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Se mere på fagportaler.dk

Har du brug for nye undervisningsmaterialer, der under
støtter dine elevers digitale dannelse? Tag et kig på 
Gyldendals fagportaler. Her kan du bl.a. finde:

■  konkrete redskaber, der hjælper dine elever med at forstå og forholde  

sig kritisk til ny teknologi

■   anbefalinger til en sikker og tryg online adfærd

■   kommunikationsforløb, hvor dine elever lærer at forholde sig kritisk,  

analytisk og reflekteret til tekster på nettet

■  forløb, som udvikler dine elevers færdigheder inden for e-learning,  

kodning og programmering.

Digital dannelse 
kommer ikke af sig selv

MANGE 
FÆRDIGE 
FORLØB

0.10. KLASSE

gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk
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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Nye prøveregler
»Eleverne har i flere år 
arbejdet frem mod eksa-
men/afgangsprøven, i den 
tro at de må benytte alle 
hjælpemidler. Nu et halvt 
år før eksamen skal de-
res arbejdsgang pludselig 
ændres markant. Det ser 
måske ikke ud af noget 
særligt på papiret, men i 
elevhøjde svarer det til, at 
man indfører venstrekørsel 
over night«.
Peter Christensen, 
lærer

»Vi er af den opfattelse, at 
der sandsynligvis kun er 
meget få elever, som sny-
der ved brug af internettet 
ved folkeskolens prøver«.
John Klesner,  
formand for Danmarks 
 it- og medievejlederforening 

»Det vigtigste (…) er, at der 
er en solid sammenhæng 
imellem pensum, undervis-
ning og prøver. Overordnet 
er det der, de bør starte. 
Med at tage beslutningen 
om, hvorvidt skolen skal 
være it-støttet /.../ eller om 
den skal være den ’rene’ 
skole baseret på elevernes 
evne til at huske den for-
midlede reproduktion«.
Christian Wadskov,  
bestyrelsesmedlem  
i Folkeskoleforældre

En dag vil en satiriker grave forløbet omkring afskaffelsen af de obligatoriske 
læringsmål i folkeskolen frem – og se, at virkeligheden som så ofte før overgår fantasien. 

For det er en farce, som netop i denne tid får sin afslutning i Folketingssalen, hvor 
partierne stemmer om et lovforslag, som gør de godt 3.000 videns- og færdighedsmål 
vejledende i stedet for obligatoriske.

Det var de sådan set enige om allerede for halvandet år siden. Men KL og Finans-
ministeriet har hele tiden kæmpet indædt imod, at målene skulle gøres vejledende, og 
dernæst imod, at kommunerne skulle forbydes i stedet at sætte deres egne mål. Finansmi-
nisteriet vil gerne kunne måle skolen med obligatoriske mål – og KL bryder sig aldrig om, 
at Christiansborg begynder at bestemme i kommunerne.

De to parter har her en fælles interesse. De har så fundet en lov fra 2009 frem. Den 
siger, at det er kommunerne, som »fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed«.

 Jamen?
Det er åbenbart kommet bag på forligskredsen på Christiansborg, som siden maj har 

diskuteret lovteksten på livet løs, i den tro at det er dem, der bestemmer. Ministeren blev 
endda bedt om at komme med en ny formulering, da kommunerne i den første tekst 
havde fået sneget ind, at de fik lov til at erstatte de bindende mål med deres egne mål. 

Meningen med lovændringen var at give skolerne og lærerne en frihed, der »kunne 
mærkes helt ud i klasselokalet«, som ministeren formulerede det. 

Facit blev dog, at forbuddet mod kommunale mål nu er pillet ud af teksten og erstattet 
af »et stærkt signal«. 

For som formanden for børne- og ungeudvalget i KL forklarer til folkeskolen.dk, så 
duer det ikke, at man fra Christiansborg vil bestemme »helt ind i klasselokalet«. Altså be-
stemme, at kommunerne ikke må bestemme.

Hallo!
Meningen var jo netop, at det var skolerne, lærerne, skolelederne og forældrene, som 

skulle vælge.
Sat på spidsen er styringen af folkeskolen med dette forløb 

rykket endeligt ud i kommunerne. 
Målene bliver ganske vist vejledende – men kommunerne kan nu, som de ønsker, selv 

vælge at lægge mål oveni eller gøre de vejledende mål obligatoriske. 
»Hvis vi følger deres logik, så kan den paragraf (i loven fra 2009, redaktionen) bruges 

til at underminere al lovgivning«, som Alex Ahrendtsen siger til folkeskolen.dk.
Om det går så galt, er svært at vide. Hvis KL strammer skruen for me-

get, kan den jo risikere, at der bliver flertal for at ændre loven fra 2009. 
Men kernen er, at skolelederne og lærerne nu alligevel 
ikke har en lovtekst, som giver frihed i klas-
selokalet. 

Signaler er gode, men de har det 
med mest at blive efterlevet af dem, 
der er enige, og som ydmygt indser, 
at politikerne på Christiansborg 
er klogere, end de selv er. Hvor 
mange mon der findes af den type 
i det kommunale landskab? 

Al magt til  
kommunerne

Se mere på fagportaler.dk

Har du brug for nye undervisningsmaterialer, der under
støtter dine elevers digitale dannelse? Tag et kig på 
Gyldendals fagportaler. Her kan du bl.a. finde:

■  konkrete redskaber, der hjælper dine elever med at forstå og forholde  

sig kritisk til ny teknologi

■   anbefalinger til en sikker og tryg online adfærd

■   kommunikationsforløb, hvor dine elever lærer at forholde sig kritisk,  

analytisk og reflekteret til tekster på nettet
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VI STÅR SAMMEN 

 MOD MOBNING

gratis Trivselsmateriale til
Skolernes Trivselsdag 2018

Elever på mere end 800 skoler  
arbejdede i 2017 med materialet, og 

tilbagemeldingerne var overvældende. 

Tilmeld jer allerede nu og brug 
Min skole – Min ven 

på Skolernes Trivselsdag i marts 2018. 

DELTAG GRATIS  
Tilmeld og læs mere på 

redbarnet.dk/minskoleminven

NYE CASES
MIN SKO

LE-

MIN VE
N

8

Kære forældre:  
Husk nu 

jakken og 
madpakken

Hver anden lærer griber som  
Karina Lestrup Christensen ind, 
når eleverne ikke har mad eller 
passende tøj med i skole. Be-

kymrende, at så mange børn har 
brug for ekstra voksenstøtte, 

mener forældreformand Mette 
With Hagensen.

I N D H O L D

12

Uden fast skema 
Den projektorienterede  

undervisning giver mere flow i 
arbejdsdagen, siger lærerne.
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»Alkohol er alle 
steder« 

Marianne Østergaard har 
ikke længere berørings-

angst, når det gælder al-
koholmisbrug i en elevs fa-
milie. »Man skal reagere«, 
siger hun - og minder om 

underretningspligten. 

Podcast er 
noget, vi gør

Lærer Hanne Heuni-
che og adjunkt Rikke 
Brandt Bundsgaard 
står bag podcasten 

»Stemmer fra skolen«. 
De vil gerne tale lærer-
faget op med podcast 

om forskning  
og praksis.

Detektiver  
i dansk

Ny didaktik i dansk 
giver eleverne en  

undersøgende tilgang 
til litteratur.
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TEKST SEBASTIAN BJERRIL

Hvorfor er det vigtigt med en bog om motivation?
»Vi er inde i en motivationskrise. Vi har to 

usunde ydergrupper. I den ene er eleverne 
overmotiverede og lider af stress, og i den 
anden ende er eleverne stået helt af og gider 
slet ikke skolen. I dag er der for få, der har et 
afbalanceret forhold til skolen«.

Hvorfor er der blevet færre af dem i midter-
gruppen?

»Det kan der være mange forklaringer 
på. Men en af de vigtige årsager er, at vi har 
fået en præstationskultur. Nogle kalder det 
ligefrem en perfektionismekultur, hvor vi 
arbejder efter nogle ydre ting, og hvor det 
gælder om at være succesrig og perfekt på 
alle livets områder. Det rammer skolen, hvor 
man for alt i verden skal have gode karakterer 
og udtalelser«. 

Hvad betyder det for elevernes læring?
»Man kan sagtens få gode karakterer, uden 

at man lærer særligt meget. Hvis man kun går 
til eksamen for at få 12, kan man have glemt 
det hele igen dagen efter. Hvis man omvendt 
går til eksamen, fordi man synes, at det er 
spændende, så kan man nogle gange huske 
det resten af livet«. 

Lektor Frans Ørsted Andersen står bag bogen »Motiverende undervisning«, 
der handler om at skabe sund motivation blandt elever i en tid, hvor mange enten 
overpræsterer eller står helt af. Folkeskolen har interviewet lektoren og spurgt ind 
til nogle af rådene i bogen. 

Bogen »Motiverende undervisning« er den sjette 
bog i bogserien »Pædagogisk rækkevidde«. I serien 
giver skoleforskere inspiration til, hvordan lærere kan 
omsætte viden til praksis. De i alt 12 planlagte bøger er 
alle gratis for medlemmer af Danmarks Lærerforening 
og er blandt andet tænkt som inspiration til samtale-
emner på landets lærerværelser. 

Seriens første seks titler er: »Læringens DNA«, »Digital 
dannelse«, »Samarbejde og inklusion«, »Læring i prak-
sis«, »Spilpædagogik« og »Motiverende undervisning«. 

Du kan downloade »Motiverende undervisning« og de 
andre bøger i serien ved at logge ind på »Min side« på 
dlf.org.

Gratis bøger til lærere

Ny gratis bog: 
»Fortæl eleverne,  
at skolen kun handler  
om vigtige ting«

Hvad får man som lærer ud af at læse bo-
gen?

»Lærerne møder hele tiden elever, der 
står i de her ydergrupper. Det er noget, man 
virkelig diskuterer ude på skolerne. Og der 
er også kommet nogle tiltag. Der er jo skoler, 
hvor man har fået dispensation for prøvereg-
ler, og politikerne på Christiansborg er også 
i gang med at skære ned på antallet af bin-
dende mål, hvilket giver friere rammer for at 
lave en interessant undervisning«.

Er der nogle få huskeregler, som det kan 
være godt at have i baghovedet som lærer, når 
vi snakker motivation?

»For det første er det vigtigt at huske på, 
at motivation er noget, der kan skabes. Når vi 
sættes i nogle situationer, hvor vi kan arbejde 
med nogle ting på forskellige måder, så opda-
ger vi, at noget, vi ellers troede var kedeligt, 
faktisk kan være spændende. Det andet, vi 
skal huske, er, at man skal diskutere med kol-
legerne og eleverne imellem, hvad det er, der 
er motiverende, og hvordan vi bevæger os i 
retningen af det, der motiverer os«.

I bogen nævner du et eksempel, hvor en 
elev ved navn Sidse håber på at blive journalist 
eller fotograf, og derfor får hun lov til at filme 
og interviewe i natur/teknologi, mens de andre 
i hendes gruppe gør noget andet. Skal Sidse så 
altid have lov til at agere journalist?
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Læreren kan motivere sine elever ved at anvende metoder 
som gruppe- og projektarbejde, hvor elevernes interesser, 
nysgerrighed og medbestemmelse kommer på banen.

Fo
to

: iS
to

ck

Frans Ørsted Andersen er lektor 
og ph.d. på Danmarks Institut for 
Pædagogik og Uddannelse, Aarhus 
Universitet. Han har som psykolog 
fokus på læringens og undervisnin-
gens psykologiske aspekter som 
motivation, engagement, opmærk-
somhed, samarbejde, mestring, 
trivsel og relationer. Og så er han 
samtidig landets førende forsker i, 
hvordan de driver skole i Finland.

Frans Ørsted Andersen

til at skrive en rapport. Men hun fik på den 
måde en lidt anden vinkel på faget og kunne 
pludselig se pointen med det. Så det kan være 
en øjenåbner, at man nogle gange indretter 
undervisningen efter de enkelte elever«. 

Du nævner også en observation, du har 
gjort dig i Finland, hvor lærerne ofte fortæller 
eleverne, at skolen kun arbejder med »vigtige 
ting«, »meget vigtige ting« og »ekstremt vigtige 
ting«. Hvorfor er det en god ide?

»Hvis vi i hverdagen siger, at det er prø-
verne og afgangsbeviset, der er det vigtige, 
så bliver det omdrejningen for motivationen. 
Derfor tror jeg, at det er en god ide at sige, at 
fagene og skolen er det vigtige i sig selv. Det 
handler om at fortælle, at skolen er vigtig for 
deres liv«.

Du beskriver, at den stærkeste form for moti-
vation er det, man kalder den indre motivation, 
som kan sammenlignes med forelskelse og 
kærlighed. Kan man forvente, at særlig mange 
elever får det sådan med noget fagligt?

»Ja, det vil jeg sige. Men igen kun en gang 
imellem. Når man en gang imellem kan lave 
forløb, hvor det bliver op til eleverne selv at 
undersøge, hvordan en fugl kan flyve, og om 
man ligefrem kan lave et apparat, som kan 
flyve ligesom en fugl. Det kan få den indre 
motivation frem, så de ikke tænker på, at de 
skal have fantastiske karakterer. Men vi kan 
ikke undvære den ydre motivation. Det vil 
være utopisk at tro, at vi kan have en skole, 
der alene bygger på indre motivation«. 

Hvad skal man så gøre, når man har læst 
bogen?   

Det smarteste, man kan gøre, er at disku-
tere indholdet med sine kolleger. Hvordan 
kan vi rumme de her forskellige ydergrupper 
i samme klasse? Som med alt andet på det 
pædagogiske område er der ikke nogen lette 
løsninger, men bogen kan bruges som inspira-
tionskilde. 
bje@folkeskolen.dk

»Nej, det er helt umuligt. Men det hand-
ler om, at læreren varierer undervisningen, 
så man en gang imellem kan ramme ele-
vernes styrker og tage højde for, hvordan 
de er som personer. Og selv om Sidse gik 
rundt med et videokamera, skulle hun også 
arbejde med de faglige ting og være med 
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U N D E R S Ø G E L S E

Hver anden lærer har fundet det nødvendigt at sørge for 
mad, tøj eller sko til elever, hvis forældre ikke har sørget for 

deres børn. Det viser ny rundspørge. Forældreformand  
er bekymret over omfanget.

T E K S T :  S E B A S T I A N  B J E R R I L  O G  M I K K E L  M E D O M

S koletasker uden den obligatoriske mad-
pakke og elever med tynde jakker og 
sommersko i skolegården i december. 
Det er et hverdagssyn på folkeskoler. I 

en ny spørgeundersøgelse, som analyseinsti tuttet 
Scharling Research har foretaget for Folke skolen, 
svarer 53 procent af lærerne, at de personligt har 
grebet ind og skaffet tøj eller mad til en elev, hvis 
forældrene ikke har sørget for det. 

