.

• Okay, så du er ikke illoyal – du er 
bare ung. Men er det for meget 
forlangt, at du satte dig bare 
en smule ind i den lockout, der 
foregik, mens du åbenbart var 
åh så travlt beskæftiget til kon-
firmationsforberedelse? 

VIDSTE DU AT EN ELEFANTS SNABEL HAR 100.000 MUSKLER?  
Med Skolemælks tiltag ”Lær om dyr” bliver børn klogere på dyrene i 
verden omkring dem.

”Lær om dyr” er udviklet i samarbejde med biolog Anders Kofoed 
og Aalborg Zoo – og har:

• Sjovt og flot dyremiljø til klassen
• Kreative udfoldelsesmuligheder
• Sjove lege og aktiviteter med fokus på dyr
• Valgfrie konkurrencer om flotte præmier
• En hjemmeside fyldt med inspiration, der er lige til at gå til
• Materiale der er udviklet i overensstemmelse med Undervisnings- 

ministeriets læringsmål for naturfaglige fænomener. 

Klik ind på

edutainmenthuset.dk
og se mere.

LÆR
OM DYR

med Skolemælk og 
Anders Kofoed
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Rismarker og rickshaws, slumbyer og sarier, flodbåde og farver. Og masser af  
mennesker overalt. Kom tæt på børnelivet i det myldrende flodland – med høj  
faglighed, gode DR-film og masser af spændende opgaver. 

I lærer børnene i den hektiske mega-by Dhaka at kende. Også i de fattige slum-områder, hvor I får et unikt 
indblik i børnenes hverdag – både på godt og ondt. I møder børnene i de små fabrikker, i skolen, ved den store 
bogstavsfest og i den travle bazar. Ude i landets frodige delta møder I tigrene, børnene langs floden, de små 
fiskerbyer ved havet – og meget andet. Materialet er engagerende og nemt at bruge.

Årets bog: ”Trækfuglen” af Kenneth Bøgh Andersen. Om 
den modige Farjana fra Dhakas slum, der bryder grænserne 
og redder sin søster. Plus faktastof og 3 små gysere.

Årets film: Mange nye film fra DR Ultra og Danida.

Kreativitet: Syng årets sang, og lav rickshaw-kunst, Dhaka-
papirblomster og flotte bangla-bogstaver til juletræet.

Masser af opgaver: Eleverne læser, undersøger, 
eksperimenterer og formidler.

Bevægelse med mange sjove lege og spil fra Bangladesh.

Lærer-web med materialer klar til brug og nemme 
opgaveark med målpar og tegn på læring.

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

Vind gratis skolebesøg med ”PlanBørnefonden”.

Årets projekt: PlanBørnefonden skaber skolegang til 
slummens børn – især pigerne.

Lærerne siger: ”Fremragende og vedkommende materiale” 
• ”Nemt at gå til” • ”Det er bare et SUPERB materiale, som 
jeg anbefaler til ALLE!” • ”Superflot og fængende”.

Ta’ med på opdagelse i 

 BANGLADESH

249,- Komplet 
klassesæt 

u-landskalender.dk

 30 store elevbøger  2 lærervejledninger
 Omfattende web-materiale

Årets bog:

Kenneth 
Bøgh 

Andersen

TIL 1.-5. KLASSE I DANSK, N/T, BILLEDKUNST OG TVÆRFAGLIGT

 BESTIL NU! – lav pris indtil 1. juli 

E000619-0015 p50-52_FS1219_uskolet.indd   52 24/06/2019   11.09


	p01_FS1219_Forside
	p02_FS1219_Leder
	p03_FS1219_Leder
	p04-05_FS1219_Indhold
	p06-11_FS1219_Skoleskema
	p12-13_FS1219_Laererstuderende
	p14-15_FS1219_SPOT
	p16-21_FS1219_TEMA_teams
	p22-25_FS1219_Folkeskolen_netklip
	p26-27_FS1219_Fotograferet
	p28-29_FS1219_Debat
	p30-31_FS1219_DLF Kongres
	p32-35_FS1219_Fortaellinger
	p36-39_FS1219_Svensk
	p40-41_FS1219_Fagligt_netværk
	p42-43_FS1219_Anmeldelser
	p44-49_FS1219_Lukkestof
	p50_FS1219_uskolet
	p03-04_FS1219_uskolet