Lærere tager over, 
hvor forældre glemmer

TØJ er heller ikke vigtigt
Hvad er efter din vurdering den  

primære årsag til, at elever møder  
i skole uden at have passende  

fodtøj/tøj til vejret? 

58 %20 % 17 % 5 %40 %16 % 30 % 6 %40 %6 % 40 % 8 %
Hjemmet har ikke råd

Hjemmet prioriterer det ikke

         Eleven prioriterer  

det ikke/ønsker det ikke

Andet
Hjemmet har ikke råd

Hjemmet prioriterer det ikke

         Eleven prioriterer  

det ikke/ønsker det ikke

Andet
Hjemmet har ikke råd

Hjemmet prioriterer det ikke

         Eleven prioriterer  

det ikke/ønsker det ikke

Andet

MAD er ikke vigtigt
Hvad er efter din vurdering den  

primære årsag til, at elever møder  
i skole uden at have spist morgenmad  

og/eller uden madpakke eller penge  
til frokost? 

IDRÆTSSKO er slet ikke vigtigt
Hvad er efter din vurdering den primære  

årsag til, at elever møder i skole uden  
at have fodtøj til idræt? 
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Syv ud af ti lærere svarer også, at de har 
elever i deres klasser, der enten ikke spiser 
morgenmad eller ikke har fået madpakke el-
ler penge med til mad. Og tæt på hver fjerde 
lærer svarer, at de i høj grad oplever elever, 
der går rundt med tøj, der ikke er beregnet 
til årstiden. Undersøgelsen bygger på svar 
fra 458 ud af 1.174 lærere, der er tilmeldt 
Folkeskolens panel.  

At så mange lærere griber ind, overrasker 
Hanne Knudsen, lektor på Danmarks Institut 
for Pædagogik og Uddannelse. Hun forsker i 
forholdet mellem skole og hjem, og selv om 
hun ikke sidder inde med tal, der kan vise en 
udvikling, mener hun, at det er blevet mere 
almindeligt, at lærerne træder til af hensyn til 
barnet. »Det handler formentlig både om øko-
nomi og om, hvordan forholdet mellem skolen 
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og hjemmet har udviklet sig«, siger Hanne 
Knudsen.  

Hun mener overordnet, at det er positivt, 
at mange lærere hjælper til ved forældrenes 
bord. »Hvis ikke vi er ude i tilfælde, hvor det 
kræver en social indberetning, virker det 
fornuftigt, at lærerne er gode til at hjælpe til 
med et stykke knækbrød, eller hvad det nu 
måtte være«.

Ifølge lektoren har indførelsen af kon-
tanthjælpsloftet og integrationsydelsen 
sandsynligvis haft den effekt, at flere børn 
vokser op i økonomisk trængte hjem. I un-
dersøgelsen svarer hver sjette af lærerne, 
som har oplevet elever med tøj, der ikke 
passer til årstiden, at de mener, det skyldes, 
at forældrene ikke har penge til at skaffe 
ordentligt tøj. 

Når det kommer til den manglende mor-
genmad eller madpakke, oplever hver 16. læ-
rer, at det skyldes, at familien ikke har råd.  

Høje forventninger til forældre
Men det handler formentlig også om, at 
lærerne er blevet mere optaget af elevernes 
velvære, end de var før i tiden, peger Hanne 
Knudsen på. »Der var også forsømte børn 

tidligere, men det levede man i højere grad 
med. Måske kunne eleven lige få lidt af si-
demakkerens madpakke og så ellers løbe på 
bare tæer i gymnastiksalen«, siger hun. 

I undersøgelsen peger flest lærere på, at 
udfordringerne med manglende tøj og mad 
typisk skyldes, at det ikke bliver prioriteret 
af forældrene eller eleverne selv. Og ifølge 
Hanne Knudsen er de mange lærere, som 
har reageret på, at elever ikke har haft pas-
sende tøj på eller mad med, formentlig også 
et udtryk for, at skolen i dag oplever at være 
afhængig af, at forældrene bidrager.

»Det gør, at mængden af information til 
forældrene er blevet større. Der er en for-
ventning om, at de følger med på intra og 
følger ugeplanen. Og gør man ikke det, så 
risikerer man meget lettere at skuffe skolen«. 

Hun peger også på, at det i dag ofte for-
ventes, at forældrene får stablet en hyttetur 
på benene, bager kager til de sociale arrange-
menter, arrangerer legegrupper til børnene 
og husker at læse 20 minutter om dagen med 
deres barn. 

»Når forventningerne er blevet flere 
og mere åbne, kan det være svært at sige: 
’Jamen, i hvert fald skal I sørge for madpak-

Om undersøgelsen
Analyseinstituttet Scharling Research har spurgt 1.174 lærere, der har sagt ja til, at de kan kontaktes, 
når Folkeskolen ønsker at undersøge forhold i folkeskolen. 458 lærere har besvaret undersøgelsen, 
hvilket giver en svarprocent på 39. Undersøgelsen er foretaget i oktober 2017.

53 % 
af lærerne har personligt 
grebet ind og skaffet tøj 
eller mad til en elev, hvis 

forældre ikke formåede at 
sørge for det.

25 %
 

af lærerne oplever i høj 
grad, at elever ikke har 

det nødvendige fodtøj til 
idræt.

23 %
af lærerne oplever i høj 
grad, at elever ikke har 
passende tøj/fodtøj til 

vejret.

F O L K E S K O L E N  /  2 1  /  2 0 1 7  /  9 

ken, og vi synes jo også, at det er vigtigt, at I 
skal læse med jeres barn’«, forklarer Hanne 
Knudsen. 

Forældre: Lærerhjerter skinner igennem
Hos Skole og Forældre er formand Mette With 
Hagensen ikke overrasket over, at hver anden 
lærer i undersøgelsen svarer, at de har set sig 
nødsaget til at gribe ind på et område, der 
ellers er forældrenes ansvar. 

»Lærerne har per definition et stort hjerte. 
De holder næsten lige så meget af deres ele-
ver, som vi holder af vores egne børn. Står 
man som lærer og oplever, at et barn er udsat 
i en eller anden grad, så går man ind og hjæl-
per, fordi sådan er man«, siger hun.

Selv om tallene ikke overrasker forældre-
formanden, er de bekymrende, siger hun. 
»Det er et tegn på, at rigtig mange børn har 
brug for ekstra voksenstøtte ud over den, de 
får fra deres forældre«, siger hun.

Foreningen har ikke nogen fornemmelse 
af, om der er sket en stigning i andelen af for-
ældre, som ikke formår at klæde deres børn 
ordentligt på eller sørger for mad i skoletiden. 
Men ifølge formanden kan forældrene i hvert 
fald ikke klage over informationsniveauet fra 
skolerne. 

»Forældrene bør have mulighed for at 
have styr på den slags ting. Så det må skyldes, 
enten at de har for travlt, eller at de ikke har 
pengene til at betale for det, som børnene 
skal have med«, siger hun.

Ifølge Mette With Hagensen bliver forældre-
ne ikke pålagt for mange opgaver. Hun mener 
dog, at det er vigtigt, at skolerne sørger for at 
forventningsafstemme med forældrene. 

Minister: Ansvar ligger hos forældrene
Ifølge undervisningsminister Merete Riisager 
(Liberal Alliance) kan der ikke sættes spørgs-
målstegn ved, at mad og tøj er en opgave for 
forældrene. »Det er forældrenes ansvar, at 
det enkelte barn møder i skole klar til at lære. 
Derfor kan man med rette forlange, at det 
store flertal af forældre tager ansvar for noget 
så elementært vigtigt som mad og tøj«.

Hun roser lærerne for at træde til, hvis 
forældrene svigter. »Men at lærerne griber 
ind, hvis et barn alligevel står i en akut og 
vanskelig situation, vidner om omsorg og en 
pragmatisk tilgang til den enkelte elevs behov. 
Det synes jeg tjener dem til ære«, skriver mi-
nisteren i en mail til Folkeskolen. 
bje@folkeskolen.dk og mim@folkeskolen.dk
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På Nærum Skole er lærer Karina Lestrup 
Christensen overbevist om, at alle lærere på 
en eller anden måde har oplevet elever, som 
ikke er klædt ordentligt på. Når hun selv er 
vidne til en elev i en for tynd jakke, bruger 
hun tid på både at lede efter ekstra tøj og at 
tage kontakt til hjemmet.

»Jeg skriver som regel en mail til foræl-
drene eller ringer dem op. Her går jeg meget 
op i, at ordlyden ikke er anklagende eller 
antyder, at de ikke har midlerne til det. Hos 
os er det alle typer forældre, som kan være 
uopmærksomme på vind og vejr«, fortæller 
Karina Lestrup Christensen. 

»Det kan også være en elev, der er blevet 
sendt i skole med sandaler i regnvejr. Men når jeg 
kontakter forældrene, reagerer de altid pænt«. 

Handler det om alvorligere tilfælde, hvor 
kommunen skal involveres, kommer skolele-
delsen indover.

»Jeg har prøvet at gå til min chef, fordi 
jeg skulle give en ubehagelig besked til nogle 
forældre. Og så sagde min chef :’Den tager 
jeg. Du skal ikke være the bad guy. Du skal 
have en god relation til forældrene’. Det var 
enormt dejligt«, siger Karina Lestrup Chri-
stensen.

Måtte aflyse cykeludflugt
På Egebæk-Hviding Skole Vadehav i Ribe 
griber lærer Hanne Primdal også ind, hvis 
hun ser elever i stumpede bukser, for tynde 
jakker eller uden regntøj.

»Men det kan også være hverdagsudfor-
dringer, som at elever ikke lige har fået en ta-
ske eller en jakke med, når vi skal på udflugt 
i skoven, eller de ikke har fået cykelhjelmen 
med, når vi skal ud at cykle«, fortæller Hanne 
Primdal.

Skolen har både ekstra cykler og cykel-

hjelme til fælles brug. Men hun har oplevet, 
at en udflugt helt måtte aflyses, fordi der var 
for mange af eleverne, der ikke havde deres 
cykel med, selv om forældrene var blevet 
informeret om at sørge for, at børnene kom i 
skole med en cykel. 

Ser hun et mønster i, at en elev har for lidt 
tøj med, eller skoletasken ikke indeholder en 
madpakke, et penalhus eller andet, tager hun 
kontakt til hjemmet. 

»Alt efter hvad henvendelsen drejer sig 
om, er det ikke det sjoveste at gøre. For det 
kan være en familie, som du ved ikke har 
midlerne eller det nødvendige overskud, og 
her bevæger man sig ind på et territorium, 
der er forældrenes, nemlig at sørge for, at 
deres barn er skoleparat. Enkelte gange får 
vi nogle svar tilbage, som er knap så pæne«, 
siger hun.  
bje@folkeskolen og mim@folkeskolen.dk

Lærere: Alle forældre kan glemme
Det er langtfra kun forældre fra socialt udsatte hjem, der ikke får klædt  
deres barn ordentligt på, lyder det fra to lærere.  

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

Lærer Karina Lestrup 
Christensen står gerne 
på hovedet i glemmekas-
sen for at finde et stykke 
varmt tøj til en elev, der er 
kommet i skole uden pas-
sende overtøj eller sko.

U N D E R S Ø G E L S E
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Mange lærere  
griber til egen  
lomme
Fire ud af ti lærere bruger deres egne penge,  
når der skal købes ekstra materialer til undervisningen 
eller deles flødeboller ud i klassen. 

T E K S T :  S E B A S T I A N  B J E R R I L  O G  M I K K E L  M E D O M

Hvor stort et beløb vil du  
mene, der er tale om  

på årsbasis?

Kilde: Analyseinstituttet Scharling Research har 
spurgt 1.174 lærere. 458 lærere har besvaret undersø-
gelsen fra Folkeskolen. Undersøgelsen er foretaget i 
oktober 2017.

Eleverne skal lære om opdrift og fremdrift i 
fysiktimen og skal ud fra nogle grundprincip-
per bygge deres bud på en flyvemaskine. Men 
skolen har ikke det gode tykke pap, som skal 
bruges til vingerne, og der er ikke flere af de 
lange elastikker til propeller. 

Klassen er på cykeltur for at måle højden 
på de lokale bygninger ved hjælp af trigo-
nometri. Bagefter vil lærerne gerne belønne 
elevernes matematiske ihærdighed ved iskio-
sken. 

Fire ud af ti lærere vælger i sådanne tilfæl-
de at bruge deres egne penge til at betale for 
materialer og andre ekstraudgifter. Det viser 
Folkeskolens rundspørge, som 458 lærere har 
svaret på.

Der er ikke tale om mange penge. Tre ud 
af fire lærere siger, at de bruger mellem nul 
og 500 kroner hvert år, 14 procent bruger 
mellem 501 og 1.000 kroner, mens 13 procent 
af lærerne mener, at de betaler over 1.000 
kroner på et år. 

Betaler, fordi de har lyst
Lærerne har også haft mulighed for at angive, 
hvad de betaler af egen lomme. Her skriver 
de fleste, at pengene som oftest går til »små-
ting og materialer«, »præmier« og »hygge og 
samvær«. 

»Det kan være småting, som ikke findes i 
faglokalerne, for eksempel en citron til mad-
kundskab, særligt papir eller klisterbånd, der 
skal kunne noget andet end det klisterbånd, 
man kan hente på kontoret«, skriver en lærer 
eksempelvis i kommentarfeltet i undersøgel-
sen. 

En anden giver udtryk for at bruge penge 
på »spil til sjov og læring, som jeg ønsker at 
viderebringe til mine nye klasser, og særlige 
materialer, skolen ikke kan skaffe, men som 
jeg ikke ønsker at gå på kompromis med«. 

Lærer: Det er mit valg
Kristina Terpling er folkeskolelærer i Aalborg 
og samtidig meningsdanner på hjemmesiden 
skolenindefra.dk. Hun er en af dem, der fra 
tid til anden selv køber materialer og andre 
fornødenheder.

»Men det har aldrig været, fordi nogen har 
sagt, at jeg skulle gøre det, og var jeg kommet 
med en kvittering for mine indkøb, så var de 
blevet refunderet«, siger hun. 

Oplever du mange lærere, der selv køber ind 
for egen regning? 

»Ja, jeg tror, at der er mange, som gør det 
samme. Men jeg tror også, det er, fordi de har 
lyst til at give lidt ekstra. Jeg ser det ikke som 
et problem, der, hvor jeg er. Hvis pengekas-
sen var helt tom, ville det ikke være sådan, 
at lærerne ville vende lommerne og sige: ’Så 
skaffer jeg alle matematikbøgerne’«.  
bje@folkeskolen og mim@folkeskolen.dk

14 %

73 %

7 %
3 % 3 %

0-500 kr.
501-1.000 kr.

1.001-2.000  kr.

over 2.000 kr. 

Ved ikke

LÆRERE  
PUNGER UD

Betaler du for materialer  
eller aktiviteter for din klasse 

af egen lomme?

60 %

40 %

NEJ

JA

Se hele undersøgelsen

Læs mere på folkeskolen.dk/620272.
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VELKOMMEN TIL  
UDSTILLINGEN

Sønderskov-Skolens 1., 4. og 7. årgang  
arbejder projektorienteret. Efter hvert forløb kreerer de 
en udstilling eller et produkt, som de kan vise frem. 1. 
årgang har inviteret forældre og gæster til at se deres 
udstilling om livet i havet. 

T E K S T  H E L L E  L A U R I T S E N  ·  F OTO  M I C H A E L  D R O S T- H A N S E N

 E t par små »sandwichmænd« henter gæster til 1.-klassernes udstil-
ling »Under vandet«. De omvandrende elever med skilte byder 
velkommen og følger gæsterne hen til 1. årgangs lokaler. Her går 
de besøgende under et gardin af tangplanter og bliver mødt af 
ivrige elever, der fortæller om livet i havet, fiskene og de forure-

ningsproblemer, der er i havet.
»Alle på tegningerne holder hinanden i hånden, fordi nogle mennesker 

arbejder sammen for ikke at få plastic i havet«, siger en elev og peger på 
væggen med alle elevernes tegninger.

»Man kan opfinde noget, forbedre det og forandre det. Jeg har tegnet 
robotfugle og robotfisk, der samler affald op«, forklarer en pige.

»Min ubåd samler alt mikroplastic op«, siger en dreng. 

L E A P S
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Alle elever har tegnet en person på A4-papir, og i maven 
på personen er deres forslag til opfindelser eller forbedrin-
ger. I syv uger har eleverne på 1. årgang arbejdet med FN’s 

verdensmål for bæredygtig udvikling og mål nummer 14 
om livet i havet. Eleverne fortæller, at de har været 

ude på nogle muslingeøer i Vadehavet. De viser 
en læsebog om havet frem. Den har ordbog på 

dansk, tysk og engelsk, for her i området har 
eleverne tysk fra 0. klasse. 

»Tintenfisch er en blæksprutte«, kommer 
det stille fra en pige.

Hele 1. årgang står klar i udstillingen og 
kender deres roller. De holder generalprøve, 
og om nogle timer kommer forældrene på be-

søg for at se udstillinger overalt på Sønderskov-
Skolen i Sønderborg. På gangene står elever 

og øver deres oplæg, og inde i klasselokalerne er 
eleverne i gang med at hænge de sidste ting på vægge 

og ned fra loftet. 

Døde fisk og slatten tang
Gæsterne bliver vist hen til sanserummet. Her hænger tang 
i stærkgrønne farver ned fra loftet, og små papfisk svøm-
mer omkring i et fluorescerende lys. Der er roligt og rart her 
under vandet. Men så drejer man om hjørnet, og nu hænger 
der døde fisk og slatne tangplanter ned i hovedet på én, og 
når man går, træder man i plasticaffald, der knitrer og knaser 
under fødderne. 

Vel ude på gangen igen bliver gæsterne mødt af to drenge 
i hvide kitler. De har en lastbil med plasticaffald. Den kører 
op ad en rampe og læsser alt affaldet af i et akvarium. »Hvert 
minut er der her i verden en lastbil fuld af skrald, der bliver 
tømt ud i havet«, fortæller den ene, mens den anden viser en 
blender frem. Heri er der mikroplast blandet op i vand.

På bordene ligger QR-koder til film om bæredygtig udvik-
ling, og ved udstillingens slutning står en lille gruppe elever 
og efterlyser feedback fra udstillingens besøgende. På væggen 
hænger store stykker papir til gæsternes kommentarer.

»Vi vil gerne have noget feedback. Der er tre regler: Det 
skal være spe…, spe…«, eleven går i stå, men bliver hjulpet 
videre af klassekammeraten: »specifikt«. »Det skal være spe-
cifikt, hjælpsomt og venligt«, lyder det så. 
hl@folkeskolen.dk

LEAPS-SKOL ER
•  Leaps, som modellen hedder, står 

for »læring og engagement gennem 
autentiske projekter med fokus på 
science«. Efter hvert projekt ar-
rangerer eleverne på de deltagende 
skoler en udstilling eller en anden 
måde at fremvise et produkt på.

•  Bag Leaps står en række fonde, der 
har lagt omkring 32 millioner kroner 
i udvikling, træning og forskning i 
Leaps frem til 2022.

•  Sønderskov-Skolen i Sønderborg er 
første projektbaserede Leaps-skole 
i landet. Skolen begyndte projekt-
orienteret undervisning uden fast 
skema for 1., 4. og 7. årgang i dette 
skoleår. Næste år kommer tre år-
gange mere til, og på tre år er Leaps 
rullet ud på hele skolen. 

•  Kvaglundskolen Signatur i Esbjerg 
er næste skole, der bliver projektori-
enteret. Her er lærerne i gang med 
Leaps-uddannelse i dette skoleår, og 

fra skoleåret 2018/19 vil 0., 1., 4. og 
7. årgang begynde den projektorien-
terede undervisning. 

•  Planen er, at yderligere to danske 
skoler bliver projektorienterede efter 
Leaps-modellen i løbet af nogle år. 

•  Syddansk Universitet står for føl-
geforskning af projektet på de i alt 
fire skoler i landet, der kommer til 
at arbejde projektorienteret efter 
Leaps-modellen.

14 /  F O L K E S K O L E N  /  2 1  /  2 0 1 7
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To drenge i hvide kitler 
viser, hvordan plastic-
affald bliver hældt i havet 
hver dag. Ved siden af 
står en blender med mi-
kroplast i vand for at vise 
de små plasticstykker, 
der giver dyrelivet store 
problemer i havet.

Sanserummet har flotte 
tangplanter, der hænger 
ned fra loftet, og fisk, der 
svømmer rundt. Men når 
man drejer om hjørnet og 
kommer ud til forurenin-
gen, så er der døde fisk, 
slatten tang, og man går 
rundt i plasticaffald
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 Overalt på Sønderskov-Skolen i 
Sønderborg er der gang i aktivi-
teter. Elever hænger plakater og 
gipsmasker op på væggene, øver 
oplæg, klistrer collage sammen 

eller klipper store frugter i papir, som de 
hænger op i loftet. 

Hele skolen er ved 
at forberede udstillin-
ger om FN’s 17 verdens-
mål for bæredygtig 
udvikling, og der knok-
les for at blive klar til 
forældrene senere på 
dagen. Tre årgange – 1., 
4. og 7. – skiller sig ud 
som Leaps-årgange, 
der arbejder projekt-
orienteret hele året. De 
slutter altid et projekt 
af med en fremvisning 
af en eller anden art. 

Men denne udstilling har hele skolen været 
med i.

»Ideen med Leaps er, at eleverne selv skal 
arbejde mere. Hvis de beskæftiger sig med 
krigen i 1864, skal de læse og vide noget, men 
de skal måske også fremstille en dagbogsside 
fra en soldat. Her skal de så selv producere 
papiret, som man gjorde det dengang, og de 
skal for eksempel skrive siden med blæk. Det 
er et projekt, der varer nogle uger, og både 

»En forskel på USA og  
Danmark er, at her kender 
lærerne virkelig deres ele-
ver. De har relationerne 
med, og det er rigtig godt«.

Loni Bergqvist
Lærer

Projektorienteret undervisning: 

SKEMAET ER 
SMIDT VÆK
På tre årgange foregår al undervisninge som  
projektarbejde. Nogle af lærerne på Sønderskov-Skolen 
ser store fordele i Leaps- arbejdsformen. 
 

T E K S T:  H E L L E  L A U R I T S E N   ·  F OTO :  M I C H A E L  D R O S T- H A N S E N

META FILM PRÆSENTERER EN FILM AF JONAS ELMER

RASMUS

BJERG
ALEXANDER

MAGNUSSON
OG

CUBA

BASERET PÅ KIM FUPZ AAKESONS pOpULæRE BOG

I BIOGRAFERNE 21. DECEMBER
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processen og produktet skal have kvalitet«, 
forklarer skoleleder Rasmus Andreassen.

Fritstillet fra skema
Sønderskov-Skolen er den skole, der er 
længst i Leaps-projektet. Siden august har 
tre årgange arbejdet projektorienteret. 1. 
årgang har for eksempel brugt syv uger på 
at arbejde med FN’s 14. verdensmål om livet 
i havet. Før det projekt arbejdede eleverne 
med emnet livet i 1. klasse, hvor de blandt 
andet var rundt på skolen og møde pedellen, 
rengøringsassistenterne, skolesekretærer og 
de forskellige afdelinger af skolen. De har talt 
om, hvordan man er en god kammerat, hvad 
man skal have med i sin skoletaske, og de har 
udarbejdet klasseregler.

»Eleverne producerede en film på 24 
minutter, hvor de var nyhedsværter, der 
fortalte, hvad man skulle have i skoletasken, 
og hvad de forskellige ting skulle bruges til«, 
fortæller Caja Fournaise, der er klasselærer i 
1.b og tovholder på Leaps.

Lærerne i 1.-klasseteamet fortæller, at de 
føler sig fritstillet i forhold til de normalt stive 
skemaer.

»Vi har lige arbejdet med, at alle elever 
interviewede en person, de godt kan lide. De 
skulle skrive interviewet, tegne og lave en lille 
bog om personen. Bogen skulle pakkes flot 
ind og foræres til personen. Vi kunne under-
vejs se, at det ville blive en meget bedre pro-

ces og bedre bog, hvis 
vi gav projektet en uge 
mere. Så det gjorde vi. Det 
bestemmer vi selv«, forklarer 
Malene Birk Olsen, der er klasselærer 
i 1.a.

De tre lærere i teamet er meget glade for 
den måde at arbejde på. De samarbejder om 
det hele, har masser af ideer til årets projek-
ter og er meget enige om, hvor de vil hen 
med deres arbejde. 

»Vi er meget begejstrede for metoden. Og 
ja, der er nogle af vores kolleger, der endnu 
ikke arbejder projektorienteret, som nok 
synes, at vi er for meget indimellem«, siger 
de tre.

»Vi oplever, at alle børn kommer til at 
stråle i sådan nogle projekter. Mange begyn-
der med at vælge at arbejde med noget, de 
er gode til, men når den stille pige pludselig 
vælger at være studievært i en nyhedsud-
sendelse, så er det fedt. Vi prøver jo også at 
rykke dem lidt«, siger Sandra Schwebel, der 
er klasselærer i 1.c.

Elever skal til test
Et af 1.-klassernes kommende projekter er 
ulandskalenderen, hvor de vil tale om børns 
forhold i Burkina Faso, om børns arbejde i 
en guldmine, om at hjælpe nogle, der har det 
sværere end en selv – og næstekærlighed.

Et andet projekt kommer til at handle om 

krop og sundhed. De har 
også planer om en tour 

de Als, hvor eleverne skal 
lære deres geografiske område 

bedre at kende – blandt andet dyreliv og 
dialekt. Måske vil det resultere i en brochure til 
turistkontoret om børnevenlige steder at be-
søge. Emnet om krop og sundhed vil også lære 
eleverne førstehjælp, og en ide er, at eleverne 
måske kan udstille på sygehuset.

Årgangen skal igennem de samme mål og 
fag, som alle 1.-klasser skal. Leaps-årgangene 
skal også igennem de nationale test, der 
hører til årgangen. Skoleleder Rasmus Andre-
assen fortæller, at der også kan forekomme 
ekstra test, fordi ingen skal kunne komme og 
sige, at eleverne ikke lærer det, de skal.

Vi er fælles om arbejdet
Alle projekter i Leaps begynder med et 
spørgsmål. Projektet om livet i havet begynd-
te med spørgsmålet: »Hvad kan vi gøre for at 
hjælpe fiskenes liv«? Som kickoff på projektet 
så eleverne nogle små film om plastic i havet 
og om en coladåses langsomme nedbrydning.

»Da vi havde set filmene, hentede eleverne 
affaldsposer og begyndte at rydde op. For-
ældrene har oplevet det meget positivt. Vi 
har talt om at bruge affaldsspandene i byen, 
og om at det er bedre at bruge en mulepose, 
når man handler, end at bruge plasticposer«, 
siger Caja Fournaise.

Projektorienteret undervisning: 

SKEMAET ER 
SMIDT VÆK
På tre årgange foregår al undervisninge som  
projektarbejde. Nogle af lærerne på Sønderskov-Skolen 
ser store fordele i Leaps- arbejdsformen. 
 

T E K S T:  H E L L E  L A U R I T S E N   ·  F OTO :  M I C H A E L  D R O S T- H A N S E N

Hele skolen forbereder 
sig til forældrebesøg på 
udstillingerne. To af læ-
rerne på 1. årgang, Caja 
Fournaise og Sandra 
Schwebel, fortæller, at 
arbejdsformen kræver 
meget tid, men at de 
faktisk arbejder mindre 
hjemme nu, end de 
gjorde sidste år.
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»Vi har også set en film, hvor Sebastian 
Klein skærer et dødt dyr op og finder plastic-
stykker i dyret. Det er den naturvidenska-
belige undersøgelsesmetode, vi bruger. De 
undersøger, og de får forklaringerne«, siger 
hun, der ligesom sine kolleger blev overra-
sket over, hvor meget eleverne havde taget til 
sig, da de besøgte Vadehavscentret. 

Lærerne fremhæver Leaps-arbejdsformen 
for at give mulighed for at male papmaché-
fisk en hel dag. Man skal ikke rydde op efter 
to lektioner, og så går der en uge, før ele-
verne skal arbejde videre med deres fisk. De 
taler om at opleve at arbejde i flow.

»Det kræver meget tid at arbejde på denne 
måde. Det er intenst, men jeg er faktisk min-
dre træt og arbejder mindre hjemme i år, end 
jeg gjorde sidste år«, siger Caja Fournaise.

»Tidligere skulle man forberede de enkelte 
lektioner, der var mange fag. Nu hænger det 
hele sammen på en bedre måde. Man ser 
anderledes på det og er fælles om det hele«, 
siger Malene Birk Olsen.

Elever kører skole-hjem-samtale
Lærerne på 1. årgang fortæller, at eleverne 
blomstrer i denne arbejdsform. Alle deres for-
skellige kompetencer kommer i spil. Børnene 
bliver også klædt på til at samarbejde. De skal 

»Det har været en hård proces at overgå til 
projektarbejdsformen på tre årgange. Da jeg 
fremlagde det for lærerne, var der cirka en 
tredjedel, der blev begejstrede. En tredjedel 
sagde: ’Okay, det kan måske blive godt’, og en 
tredjedel var kritiske over for ideen«, fortæller 
skoleleder Rasmus Andreassen.

Elever på 4. årgang pynter op 
til deres udstilling. Alle Leaps-
projekter slutter med et produkt 
– denne gang en udstilling.

lære at arbejde i grupper, for det er ikke bare 
noget, man kan.

Eleverne bliver mere opmærksomme på 
deres egen læringsproces. Til skole-hjem-
samtalerne er det eleverne, der fortæller 
forældrene, hvad de har arbejdet med. Den 
form har alle klasser på skolen kørt med suc-
ces.

»Eleverne skal måske fortælle forældrene 
om det afkrydsningsskema, man har i klas-
sen, når det gælder støj. Hvis eleven har 
mange krydser, kan de tale om, hvorfor det 
er svært at være stille i klassen«, siger Caja 
Fournaise.

Lærere på kursus i Leaps
Alle skolens lærere har været på kursus 
sidste år i Leaps-modellen. Kommunen har 
betalt for 200 timers kursus til alle. Blandt 
andet har Caja Fournaise og Loni Bergqvist 
undervist kollegerne. Loni Bergqvist er lærer 
fra San Diego i USA, og hun er to dage om 
ugen på Sønderskov-Skolen. Hendes løn 
bliver betalt af Kata Fonden.

To grupper af lærere har været på besøg 
på High Tech High-skolen i San Diego for at 
se modellen i praksis, og så har de oversat 
projektarbejdsformen til dansk.

»Det handler om, at børnene skal arbejde 
fagligt på mange måder – også med deres 
hænder – og de skal lære kritisk tænkning. 
Jeg har hørt om nogle dårlige erfaringer fra 
70’erne, hvor børn ’bare’ skulle arbejde med 
et eller andet emne. Forskellen er, at i Leaps 
er arbejdet meget struktureret. Lærerne har 
selv prøvet at arbejde efter undersøgelses-
metoden, så de er helt klare på, hvordan 
eleverne skal arbejde med et projekt«, siger 
Loni Bergqvist.

Hun fortæller, at der vil være nogle ar-
bejdsgange, der er de samme i alle projekter. 
For eksempel skal man være bevidst om, 
hvem publikum er. Modtageren af et projekt 
skifter fra gang til gang, men der er altid en 
modtager og et produkt til modtageren. Loni 

Bergqvist fremhæver, at det vigtige er, at hele 
skolen arbejder i den samme retning, og at 
alle lærer ingeniørmetoden eller undersøgel-
sesmetoden.

»En forskel på USA og Danmark er, at her 
kender lærerne virkelig deres elever. De har 
relationerne med, og det er rigtig godt«, siger 
hun.

En hård proces
Skoleleder Rasmus Andreassen mener, at 
Leaps er en spændende måde at arbejde på 
og en god vej at gå, når det handler om, at vi 
ikke ved, hvad det egentlig er, eleverne skal 
kunne om for eksempel 15 år. De skal kunne 
undersøge og arbejde sammen. Have nogle 
redskaber til at løse nogle udfordringer, som 
vi endnu ikke kender. Alle skal lære at stå 
frem og fortælle for andre.

»Det har været en hård proces. Da jeg 
fremlagde projektet for lærerne, var cirka en 
tredjedel af dem begejstrede. En tredjedel 
sagde: ’Okay, det kan måske blive godt’, og 
en tredjedel var kritiske over for ideen. I 
dag tror jeg, at alle eller næsten alle er med. 
Nogle er gode til at være firstmovers, og de 
går bare i gang. Andre har brug for mere tid 
og for måske lige at se det hele an, men det er 
også okay. Men samlet set er det nogle gode 
lærere, der er her på skolen«, siger Rasmus 
Andreassen.

»Alle lærere har været inde hos mig enkelt-
vis til en samtale, hvor de skulle fortælle, om 
de var klar til at gå i gang med Leaps-arbejds-
formen. Det er muligt, at nogle vælger at rejse 
herfra, men jeg har også fået flere uopfordre-
de ansøgninger fra lærere, der synes, det er 
en spændende vej at gå«, siger skolelederen.

Udfordringen er, at det meste arbejde skal 
planlægges fælles, og lærerne skal have tillid 
til, at alle byder ind. Det kræver, at man er 
fleksibel, omstillingsparat og god til at sam-
arbejde. 

»Vores fornemmelse er, at denne arbejds-
form giver mere mening. Men det kræver, 
at fagligheden er med hele vejen. Nogle er 
bekymrede for, om man kan få alt med i pro-
jektarbejde. Men hvis man mener, at eleverne 
har brug for mere læsning eller at lære stati-
stik, så kan man planlægge et læsebånd eller 
et kursus i matematik«. 
hl@folkeskolen.dk

Velkommen til landet Elektricitanien. Vores minister har 
brug for hjælp til at omlægge landets energisektor til 
bæredygtig energi. Og dine elever er hermed hvervet
som hjælpende agenter.

Book en lærerig og sjov dag for din 5./6. klasse på Experimentariums 
og Ørsteds populære skoleværksted, Energiagent for en dag.
Værkstedet er gratis, når entréen til Experimentarium er betalt.
Læs mere og book tid på experimentarium.dk/skole 
 

Søg om op til 5.000 kr. i transporttilskud
Ligger jeres skole uden for Region Hovedstaden? Og har I lyst til at være 
energiagenter for en dag på Experimentarium i Hellerup?
Så har I mulighed for at søge om ét af 20 transporttilskud på op til 5.000 kr.
Send navn, adresse, postnummer på skolen og kontaktdata på dig samt en 
kort beskrivelse af hvorfor netop din klasse skal på tur.

Du sender jeres indstilling på mail til energiagent@experimentarium.dk 
senest 2. januar 2018. 

De 20 heldige skoler vælges af Ørsted og Experimentarium ud fra den 
bedste beskrivelse, og skolerne får direkte besked senest 8. januar 2018. 
Tilskuddet skal være udnyttet i 2018. Særlige vilkår gælder.
Læs mere på experimentarium.dk/transporttilskud

Gør dine
elever til
bæredygtige
energi
agenter
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28. november 2017 | kl. 16.37   

I 2014 kostede det 80 kroner per elev at gen-
nemføre en undervisningstime i folkeskolen, 
mens det tal i 2017 lød på 69 kroner. Undervis-
ningsminister Merete Riisager peger på folke-
skolereformen som forklaring. Ministeren er af 
Folketingets undervisningsudvalg blevet bedt 
om at udregne prisen per undervisningstime per 
elev i folkeskolen i perioden 2014-2017. »Prisen 
per time vil være lavere, idet det samme antal 
lærerårsværk forudsættes at undervise flere ti-

mer«, siger Merete Riisager i et svar til Folketin-
get om årsagen til den lavere timepris.

Af ministerens svar fremgår det, at hun peger 
på folkeskolereformens understøttende under-
visning som forklaring.

»Ved sammenligning af udgiften per elev per 
undervisningstime før og efter reformen vil der 
altså ikke være tale om det samme undervis-
ningsbegreb«.

Folkeskolens undervisning  
er blevet billigere per time

»Prisen per time vil være lavere, idet det 
samme antal lærerårsværk forudsættes 
at undervise flere timer«, siger Merete 
 Riisager i et svar til Folketinget om årsa-
gen til den lavere timepris.
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På otte år er der blevet 8.300 færre lærere, 
og der er også blevet færre lærere i forhold til 
antal elever i samme periode. Her har folke-
skolen skullet inkludere flere elever med sær-
lige behov, og eleverne har som følge af folke-
skoleloven fået langt flere undervisningstimer.

Det er Danmarks Lærerforening, der har 
foretaget analysen. Formand for Lærerfor-
eningen Anders Bondo Christensen er indig-
neret over, at det brede flertal af politikere 
bag folkeskolereformen på Christiansborg 
har så stor berøringsangst i forhold til at be-
vilge de penge, som efter hans opfattelse er 
afgørende nødvendige for at skabe ordent-

lige arbejdsforhold og mere forberedelsestid 
til lærerne.

»Man har skruet lærernes undervisnings-
timetal op. Og med mere undervisning bør 
lærerne have mere tid til forberedelse. Jo mere 
undervisning der er, jo mere forberedelse er der 
behov for. Men her er det lige modsat«, siger 
Anders Bondo og tilføjer:

»Det giver ingen mening. Det kan godt 
være, at det gør på et eller andet regnebræt 
i en kommunal forvaltning eller i Finansmi-
nisteriet. Men i forhold til at man gerne vil 
give eleverne god undervisning, giver det 
simpelthen ikke mening, og der er ingen 

politikere, der vil forholde sig til det og tage 
ansvar«.

Bondo: 31 lektioner om ugen
Anders Bondo Christensen fremhæver, at de 
tilbageværende lærere har urimelig travlt nu, 
hvor elevernes undervisningstid er øget med 
36 procent.

»Jeg hører om lærere, der underviser op til 
både 29, 30 og sågar 31 lektioner om ugen, 
nogle dage har de samlet kun én times forbe-
redelse til næste dags undervisning«, siger An-
ders Bondo Christensen. 
hah@folkeskolen.dk

21. november 2017 | kl. 11.10

Antallet af lærere i folkeskolen er fal-
det med 8.300 fra 2009 til 2017. Det 
er et fald på 15 procent i en periode, hvor 
elevtallet kun er faldet med fem procent. 
»Utroligt, at ingen politikere vil tage ansvar, 
før det er for sent«, siger Anders Bondo.

Den grønne kurve viser, at der er blevet 15 procent færre lærere siden 2009. Faldet er sket både 
før, under og efter folkeskolereformen. Den blå kurve viser, at i samme periode er elevtallet faldet 
fem procent.

15 procent færre  
lærere i folkeskolen 
siden 2009
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30. november 2017 | kl. 06.31

Lærer i kampagne-
video: »At være  
lærer er også et 
stort kompromis«

Janus Thorsted fortæller 
om sit lærerliv i en ny video, 
der er en del af Danmarks 
Lærerforenings kampagne 
bedrefolkeskole.nu. Janus 
Thorsted siger i videoen:

»Jeg ville kunne løfte 
alle børn til et højere ni-
veau, hvis jeg havde mere 
tid til det. Det at være lærer 
er også et stort kompromis 
imellem det, du ved, du 
ville kunne udrette, og hvad 
du faktisk kan udrette. Det 
at vide, at du har noget 
potentiale, du ikke kan gøre 
noget ved, det er frustre-
rende«.

22. november 2017 | kl. 15.50 

Lærerforeningen anker  
dom i Erik Schmidt-sagen

DLF har besluttet at anke byretsdom-
men i sagen om lærer Erik Schmidt. »Vi 
har overvejet byretsdommen grundigt, 
men vi mener ikke, at Erik Schmidts 
opførsel på nogen måde burde udløse 
en tjenstlig advarsel«, siger Anders 
Bondo. Sammen med Erik Schmidt har 
DLF besluttet at få sagen prøvet ved 
landsretten. Dermed kommer ankesa-
gen formentlig til at strække sig om på 
den anden side af sommerferien. Sa-
gen handler om den tjenstlige advar-
sel, Erik Schmidt modtog efter nogle 
verbale sammenstød med sin leder på 
Agedrup Skole i Odense i 2014.

    

 

17. november 2017 | kl. 07.34 

Eleverne synes fortsat, at skole-
dagene er for lange, og de fag-
lige resultater står stille. Derfor 
mener Socialistisk Folkeparti, at 
ministeren bør fremrykke evalu-
eringen af skolereformen. 

Daværende undervisnings-
minister Christine Antorini 
sagde i oktober 2014:

»Vi følger de faglige resulta-
ter år for år. Jeg synes, at vi skal 
bruge de tal, vi får, og se, om der 
er nogle tendenser. Og efter tre 
år med den nye skole skulle man 
meget gerne kunne se, at det 
afspejler sig i de faglige resulta-

ter hos dem, der er startet i den 
nye skole«.

På uddannelsesstatistik.
dk kan man finde resultaterne. 
I sommeren 2015 var der 89,2 
procent, der mindst fik karak-
teren 02 i dansk og matematik. 
I 2017 var det 87,7 procent, 
der nåede målet. Også i de na-
tionale test står udviklingen 
nogenlunde stille. Nogle steder 
er landsresultatet flyttet et pro-
centpoint til det bedre, mens 
det andre steder er blevet et 
procentpoint dårligere. 
esc@folkeskolen.dk

Status efter tre års reform: 
Trætte elever og  
ingen testfremgang

Kilde: Undervisningsministeriets datavarehus

Elever med mindst 02 i dansk og matematik  
9. klasse hele landet

29. november 2017 | kl. 07.00

Kun fem mobbekla-
ger: Skolerne søger 
råd til at håndtere 
mobning

Siden Den Nationale Klage-
instans mod Mobning åbne-
de i august, er der kun kom-
met fem klager. Til gengæld 
vil landets folkeskoler gerne 
have råd om, hvordan de skal 
håndtere mobbesager lokalt.

Fem klager er det blevet 
til. Men selvom direktøren 
for Dansk Center for Under-
visningsmiljø (DCUM), Jan-
nie Moon Lindskov, havde 
forventet flere klager, ser hun 
det som et positivt tegn. Hun 
mener, det skyldes, at skoler-
ne i høj grad forsøger selv at 
tage ansvaret for at løse pro-
blemer med mobning, drille-
rier og generelle konflikter.

24. november 2017 | kl. 15.39

National ordblindetest:  
To ud af tre elever i  
testen er ordblinde

Otte procent af folkeskolens elever 
har taget den nationale ordblinde-
test, siden den blev indført i februar 
2015, og to ud af tre af dem har 
vist sig at være ordblinde. I konkrete 
tal har 28.056 elever i folkeskolen 
gennemført den nationale ordblin-
detest, siden den blev præsenteret 
for to et halvt år siden og frem til 
august i år.

Drengene er i flertal med 59 
procent af de testede elever. Der er 
dog stor variation på tværs af lan-
det. Således er andelen af drenge 
39 procent i Høje-Taastrup Kom-
mune, men hele 79 procent i Samsø 
Kommune. Det viser en analyse af 
testens resultater fra Styrelsen for It 
og Læring, som Undervisningsmini-
steriet har offentliggjort.

23. november 2017 | kl. 10.31  

It-vejleder samler underskrifter mod lukning af netadgangen under prøverneFIK DU  
LÆST: 
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29. november 2017 | kl. 15.45

Det kommunale selvstyre ser ud til at spænde ben for en reduktion af 
de bindende mål i folkeskolen. »Hvis vi følger deres logik, så kan den 
paragraf bruges til at underminere al lovgivning«, siger Dansk Folke-
partis Alex Ahrendtsen.

Et flertal i Folketinget ønsker at gøre 3.000 færdigheds- og vi-
densmål frivillige, men folkeskoleloven ser ud til at kunne bremse fler-

tallet. Her står: »Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer 
for skolernes virksomhed«.

Dansk Folkeparti er ikke enig: »Det er noget værre pjat, de har 
gang i. Det klæder hverken KL eller regeringen at lave de her juridiske 
fiksfakserier«, siger Alex Ahrendtsen til folkeskolen.dk.

Et folketingsflertal har ønsket at lukke helt ned for, at kommunerne må sætte egne mål,  
når Folketinget gør cirka 3.000 mål vejledende. Men det ser ikke ud til at lykkes.

Vi har lagt 
gratis materialer til din 

trafikundervisning 
under juletræet – og du må 

åbne dem allerede nu! 

Pak ud på: 

sikkertrafik.dk/skole

Til
0.–

 3
.

kla
sse

Til
4.– 6.

klasse

Til7.– 10.klasse

Fælles Mål bliver endelig forenklede, og 
mere end 3.000 færdigheds- og videns-
mål går fra at være bindende til at være 
vejledende. Sådan bliver indholdet højst 
sandsynligt i en ny lov, der blev anden-
behandlet 30. november. Men en lovæn-
dring fra 2009 betyder, at selv om loven 
bliver en realitet, så kan kommunerne 
fortsat selv bestemme, om de vil sætte 
deres egne mål.

Forenklingen fra Christiansborg kan 
således ende med blot at være en opfor-
dring til kommunerne om at skære ned 
på antallet af obligatoriske mål. 

Flertal ønsker, at kommunerne af-
holder sig fra at sætte egne mål
Et flertal bestående af Socialdemokrati-
et, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alter-
nativet, Radikale Venstre og Socialistisk 
Folkeparti ville ellers sikre, at kommu-
nerne var tvunget til at afholde sig fra at 
sætte egne mål. I en betænkning til loven 
har de skrevet:

»Kommunalbestyrelserne kan således 
ikke pålægge skoler og undervisere mål, 

dokumentationskrav med videre med 
udgangspunkt i de vejledende færdig-
heds- og vidensmål«.

Regeringspartierne Venstre, Liberal 
Alliance og Det Konservative Folkeparti 
støtter ikke flertallets betænkning

Bestemt af en anden paragraf
Kommunalbestyrelsernes ansvar for fol-
keskolen blev ændret i 2009. Dengang 
blev paragraf 40, stykke 2, i folkeskole-
loven ændret til: »Kommunalbestyrelsen 
fastlægger mål og rammer for skolernes 
virksomhed«. Loven blev vedtaget med 
stemmer fra Venstre, Socialdemokratiet, 
Dansk Folkeparti, Det Konservative fol-
keparti og Liberal Alliance.

Og det er den paragraf, der trumfer 
flertallets betænkning angående Fæl-
les Mål.

Bundlinjen er, at kommunerne godt 
må sætte egne mål, men de opfordres til 
ikke at gøre det. 
esc@folkeskolen.dk

29. november 2017 | kl. 13.27

Udsigt til KL-sejr: 
Kommunerne må fortsat sætte egne mål for skolen

T E M A   FÆ L L E S  M Å L

DF: Regeringen og KL leger med ilden

Et flertal udenom regeringen vil skære i kommunernes ret 
til at lave egne fælles mål. Men en lov fra 2009 spænder 
ben for ønskerne.

Foto: iStock
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»Jeg får ondt i maven,  når jeg skal ringe« 
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»Jeg får ondt i maven,  når jeg skal ringe« 

I hver klasse sidder i gennemsnit  
mere end to elever, som vokser op  
i familier med alkoholmisbrug.   
Marianne Østergaard har tre gange 
blandet sig for at hjælpe  elever. 

T E K S T :  

M A R I A  B E C H E R  T R I E R  

F O T O :  

P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N E n dreng sidder på gangen på Den 
Classenske Legatskole i København. 
Han læser lektier. Marianne Øster-
gaard er ikke hans lærer. Alligevel 
stopper hun på gangen. Han ser ud 
til at være ked af det. Hun sætter sig 

ned på gulvet ved siden af ham. 
»Er der noget galt?« spørger hun. Og han 

forklarer, at han ikke ved, om mor og far 
vil holde jul sammen. De er sammen, men 
drengen er i tvivl om, hvorvidt forældrene vil 
holde jul sammen. 

»Et trist ansigt skal man reagere på«, siger 
Marianne Østergaard. Som AKT-lærer (adfærd, 
kontakt, trivsel) har hun et kontor, og da hun in-
viterer ham med ind på kontoret, fortæller han, 
at hans far har drukket i fire-fem år. Hun aftaler 
med ham, at hun vil kontakte forældrene. 

Men udsigten til samtalen med forældrene 
giver hende hjertebanken. Så før hun gør 
det, ringer hun til den anonyme rådgivning 
 DeDrikkerDerhjemme. 

»Jeg var ikke i tvivl om, at jeg skulle ringe. 
Men jeg ville gerne klædes på, så jeg kunne 
gøre det bedst mulige for ham«, siger Mari-
anne Østergaard. 

Alkohol flyder i familier
Omkring hvert tiende barn vokser op i en fami-
lie med alkoholproblemer. Cirka en tredjedel af 
alle danskere har et menneske med et alko-
holproblem i familien, viser tal fra Sundheds-
styrelsen. Et alkoholproblem er hårdt for alle 
familiens medlemmer. Partneren vil ofte være 
lige så psykisk påvirket af problemet som den, 
der drikker. For børnene betyder det, at de 
kan miste opmærksomheden fra begge foræl-
dre. Sundhedsstyrelsen vurderer, at jo tidligere 
en familie får hjælp til at løse problemet, jo 
større er mulighederne for at sikre børnene en 
sund udvikling. 

Den åbne anonyme rådgivning DeDrikkerDer-
hjemme hører under Københavns Kommune. I 
år fra januar til oktober har rådgivningen hjulpet 
208 børn. Det er en stigning på 43 procent i for-
hold til året før. Og en af årsagerne er, at lærere 
som Marianne Østergaard opdager, at et barn har 
problemer, og kontakter rådgivningen. 

Opringningen
Marianne Østergaard var ikke i tvivl om, at hun 
skulle gøre noget, da drengen fortalte hende om 
faderens alkoholproblem. Men det var ikke let.
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»Jeg havde så meget ondt i maven. Jeg 
var bange for at virke fordømmende. Bange 
for at sige noget, som ikke passede. Det er 
tabubelagt. Jeg skal gå ind i forældres privatliv 
og påpege noget, der ikke virker«, siger Mari-
anne Østergaard. 

Hun besluttede, at hun først ville ringe til 
moren. Det blev en kort samtale.  

»’Jeg har talt med din søn. Han siger, at 
din mand drikker’, sagde jeg. Moren svarede 
prompte: ’Det må du snakke med ham om’«.

»Da jeg ringer til ham, lægger han sig fladt 
ned. ’Det gør jeg’, siger han. Og så siger jeg, at 
det må jeg jo gå videre med«. 

Når alkohol bliver et problem
Syv genstande om ugen for kvinder og 14 for 
mænd, sådan lyder anbefalingen for den mak-
simale alkoholindtagelse fra Sundhedsstyrel-
sen. Men når det kommer til, hvornår alkohol 
bliver så stort et problem, at det mærkes på 
eleverne i skolen, er der ikke tal på.

»Alkohol er et problem, når det går ud 
over familien«, så simpelt lyder definitionen 
fra alkoholkonsulent i rådgivningen DeDrik-
kerDerhjemme Ann Provis. Hun fortæller, at 
børn, som vokser op i familier, hvor den ene 
eller begge forældre drikker, er mere udsatte 
for at udvikle problemer som nervøsitet, lavt 
selvværd, selvskade og spiseforstyrrelser. Og 
det er ofte de symptomer, som lærerne spot-
ter i skolen. Men ofte først når alkoholpro-
blemerne har stået på i flere år. Derfor kom-
mer alkoholkonsulenterne også nogle gange 
indover, selv om der i en underretning ikke er 
nævnt noget om alkohol. 

På rådgivningen understreges det, at det 
ikke er mængden af alkohol, der er et pro-
blem, men konsekvenserne af indtaget, som 
belaster børn. Og børnene oplever det ofte 
problemfyldt, længe før den voksne gør.  

Samtalen
Siden Marianne Østergaard samlede drengen 
på gangen op, har hun yderligere to gange væ-
ret i kontakt med elever, som fortalte, at deres 
forældre havde problemer med alkohol. Og 

hver gang har hun reageret. Men det skal ske 
med en respekt for både eleven og forældrene.

»Det er vigtigt, at jeg aftaler med barnet, 
hvornår jeg ringer til forældrene. For de kan 
være bange for at få skældud. Så siger jeg til 
dem: ’Du har brug for at få hjælp, men din mor 
og far har virkelig også brug for at få hjælp’«.

Marianne Østergaard gør meget ud af at 
møde eleven anerkendende. »Jeg siger: ’Du er 
modig. Jeg kan tale med dine forældre, og så 
sker der det, at der bliver sat hjælp i gang for 
jer. Og jeg er god til at tale med forældre, så 
de ikke bliver sure’«.  

Hun havde en elev, som spurgte, om hun 
ikke kunne vente med at ringe til efter efter-
årsferien, for moren var alene i efterårsferien, 
og eleven frygtede, hvad en opringning kunne 
udløse. 

»Så venter jeg. Der sker ikke noget ved, 
at der går en uge. Mange af de her børn har 
været i det i årevis. En uge mere betyder in-
genting. Tirsdag efter efterårsferien trak jeg 
eleven til side og sagde: ’Jeg ringer i dag’«.  

Underretningen
Dengang Marianne Østergaard så den triste 
dreng på gangen, skrev hun ikke en underret-
ning, fordi hun følte, at der med det samme 
blev taget hånd om problemerne. Anden 
gang var hun usikker, og familien benægtede 
problemet. Tredje gang skrev hun under-

»Det er tabubelagt. Jeg skal gå  
ind i forældres privatliv  og påpege 
noget, der ikke virker«. 
Marianne Østergaard 
Lærer

➊  Del små og store bekymringer med kolleger.

➋  Sørg for, at AKT-læreren kan tage over.

➌  AKT-læreren eller læreren skal tage den nødven-
dige samtale med barnet.

➍  Få sparring fra fagprofessionelle til samtaler med 
både barn og forældre.

➎  Tøv ikke med at underrette myndighederne om 
nødvendigt.

Fem gode råd fra  
Marianne Østergaard
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retningen til kommunen. Og hun anbefaler 
andre lærere at underrette myndighederne, 
når bekymringerne om alkohol i familier 
melder sig. 

»Hvis jeg skulle have handlet anderledes, 
havde jeg nok allerede skrevet underretnin-
gen, inden jeg ringede til familien. Jeg ser 
jo ikke en underretning som noget slemt. 
Underretningen er måden, man får hjælp på. 
Og det er også det, jeg siger til forældrene. 
Men man skal være fuldstændig skarp på 
det, selv om forældrene bliver vrede, og man 
skal have sin leder i ryggen«, siger Marianne 
Østergaard. 

Hun mener, at alkohol i familier fylder 
meget. Og at mange lærere er nervøse for at 
tage fat på det. 

»Alkohol er alle steder. Og man skal rea-
gere. Når man har et forældremøde, hvor der 
er en, der lugter af alkohol. Når mor afleverer 
barnet, og man fornemmer lugten. Jeg tror, at 
mange lærere har haft en lille bekymring og 
valgt ikke at reagere på det«, siger Marianne 
Østergaard. 

»Jeg tror nogle gange, at man spotter no-
get, men så forlader man det igen. Man skal 
vende sine små bekymringer med kolleger-
ne«, siger hun og understreger, at det er godt, 
hvis eksempelvis AKT-læreren er klædt på til 
det, så lærerne kan henvende sig der, og AKT 
kan tage over. En socialrådgiver på skolen kan 
også hjælpe.

Men hun ved, at det er svært.
»Det kræver mange kræfter. Det kræver, at 

man gør sig voldsomt umage. Men det er også 
en kæmpe tilfredsstillelse, når man kan se, 
at der er et barn, der har brug for hjælp, og 
man hjælper«. 
mbt@folkeskolen.dk

ELEV:  

»Læreren fik  
mig til at tale«
Mille er 14 år. Hendes far drikker. Klasselæreren og 
AKT-læreren på hendes skole hjalp hende sidste år 
med at åbne op og skaffe hjælp til hende og familien. 

  Som lærer har man skærpet under-
retningspligt. Det betyder, at man har 
pligt til at underrette kommunen, hvis 
man har grund til at antage, at et barn 
eller en ung mistrives. Man skal ikke 
vente, til man er sikker, eller man ved, 
hvad der er galt. 

  Skriv altid underretningen, inden du 
taler med forældrene, og tilføj deres 
kommentarer til underretningen, inden 
du sender den. 

  Normalt anbefales det, at man tager 
en samtale med forældrene, inden man 
sender en underretning til kommunen. 
Dette gælder ikke, hvis man har mis-
tanke om, at det kan bringe barnet eller 
den unge i fare, eller hvis der er tale om 
strafbare forhold.

  Hvis det er uden for almindelig åb-
ningstid, og kommunen ikke har en 
døgnvagt, skal du i akutte tilfælde kon-
takte politiet.

  Det er altid den lærer, der observerer, 
at barnet eller den unge mistrives, 
som har ansvaret for, at kommunen 
modtager en underretning. Det vil sige, 
at læreren ikke bare kan give sagen 
videre til lederen. Heller ikke selv om 
skoleledelsen siger, at det er noget, de 
tager sig af.

  Pligten til at underrette går altid forud 
for tavshedspligten. Fortæl derfor al-
drig barnet eller den unge, at du holder 
på hemmeligheden. 

  Når man sender en underretning, mod-
tager man en kvittering fra kommunen 
inden for seks arbejdsdage. Ikke alle 
kommuner får sendt den ud, men du 
kan kontakte kommunen, hvis du ikke 
modtager en kvittering.

 Kilde: Projektet »Tør du tale om det?« 

Lærere skal underrette

»I perioder trak jeg mig ind i mig 
selv. Lukkede mig inde i en bog eller 
musik. Ville bare være for mig selv. 
Så begyndte jeg at græde. Og så 
blev jeg taget ud af klassen«, for-
tæller Mille. 

Det var Milles lærer, der tog fat 
i hende og trak hende ind på biblio-
teket. 

»Vi snakkede sammen. Hun trø-
stede mig. Hun fik mig til at tale«, 
siger Mille, som fortalte læreren om 
sin fars alkoholmisbrug. »Bare det 
at tale om det var et stort skridt for 
mig«. 

Men med ordene kom også en 
angst.  

»Jeg følte, at jeg udleverede min 
far. Hvad ville der ske? Hvad nu hvis 
han bliver dømt?« spurgte jeg. Men 
læreren fik mig til at gå videre med 
det«. 

Læreren ringede til Milles mor 
og satte Mille i kontakt med AKT-

læreren (adfærd, kontakt, trivsel) 
på skolen. AKT-læreren skabte 
kontakt til Københavns Kommunes 
rådgivning DeDrikkerDerhjemme. 
Det er også AKT-læreren, som har 
fulgt Mille tættest, når det gælder 
problemerne omkring hendes fars 
alkoholmisbrug. 

»Det er rigtig godt, at det er en 
anden end min klasselærer. For så 
bliver jeg ikke konfronteret med det 
hele tiden. Så kan man også få lov 
til at være glad«, siger Mille. 

Milles mor og far blev skilt. Hen-
des storesøster valgte ikke at se 
faren, men Mille har holdt en vis 
kontakt. Lige for tiden ses de dog 
ikke. Hun får stadig hjælp hos råd-
givningscentret. 

Mille er ikke pigens rigtige navn. 
Redaktionen kender pigens iden-
titet.  
mbt@folkeskolen.dk
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Spilfirmaet Plotmaker Games 
har i samarbejde med Børne- og 
Ungdomsforvaltningen i Kø-
benhavns Kommune skabt et 
kortspil, som skal hjælpe ud-
skolingseleverne med at vælge 
den rette hylde, når de forlader 
grundskolen. Spillet »For enden 
af regnbuen« er allerede ude på 
alle folkeskoler og fritidscentre 
i København og er afprøvet af 
150 lærere og pædagoger. 

Målet er også, at lærere, pæ-
dagoger og vejledere får mere vi-
den om ungdomsuddannelserne, 
fremtidige erhverv og et bedre 
overblik over alle de uddannel-
sesmuligheder, der findes.

Gratis skolepakke om  
onlinesikkerhed

Foto: Istock.com
/Jayesh

Nyt undervisningsmateriale 
fra Codan skal hjælpe ele-
verne i 7.-10. klasse med 
at færdes mere sikkert på 
nettet. Den gratis skole-
pakke om blandt andet 
nethandel, identitetstyveri, 
privatindstillinger og sikker 
adfærd på de sociale medi-
er er udviklet sammen med 
undervisere og pædagoger 
i netværket Ungdomsbyen. 

»For at blive i elevernes 
rette element udfordrer vi 
dem også til at dele deres 
viden og læring gennem 

egenproducerede YouTube-
videoer, som kan inspirere 
børn på samme alderstrin. 
Eleverne har også mulighed 
for at indstille videoerne til 
en konkurrence, hvor præ-
mien er et møde med den 
populære YouTuber Ras-
mus Brohave, der vil dele 
sine egne tips og tricks om 
sikkerhed og videoprodukti-
on«, siger Camilla Amstrup, 
direktør for privatforsikrin-
ger hos Codan, i en presse-
meddelelse.

Kortspil hjælper 
elever med  
uddannelsesvalg

Foto: Line Agerlin Trolle 

Ved Mikkel Medom/mim@folkeskolen.dk

Hent ma-
terialet på: 
codan.dk/
privat/fore-
byg-skade/
sikker-online/
skolepakke. 

Find undervisnings- 
materialet på: 2017.u-
landskalender.dk.

Spillet kan købes på:  
forendenafregnbuen.dk. 

Julekaravanen på  
danmarksturné 
En helt særlig karavane rej-
ser i disse dage rundt til 60 
grundskoler over hele Dan-
mark. Julekaravanen består 
af unge frivillige, som har 
været i Burkina Faso og nu 
rejser rundt til skolerne med 

historier, lege og billeder, 
som skal give danske børn 
indsigt i livet, som det leves 
af børn et ganske andet sted 
i verden. 

»I forbindelse med både 
ulandskalenderen og under-

visningsmaterialet ’LæseRa-
ketten’, som vi udgiver hvert 
år, oplever vi, at danske elever 
er meget interesserede i op-
læggene. Det er en god måde 
at engagere dem på og skabe 
en følelse af fællesskab mel-
lem danske elever og børn i 
eksempelvis Burkina Faso«, 
siger Line Agerlin Trolle, der 
er kampagnekoordinator i 
Oxfam Ibis.

Karavanen er en del af 
Børnenes U-landskalender, 
som består af en lågekalen-
der og et stort undervisnings-
materiale til børn i folkeskolen 
produceret i et samarbejde 
mellem Danida, DR og orga-
nisationen Oxfam Ibis. 

Den Danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse

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

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

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

I juli kvartal blev der for 5 afdøde 
medlemmer udbetalt en begravel-
seshjælp på 40.665,00 kr. – heraf 
bonus 23.665,00 kr.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 97 56 80 57
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Under Lærer til lærer på  
folkeskolen.dk kan du fortælle 
om gode undervisningsforløb  

og dele viden, råd og  
billeder.

Faste aktiviteter uden forberedelse
Jeg sørger gerne for at have nogle faste aktivi-
teter, som eleverne føler sig trygge ved. Aktivi-
teter, som ikke kræver forberedelse af mig fra 
gang til gang.

Hvis du opbygger dine timer omkring faste 
aktiviteter uden ny forberedelse fra time til time, 
kan du bruge mere tid til at forberede undersø-
gende, kompetencegivende værksteder og lade 
eleverne være selvkørende med de faste aktivi-
teter.

Dagens tal
Dagens tal er én af mine faste 
aktiviteter. Det giver eleverne en 
god træning i talforståelse og kan 
gentages hver uge i indskolingen.  
Du kan vælge dagens tal på tre 
måder:
1. Med terninger
2. Ud fra dagens dato
3. Ud fra hvor mange skoledage der er gået.

Du kan vælge at lade alle elever starte med at 
lave siden samtidig. Senere kan du lægge det 
ind som en aktivitet, de laver i løbet af timen på 
et selvvalgt tidspunkt.

Du kan vælge enten at printe en ordentlig 
stak eller laminere dem til et værksted, hvor 

Aktiviteten med  
dagens tal er god  
træning og kan  
gentages igen og igen 
uden at blive triviel.

TEKST 
JOSEFINE JACK EIBY 
LÆRER

Se videoen
Se Josefines vejledning til, hvordan 
du bruger dagens tal, på folkeskolen.
dk/613716.

23  
10+10+3  

1+1+20+5-4 
=23

Dagens tal  
– talforståelse i indskolingen

I feltet under skal de selv lave et regnestykke, 
der giver dagens tal. For eksempel: 1+1+20+5-
4=23. 

eleverne udfylder siden med en white-
boardpen og visker ud igen efterfølgende. 

Den kan selvfølgelig også udfyldes digitalt, 
men jeg synes, siden har sin fordel som en lille 
hurtig træningsaktivitet, der ikke er for tids-
krævende, i forhold til at logge på computer.

Vejledning
I regnestykket med 10’ere og 1’er vil det for 
eksempel se sådan ud den 23.: 10+10+3.

Dagens tal er en god måde at have en fast aktivitet på, som ikke kræver forberedelse af dig hver gang.  
Eleverne føler sig desuden trygge ved gentagelsen.
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AF MIKKEL MEDOM ·  FOTO: HUNG TIEN V U
 

»Mens jeg var på barsel, hørte jeg en masse podcasts, og jeg kom 
i tanke om, at der mangler en podcast om undervisning, som 
henvender sig til dem, der sidder med det i hverdagen. Min ven-
inde, som underviser på læreruddannelsen i Jelling, får en masse 
mail om, hvad der bliver forsket i og skrevet ph.d. om, og vi blev 
enige om, at al den gode viden fortjente at komme ordentligt ud 
til lærerne. Så hvorfor ikke bare prøve selv? 

Hver udsendelse har en forsker, som udtaler sig om et emne-
felt, og bagefter et interview med en lærer, som faktisk arbejder 
med temaet eller metoden i klasseværelset. Det er en ren for-
nøjelsesproces, og vi har intet studie – blot en mikrofon og en 
iPhone. 

I den første podcast havde jeg indstillet mikrofonen forkert, 
så man nærmest kun kunne høre mig, men det er learning by 
doing, og hver gang vi lægger et nyt afsnit op, stiger lyttertallet 
på alle de andre. Faktisk har vi kun fået positiv respons på vores 
arbejde. Derudover har vi også en brevkasse, hvor to erfarne 
lærere svarer på forskellige spørgsmål.

Vi vil gerne tale lærerfaget op. For på trods af de mange hin-
dringer er der helt vildt mange gode ting i gang i den danske fol-
keskole, som vi gerne vil give videre og lade andre inspireres af. 
Og så laver vi det, fordi vi synes, det er sjovt og interessant. Hvis 
bare der sidder ti mennesker, som synes, det er værd at lytte til, 
så er det også værd at lave«. 
mim@folkeskolen.dk

»Vi prøver da  
 bare selv« 

Hanne Heunicke og Rikke 
Brandt Bundsgaard syn-
tes, at der manglede en 
podcast, der forbandt de 
store tanker om under-
visning med dagligdagen 
i klasseværelset. Så nu 
laver de den selv.

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

Mød Hanne Heunicke, 
lærer på Risbjerg- 
skolen i Hvidovre og ny-
udsprunget vært på en 
ny hjemmelavet podcast: 
»Stemmer fra skolen«, 
der handler om undervis-
ning i folkeskolen. 

F O L K E S K O L E N  /  2 1  /  2 0 1 7  /  31 

Lyt til pod-
casten på: 
stemmerfra-
skolen.pod-
bean.com.
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D E B ATD E B AT

Fokuserer censorkorpset for meget på egne fagfaglige interesser, når de kritiserer de  
lærerstuderendes kompetencer for at være for almene, spørger kronikørerne fra læreruddannelsen 
på University College Syd i Esbjerg. De peger på, at det ene ikke udelukker det andet.

Nyuddannede lærere kan  mere end før

Censorrapport for eksamen 2017 på lærerud-
dannelsen har foranlediget flere til at ytre 
sig om, at de lærerstuderende præsterer for 
lavt på fagfaglige temaer i bachelorprojekter. 
Når man følger kommentarerne, får man en 
fornemmelse af, at der er langt igen, før de 
nyuddannede lærere kommer til at nå »de 
gamle lærere« og disses faglighed bare til 
sokkeholderne. Kritikken er, at de lærerstu-
derende fokuserer for lidt på fag og for meget 
på almene og specialpædagogiske problem-
stillinger. Mon ovenstående tåler en nøjere 
analyse? 

Næppe! 
Der er med ovenstående konklusion tale 

om en unuanceret forenkling af en kompleks 
virkelighed. Bag kritikken manifesteres en 
slet skjult fagpolitisk og uddannelsespolitisk 
dagsorden. De lærerstuderende er jo i for-
vejen udsat for megen kritik, og derfor bør 
man i stedet rette fokus på den læreruddan-
nelseslov, der skaber og understøtter denne 
udsathed. 

KRONIKKEN
Fagbladet Folkeskolen bringer normalt en kronik i hvert  
nummer. Som hovedregel er kronikken skrevet på redaktio-
nens opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik til bladet, 
vil vi bede dig sende en helt kort synopsis på cirka ti linjer med 
kronikkens hovedpointe og hovedargumentation, som redak-
tionen kan tage stilling til. Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk

KRONIK
AF CHRISTIAN QUVANG,  
DOCENT,  
LÆRERUDDANNELSEN  PÅ UNIVERSITY 
COLLEGE SYD, ESBJERG 

OG SØREN BØJGÅRD, 
LEKTOR,  
LÆRERUDDANNELSEN PÅ UNIVERSITY 
COLLEGE SYD, ESBJERG

Indledningsvis er der grund til at glædes 
over, at de kommende lærere i den danske 
folkeskole netop har langt mere fokus på 
almene problemstillinger og grundlæggende 
lærerkompetencer end tidligere. Det har 
været et centralt omdrejningspunkt i den 
skolepolitiske debat gennem flere år. Lærere 
i folkeskolen er nødt til at være skarpere på 
kompetencer som for eksempel klasseledelse, 
inklusion og relationsdannelse. Dette har 
man prioriteret uddannelsespolitisk. Derfor 
bør vi også være tilfredse med de mange ba-
chelorprojekter, som afspejler netop denne 
fordring. Ligesom der er grund til at glæde sig 
over de studerendes høje karaktergennemsnit 
i disse. 

Det gør vi også på læreruddannelsen på 
University College Syd i Esbjerg, hvor vi har sat 
barren højt i forhold til blandt andet inklusion. 
Det er vigtigt for folkeskolen, at denne bliver 
beriget med nye lærere, der netop har kompe-
tencer og viden, som understøtter de inklusi-
onsbestræbelser, Danmark og 91 andre lande 
i verden har taget på sig. Set i dette lys er der 
derfor grund til at glæde sig på de studerendes 
og skolens vegne, for i sommer slog vores ba-
chelorstuderende alle rekorder og opnåede 
et meget højt karaktergennemsnit. Dette 
står i skærende kontrast til censorrappor-
ten for 2017 og problematiseringen af de 
studerendes kompetencer. Så hvad er op 
og ned i denne sag set fra to undervisere på 
læreruddannelsen?  

Som nævnt er der tale om en unuance-
ret forenkling af en kompleks virkelighed 
godt viklet ind i fagpolitiske og uddannel-
sespolitiske perspektiver. Den årlige rapport 
fra censorformandskabet skal selvfølgelig 
være med til at gøre os alle klogere. Derfor 
er det vigtigt at få analyseret, hvad kritikken 
reelt rummer, og hvorfor den bliver fremsat 
netop nu. Rapporten giver udtryk for en 
bekymring over en ubalance, hvor de stude-

rende ikke har nok fokus på deres undervis-
ningsfag. Mange undervisere føler sikkert, at 
deres fag er truet. En sådan kamp for faglige 
bastioner synes at være en af bevæggrun-
dene bag kritikken.

Censorkorpset for lærerud-
dannelsen har mange med-
lemmer, som er pensioneret 
fra deres arbejde. Et stort di-
lemma er faktisk, at aktive lek-
torer og adjunkter, der under-
viser på uddannelsen, sjældent 
har tid til selv at agere som 
censorer. 
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Illustration: Peter Bjerke

Nyuddannede lærere kan  mere end før
Det betyder også, at en del af de censorer, 

der leverer censorrapporterne, måske har en 
oplevelse af, at temaerne i bachelorprojekter-
ne er svære at relatere sig til. En uges censur, 
hvor temaerne bevæger sig ind på almen- og 
specialpædagogiske og lignende beslægtede 
områder, er lang, hvis man overvejende er 
fagfagligt orienteret.

Når vi forholder os til censorrapporter, bør 
vi være bevidste om, at der bag enhver kritik 
af nye strømninger kan gemme sig en faglig 
kamp, der tager afsæt i en grundlæggende 
frygt for, at ens eget fag, som naturligvis er det 
vigtigste fag, mister betydning. Denne faglige 
kamp bør ministeren være opmærksom på, 
når rapporten analyseres. Læreruddannel-
sen kan ikke imødegå alle udfordringer, idet 
for eksempel strukturen med de urealistisk 
mange kompetencemål har sine klare 
ulemper. Derfor er det også for-

nuftigt at se nuanceret på censorrapporterne 
og bruge disse konstruktivt frem for at orke-
strere kampe mellem fagområder. 

Det, der altså kan ses som en ramme-
sætning eller »framing« af de studerende 
som dårligere præsterende på det fagfaglige 
område, fordi det pædagogiske område »fyl-
der for meget«, kan reelt ses som en intern 
rivalisering på læreruddannelsen, hvor det 
fremføres, at fagfaglige perspektiver bør frem-
mes i stedet for de pædagogiske perspektiver. 
Via denne retorik er det de lærerstuderendes 
såkaldte manglende kompetencer, der udnyt-
tes til at fremme egne fagfaglige interesser. 
Kan sådan en strategi ses som fornuftig og 
ædel? Besvarelsen af dette retoriske spørgs-
mål blæser ikke i vestenvinden, men giver sig 
selv: Der er her tale om det, der med en god 

vestjysk metafor kan kaldes strandhugst.   

Derfor er der grund til at »reframe« essen-
sen i sagen. Vi mener selvfølgelig også, at de 
studerendes fagfaglige kompetencer skal have 
en kvalitet, der opleves som tilfredsstillende 
eller endnu bedre: fremragende. Vejen hertil 
er bare ikke beklagelser over, at de studeren-
de er for dygtige, som det kan underforstås i 
den fremførte kritik. I stedet vil en fornuftig 
rammesætning være, at underviserne i fagfa-
gene sammen med underviserne i de pæda-
gogiske fag og sammen med praktikskolerne 
formulerer en række indsatser, der kan føre 
til et kvalitetsløft af de studerendes samlede 
lærerkompetencer. Med andre ord og en an-
den metafor bør der ikke her i forandringens 
tid bygges læhegn, men i stedet satses på 
vindmøller.   

Afslutningsvis er der grund til at lytte til de 
studerendes »stemme« i hele denne sag, der 
reelt handler om læreruddannelsens indhold, 
struktur og fremtidige placering. Her vedtog 
de studerende og deres organisation i juli 
2017 på en kongres en resolution, der fast-
slår, »at læreruddannelsen bliver en femårig 
professionsrettet uddannelse på universitets-
niveau med fokus på samspillet mellem fag, 
pædagogik og praktik«. Men at uddannelsen 
samtidig forbliver på professionshøjskolerne, 
så de lærerstuderende fortsat kan møde og 
samarbejde med studerende fra andre vel-
færdsuddannelser, der også vedrører skolen.

Når vi skal tage ved lære af censorrap-
porten, bør vi nok i stedet vurdere, hvordan 
vi kan fastholde det forholdsvis høje og efter 
vores opfattelse realistiske karakterniveau. 
For de lærerstuderende, som vi møder, er 
dygtige. Samtidig må vi internt i læreruddan-
nelsen blive bedre til at varetage samarbejdet 
mellem de pædagogiske fag og fagfagene 
omkring temaer som for eksempel inklusion. 
At de studerende får navigeret sig så fint igen-
nem den silotænkning, der fortsat præger 
denne professionsuddannelse med alt for lidt 
samarbejde mellem fagområderne, er faktisk 
imponerende. 
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Slår public  
service-  
motivation  
os ihjel? – del II

›  Katrine Vinther 
Nielsen 
Lærer, tillidsrepræsentant,  
kredsstyrelsesmedlem, 
Aarhus

Fagforeningen skal sætte græn-
seløst arbejde på dagsordenen 
og italesætte konsekvenserne: At 
offentligt ansatte bruger fritid på 
at gøre jobbet godt nok. 

Diskussionen om meningen i 
arbejdet må således aldrig ophø-
re, men vi må kræve ordentlige 
rammer til at realisere meningen. 

FOA vil have problemstillin-
gen med til forhandlingsbordet, 
når der skal forhandles overens-
komst.

Det synes jeg er legitimt; for 
hvis lærerne skal holde til deres 
arbejdsliv, og hvis tillidsrepræ-
sentanterne skal kunne holde til 
at passe på lærerne, så skal vi be-
grænse det grænseløse arbejde.

› FOLKESKOLEN.DK/BLOG

Læs
Indlægget er forkortet 
af redaktionen. Læs hele 
blogindlægget på  
folkeskolen.dk/620033.

De unges  
valg

»Skolen har et ansvar for at ruste den enkelte 
elev til at kunne begå sig i et stadig mere digi-
taliseret samfund«, siger undervisningsmini-
steren. Ja, som med mange øvrige dele er det 
skolens opgave, at de unge på bedst mulige 
måde kan begå sig i samfundslivets forander-
lighed, når de træder ud af skolen.

Det bekymrer rigtig mange, om skolen for-
mår det! It-branchen, arbejdsgiverorganisatio-
ner, erhvervsuddannelser og politikere klager 
allerede nu over manglen på arbejdskraft 
inden for teknologi, naturvidenskab og it. 
Kun 16 procent af en ungeårgang søger ind på 
erhvervsuddannelserne, resten på gymnasiale 
uddannelser. Giver øget brug af it gennem det 
nye valgfag teknologiforståelse eller en øget 
brug af anvendelsesorienteret undervisning 
med mere projektorienteret indhold en æn-
dring i de unges valg? 

Regeringens disruptionsråd diskuterer, 
hvordan skolen kan leve op til fremtidens 
kompetencebehov på arbejdsmarkedet, 
andre taler om en teknologipagt med fokus 
på it, naturvidenskab og teknologi som løs-
ningen.

Flere skoler arbejder med andre organisa-
tionsformer og indhold i udskolingen, hvor 
linjer eller profiler indgår. Kan karrierelæ-
ring, som er indholdet i projektet »Udsyn i 
udskolingen«, som blandt andre DLF og KL 
stod bag, flytte elevernes valg? Vil vejled-
ningsindsatsen i forbindelse med den ny FGU 
føre til andre valg blandt de unge? 

Ungdomsuddannelser, erhvervsorganisa-
tioner og ikke mindst de unges forældre har 
også enorm indflydelse på de unges valg.

Der er ikke noget at sige til, at nogle unge 
allerede i 8. klasse bliver stressede over at 
skulle foretage valg, der måske følger dem 
resten af livet. Der er mange, der prøver at 
påvirke dem!

Måske er der brug for at se på, hvordan 
vi organiserer undervisningen i udskolingen. 
Kan vi tænke andre former, hvor eleverne får 
et bedre grundlag for at blive selvstændige 
unge med selvtillid og overblik til at overveje, 
hvilke uddannelsesveje de har lyst til? Det 
ligger også i skolens formålsparagraf at danne 
eleverne, så de bliver i stand til at finde veje 
i den konstant foranderlige verden, som de 
bliver en del af.

De unge skal ikke allerede i folkeskolen 
sættes på et spor i én retning, de skal opleve 
muligheder og have skiftespor. Ja, måske skal 
der være sidespor, hvor man får tid til over-
vejelser!

Det er bare vigtigt, at der ikke sker afspo-
ringer af den unges valg! 

Vi må i skolen give de unge en ballast til 
at foretage valg og handlinger i deres eget liv, 
så de kan håndtere tilværelsen efter skolen. 
Derfor er det nødvendigt at overveje, hvordan 
vi får den bedste udskoling til at give dem 
muligheder for det.

Det er vigtigt, at vi i DLF også tager den 
diskussion, hvilket vi er godt i gang med. 

 Ja, måske  
skal der være  
sidespor, hvor 
man får tid til 
overvejelser!

DLF MENER
AF BJØRN HANSEN  
FORMAND FOR DLF’s  
UNDERVISNINGSUDVALG
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› FOLKESKOLEN.DK/DEBAT

Om ordblindhed
›  Kjeld Johansen 

MSc psych., ph.d. educ., tidligere viceskoleinspektør, Gudhjem
 

Nu jubles der i såvel Undervisningsmini-
steriet som i Ordblindeforeningen over, at 
flere og flere elever får diagnosen ordblind.

De diagnosticerede har svært ved at 
sammenkæde bogstavstrenge og sprog-
lyd, hvilket var årsagen til indstillingen 
til test. Eleverne får diagnosen og ret til 
særlig hjælp. Så langt så godt. MEN: Test 
og diagnoser fortæller intet om årsager til 
problemerne. 

Gennem 50 år har jeg arbejdet med 
ordblinde. Over 70 procent af elever med 
diagnosen ordblind har vanskeligheder 

med opfattelse af visse formanter (fone-
mernes byggestene). I dag vil man sige APD 
(Auditory Processing Difficulty/Disability/
Disorder). Lidt færre har problemer med 
nogle visuelle funktioner, og cirka halvde-
len af de ordblinde har problemer på begge 
områder. 

Begge dele kan der gøres noget ved! 
Hvorfor i himlens navn gør man det så 
ikke?

Om usikre læsere
›  Inger la Cour 

Cand.pæd.psych.

Dansk skole har tilsyneladende affundet 
sig med, at cirka 20 procent af eleverne 
forlader skolen som usikre læsere. Men det 
bør man ikke affinde sig med, hvis det kan 
undgås, og det kan det, hvis man ændrer 
starten på læseindlæringen. 

Det er klart, at hvis det er i orden, at 
man de to første år gætter sig til nogle ord 
ud fra indholdet, så bliver det den måde, 
man læser på. Men med en sværere tekst 
bliver det sværere at gætte rigtigt, og man 
er så blevet en af de »usikre læsere«.

Det grundige må man nødvendigvis lære 

fra start. Eleverne skal blive helt sikre ikke 
alene i bogstaverne, men også i lydmæssigt 
og synsmæssigt at opfatte stavelser. Det 
krav har man opgivet at leve op til, fordi vi 
ikke vil plage de små. 

Ved at bruge skråskriften tidligt får man 
en hjælper, så eleverne kan lære det ved 
eget arbejde. Et arbejde, som de kan lide, 
fordi det er, som Montessori vidste: Børn 
i alderen fire til otte år elsker at skrive og 
kan gøre det smukt, mens børn på 11 år ofte 
ikke kan. 

Hverdagens 
skoleliv

KONFERENCE

Otte skoleforskere præsenterer deres nyeste 
viden om inklusion, faglighed, fællesskaber og 
konflikt. Viden, som er blevet til gennem studier 
af hverdagslivet i folkeskolen og i samarbejde 
med folkeskolens deltagere.
 
Oplægsholdere:
Charlotte Højholt, professor (RUC)
Maja Røn-Larsen, lektor (RUC)
Peter Busch-Jensen, lektor (RUC)
Pernille Juhl, adjunkt (RUC) 
Tilde Mardahl-Hansen, ph.d.studerende (RUC/UCL)
Dorte Kousholt, lektor (AU)
Lærke Testmann, ph.d.studerende (AU)
Ida Schwartz, lektor (UCL)

Deltagergebyr: 
350 kr., studerende 150 kr.
Inklusiv forplejning i løbet af dagen

Tilmeld dig her: 
events.ruc.dk/hverdagens-skoleliv

25. april      
9.30-16.30 

Roskilde 
UniversitetSet fra børn, forældre, lærere, 

pædagoger, skoleledere og 
psykologers perspektiv

Samarbejde og konflikter i og om
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TEKST ESBEN CHRISTENSEN

FOTO PETER HELLES ERIKSEN

Eleverne går  
på opdagelse  
i litteraturen

Er rotterne i gysernovellen »Dommerens Hus« 
venner eller fjender af hovedpersonen? 8.-klas-
seeleverne fra Kulsbjerg Skole i Vordingborg har 
stillet spørgsmålet. Eleverne er i gang med at 
skemalægge hovedpersonens relationer til andre 
personer, dyr og genstande i teksten.

»Jeg synes, rotterne er onde i starten, men 
senere bliver de gode. Men jeg ved jo ikke, om 
Emilie har den samme fortolkning som mig«.

»Det må du tale med Emilie om«, siger dansk-
lærer Mette Quitzau.

»Men hvis vi har to forskellige fortolkninger, 
kan vi jo ikke placere dem i skemaet som enten 
det ene eller det andet«. 

»Hvis du ser noget andet i teksten, må du 
gerne skrive noget andet – bare I taler med hin-
anden om det. Tal om, hvorfor I ikke er enige, find 
eksempler i teksten, der underbygger jeres poin-
ter. Og hvis I stadig er uenige, så skriv det, I selv 
synes er mest rigtigt«, forklarer Mette Quitzau.

Med en undersøgende tilgang til litteratur-
undervisningen skal eleverne gå på opdagelse i 
teksten. Ikke forstået sådan at der er frit slag i 

Når lærere bruger den undersø-
gende tilgang i undervisningen, 
bliver eleverne til detektiver i litte-
raturen. Kulsbjerg Skole anvender 
en ny didaktik i dansk.
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tekstens bolledej, der er derimod tale om rela-
tivt stramt lærerstrukturerede opdagelsesrejser: 
Hvem hjælper, og hvem modarbejder hovedper-
sonen? Hvordan gør de det? Hvor var I enige og 
uenige i jeres vurderinger, og hvilke argumenter 
kunne I finde i teksten?

Kulsbjerg Skole bruger en undersøgende til-
gang til litteraturundervisning som en del af pro-
jektet »Kvalitet i dansk og matematik (KiDM)«. 
Thomas Illum Hansen, der er leder af Nationalt 
videncenter for læremidler og leder af projektet, 
fortæller om metoden:

»Grundlæggende er det en tilgang, der holder 
fast i, at litteratur har en åbenhed, der gør, at man 

FÅ NY VIDEN OM  
 DANSK

TILMELD  
DIG NETVÆRKET: 

må arbejde undersøgende. Litteraturundervis-
ning kan let blive historieundervisning, genreun-
dervisning eller noget tredje. Men hvis man skal 
undervise i litteratur, skal man møde teksten og 
undersøge den som en åben størrelse«.

Helt lavpraktisk anbefaler han, at litteratur-
undervisning sker med relativt lavt tempo – så 
eleverne får mulighed for selv at opleve og tænke: 
»Det handler ikke om, at eleverne skal foretage 
’den rigtige’ undersøgelse, men at det er deres 
egen undersøgelse som afsæt for faglig udvik-
ling«.

Tidskrævende metode
Ifølge dansklærerne Mette Quitzau og Michael 
Liljehult Niehues skal tilgangen til litteraturun-
dervisningen gentænkes:

»Når man har elevernes oplevelse i fokus, 
kommer man ikke selv til at skinne igennem med 
sine egne holdninger til teksten, og jeg tror, at 
eleverne husker det bedre. Det bliver en tekst, de 
bedre kan finde frem igen«, siger Mette Quitzau 
og understreger, at eleverne skal kunne argu-
mentere for påstandene med udgangspunkt i 
teksten.

»De skal kunne vise, hvor i teksten de finder 
belæg for deres påstand. Nogle gange er jeg ble-
vet overrasket over, hvad de har fundet frem til«, 
siger hun og fortæller, at den undersøgende til-
gang derfor kan være tidskrævende.

»Når man først kommer i gang med en god 
samtale, så er det næsten magisk, når teksten 
åbner sig for så mange elever på en gang, men 
så bliver man nødt til at komme videre«, siger 
Mette Quitzau.

Michael Liljehult Niehues supplerer: »Det kan 
være en simpel observation i teksten, der kan 
skabe en steppebrand. Og uden at kvæle den 
brand skal man finde en måde at komme videre 
på – for hvornår stopper du?« spørger han.

Eleverne får selvtillid
Udskolingseleverne står midt i en både faglig og 
personlig udvikling. Og når der »sker vildt me-
get i deres liv«, kan det være svært som lærer 
at have en sikker fornemmelse af, hvilke tekster 
der sætter sig fast. Men lærerne har en fornem-
melse af, at den undersøgende tilgang giver 
langtidsholdbar viden.

»Den åbne struktur, hvor vi lader elevernes in-
dividuelle indtryk af teksten sætte en retning for 
læsningen, forudsætter og opøver, at de stoler på, 
at det, de siger, er rigtigt. Og som religionslærer 
giver det også mening at lade elevernes tolkning 
af teksten stå til troende, hvis de kan argumen-
tere for det«, siger Michael Liljehult Niehues.

Og metoden kan være med til at skærpe ele-

vernes præstation i den afsluttende eksamen, 
mener de to lærere.

»Når de skal til mundtlig eksamen, har de 
forhåbentlig en fornemmelse af, at det, de har at 
sige, også er godt nok«, siger Mette Quitzau og 
fortsætter: »Vi siger jo hele tiden til dem: ’Du bli-
ver nødt til at pege ned i teksten og sige, hvor du 
ser det her henne’«.

Kræver faglig omskoling
Danskvejleder Nanna Kristensen fortæller, at 
intentionen med projektet fra skolens side også 
har været at få åbnet litteraturen for eleverne på 
litteraturens egne præmisser:

»Vi oplever, at hvis det ikke er litteratur, som 
eleverne umiddelbart kan se sig selv i og kan iden-
tificere sig med – så står de af. Så det er interes-
sant med en didaktik, der interesserer sig for, hvad 
litteratur kan bidrage med, og hvordan det kan give 
nogle andre erkendelser«, siger Nanna Kristensen. 

Den undersøgende litteraturundervisning har 
krævet en faglig omskoling eller i hvert fald gen-
tænkning af lærerne, mener danskvejlederen.

»Vi er selv skolet i en folkeskole med en tra-
ditionel litteraturopfattelse. Måske med en bio-
grafisk læsning, hvor vi først skulle læse om Tove 
Ditlevsens liv, så vi var sikre på at tolke ind i den 
ramme. Og det var det samme i gymnasiet og 
måske ovenikøbet også på læreruddannelsen«, 
siger Nanna Kristensen og understreger, at den 
erkendelse kræver opmærksomhed:

»Vi skal være bevidste om den bagage for at 
praktisere metoden. Det er noget med ikke at 
dømme og ikke at sige: ’Det var godt, du kom 
med den pointe’. For vi har jo nogle læsninger 
selv, uden at vi er ovre i mesterfortolkningsgrøf-
ten«, siger Nanna Kristensen. 
esc@folkeskolen.dk

8. klasse på Kulsbjerg Skole 
i gang med at læse litteratur. 
»Elever, der normalt holder 
sig i baggrunden, og som tid-
ligere måske har været bange 
for at svare forkert, får et 
rum, hvor ’forkert’ ikke er no-
get, vi bruger«, fortæller lærer 
Michael Liljehult Niehues om 
den undersøgende tilgang til 
litteraturundervisning. 

Dansknetværket er for alle, der undervi-
ser eller interesserer sig for faget dansk i 
folkeskolen. I det faglige netværk kan du 
sparre og videndele med over 16.000 kol-
leger, og du får nyheder og ny inspiration 
til undervisningen i dansk. 
  
Læs mere på  
folkeskolen.dk/dansk
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Læs meget mere her:
Forhandlingerne om fornyelse af overenskomster er nu ved at gå i gang. 
Danmarks Lærerforening går som altid efter en forhandlingsløsning, 
men derfor skal Danmarks Lærerforening alligevel være forberedt på, at 
overenskomstforhandlingerne evt. kan medføre en konflikt. Det kan f.eks. 
være, at Danmarks Lærerforening varsler strejke, eller at arbejdsgiverne 
varsler lockout, som det skete i 2013.  

Hovedstyrelsen og kongressen har truffet en række beslutninger i 
forbindelse med konfliktberedskab. Nedenfor kan du læse om de beslut-
ninger, der er taget i den forbindelse, og om nogle vilkår, som er vigtige at 
være opmærksom på. 

Hvem kan deltage i en konflikt?
Det er kun de overenskomstansatte, der har konfliktret. Derfor er det kun 
overenskomstansatte, der bliver udtaget til konflikt.  En konflikt betyder, 
at du evt. skal nedlægge arbejdet. Da der er tale om en kollektiv konflikt, 
kan du ikke som enkeltmedlem selv bestemme, om du vil nedlægge ar-
bejdet. Konfliktstederne udtages efter et sæt principper, som vedtages af 
hovedstyrelsen. Vi vil koordinere udtagningen med andre organisationer, 
hvis vi skal sammen i konflikt.

Du kan også komme i konflikt, hvis arbejdsgiverne vælger en lockout, 
dvs. beslutter, at du ikke må møde op på arbejdspladsen. 

Hvornår ved du, om du er omfattet af konflikt?
Du vil få besked på, om netop du er udtaget til konflikt, så snart konflikt-
stederne bliver offentliggjort. På Danmarks Lærerforenings område sker 
offentliggørelsen af konfliktsteder, når der udsendes konfliktvarsel. Det 
sker normalt i slutningen af februar måned.  

Er du udtaget til konflikt, får du efter offentliggørelsen tilsendt forskel-
ligt materiale fra foreningen. Derfor skal du huske allerede nu at give din 
lokale kreds besked, hvis du:
• skifter navn
• får ændret din stillingsbetegnelse
• skifter skole og/eller ansættelseskommune
• er på orlov uden løn.

Adresseændringer får foreningen automatisk.
Endvidere skal du sikre dig, at din mailadresse på dlf.org/»Min side« er 

korrekt, da vi kun henvender os til dig via mail. Danmarks Lærerforening 
opfordrer til, at du oplyser en privat e-mailadresse, idet du som udgangs-
punkt ikke har adgang til din arbejds-e-mailadresse under en konflikt.

Konfliktstøtte 
Hvis du udtages til konflikt, får du udbetalt konfliktstøtte fra foreningens 
»Særlig Fond«. Konfliktstøtten udbetales til dig i form af et lån eller som 
egentlig støtte. Hovedstyrelsen tager stilling til, hvorledes konfliktstøtten 
skal finansieres, senest i begyndelsen af 2018.

Karens
Karenstid betyder, at der ved indmeldelsen er begrænsede rettigheder til 
økonomisk og juridisk bistand i en periode i Danmarks Lærerforening — i 
typisk 1 år. Dette omfatter derfor også muligheden for at få konfliktstøtte.

Kontakt derfor din TR eller den lokale kreds, hvis du er i tvivl om, hvor-
vidt dine medlemsforhold er i orden.

Konfliktkontingent
Hvis en konflikt bliver en realitet, skal medlemmerne betale konflikt-
kontingent. Hovedstyrelsen fastsætter først konfliktkontingentet, når 
omfanget af konflikten er kendt. Konfliktkontingentets størrelse vil være 
afhængig af, hvor mange medlemmer der skal i konflikt, og hvor længe 
konflikten løber. 

Hvis en storkonflikt bliver en realitet, skal de medlemmer, der ikke er 
udtaget til konflikt, påbegynde indbetaling til Særlig Fond. Konfliktkon-
tingentet vil blive fastsat af hovedstyrelsen efter et princip om, at alle 

skal bidrage solidarisk til konflikten.

Ferieforhold
Hvis du udtages til konflikt, og konflikten kommer til at 
»kollidere« med ferieperioden, vil ferien blive suspenderet, 

medmindre ferien allerede er begyndt ved konfliktens start. Det betyder 
ikke, at du mister din ferie — du vil blot skulle afvikle den på et senere 
tidspunkt.

Af hensyn til planlægningen af din private ferie skal du derfor være 
opmærksom på, om en evt. rejse kan afbestilles/flyttes til et andet tids-
punkt, hvis du skal deltage i en konflikt. Du vil ikke kunne få et evt. øko-
nomisk tab pga. mistet ferierejse dækket via konfliktstøtten. 

Solidariske krav under konflikt
Hovedstyrelsen har vedtaget nogle retningslinjer for, hvordan forenin-
gen, kredsene og de enkelte medlemmer skal forholde sig under en kon-
flikt. De er gengivet nedenfor:

Forudsætninger
En overenskomstmæssig konflikt omfatter og inddrager principielt hele 
foreningen og alle medlemmer uanset konfliktens konkrete omfang.

I forbindelse med en konflikt forudsættes,
• at hovedstyrelsen udarbejder en overordnet strategi for konflikten,
• at hovedstyrelsen og kredsene udarbejder konkrete aktivitetsplaner,
•  at hovedstyrelsen og kredsene, uanset konfliktperiodens udstrækning, 

er aktive i forhold til tilrettelæggelse af aktiviteter, der styrker med-
lemssammenholdet og skaber opmærksomhed om konflikten og dens 
formål,

•  at hovedstyrelsen og kredsene er beslutningsdygtige i hele konfliktpe-
riodens udstrækning,

• at alle medlemmer bakker op om konflikten,
•  at medlemmer, som modtager konfliktstøtte, deltager under konflikten,
•  at medlemmer, som modtager konfliktstøtte, ikke afvikler ferie i perioden.

Deltagelse og aktiviteter
Medlemmer, som modtager konfliktstøtte, deltager i de aktiviteter, kred-
sene eller foreningen centralt iværksætter. Det forudsættes, at man kan 
komme til stede og deltage med mindst en dags varsel.

Medlemmer, overenskomstansatte og tjenestemænd, som ikke mod-
tager konfliktstøtte, deltager i de aktiviteter, kredsen eller foreningen 
centralt iværksætter. For denne gruppe undtages arbejdstid og planlagte 
ferieperioder.

Ved deltagelse forstås: 
•  at medvirke i udadrettede aktiviteter (f.eks. strejkevagtvirksomhed, de-

monstrationer, udstillinger, uddelinger og spotaktioner),
•  at medvirke i indadrettede aktiviteter (f.eks. fællesmøder, informations-

møder og andre sammenholdsskabende arrangementer) og
•  at udføre praktiske arbejdsopgaver (f.eks. deltagelse i arrangements-

grupper, pressegrupper, fremstilling af materiale og kontakt til lokale 
medier, forberede mødevirksomhed, skaffe lokaler, lave kaffe, male ban-
nere og være telefonvagt).

Aktiviteter kan være målrettet enkeltgrupper. Aktiviteter varsles normalt 
med minimum 1 dag.

Konsekvenser

Hovedstyrelsen tilkendegiver:
•  at medlemmers manglende opbakning kan føre til bortfald af konflikt-

støtte,
•  at eksklusion kan komme på tale som reaktion på manglende opbakning 

(vurderet som foreningsskadelig virksomhed). 

Mere information
Jo tættere vi kommer på en evt. konfliktsituation, jo mere vil informa-
tionerne om konfliktforhold blive intensiveret. Der vil løbende blive 
informeret om selve OK-forhandlingerne her i Folkeskolen. Men de fleste 
informationer om konfliktforhold, bl.a. mere detaljerede konfliktvejlednin-
ger, vil du kunne finde på foreningens hjemmeside på www.dlf.org, når 
og hvis det bliver aktuelt. Desuden får din lokale kreds og din TR løbende 
de nødvendige informationer, så du kan også henvende dig her, hvis du 
har spørgsmål.

Hvis du bliver omfattet af konflikt i 
forbindelse med OK 18, 
•  vil du som medlem af DLF kunne få økonomisk hjælp,
•  skal du holde evt. ferie på et andet tidspunkt,
•  skal du sikre dig, at dine medlemsforhold er i orden,

•  skal du sikre dig, at foreningen har de korrekte  
oplysninger om dig, herunder oplysning om  
privat e-mailadresse.
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Jeg tror, at der er mange lærere, som er enige om, 
at der er et kæmpe problem med elevernes sprog-
brug i skolen. Ord som »fuck«, »fandeme« og 
»mongol« er bare dagligdagsudtryk, som eleverne 
naturligt bruger. Det er ikke en del af det danske 
sprog at skulle bande sig vej igennem det – men 
det er desværre blevet en del af eleverne hverdag, 
som vi må erkende ikke har udsigt til udfasning 
lige foreløbig uden drastiske tiltag.

Eleverne kan ikke se, hvorfor et grimt sprog er 
et problem. Set fra deres perspektiv er bandeord 

Eleverne bander ad helvede til
Blogindlæg til folkeskolen.dk/dansk

Eleverne taler generelt virkelig grimt, og det begynder allerede i  
indskolingen. De implementerer bandeord i deres sætninger som en 
naturlig del af deres ordforråd. Men hvad er problemet med bandeord? 

JEANET PETRI CHRISTIANSEN 
LÆRERSTUDERENDE PÅ PROFES-
SIONSHØJSKOLEN UC SJÆLLAND

Du kan følge og kommentere på Jeanet Petri  
Christiansens blog på folkeskolen.dk/blogs/laerer-
studerende-jeanet-christiansen.

jo som regel sagt for sjov, og dermed er det helt 
okay at bruge dem ubegrænset, når de kommu-
nikerer. Men hvordan kan vi stå inde for at have 
en professionel folkeskole, hvis eleverne må tale, 
som de vil?

Set fra lærerens synspunkt sker der en langt dy-
bere konsekvens af grimt sprogbrug. Det lyder må-
ske gammeldags, men det får simpelthen eleverne 
til at lyde ubegavede. Og jo oftere eleverne bruger 
bandeord, jo mere vil det bremse deres faglige 
sprogudvikling, hvilket strider imod skolens formål.

 
De ydre påvirkninger
En anden konsekvens af bandeord er, når de ikke 
længere bliver brugt i en »for sjov-situation«, 
og misforståelserne begynder at opstå (hvilket 
sker tit). Så bliver det lige pludselig et kæmpe 
problem, fordi eleverne ikke kan håndtere at 

løse konflikterne. Den løsningsorienterede kom-
munikation kommer til at fejle – farvel til saglig 
konflikthåndtering.

Men grimme gloser opstår ikke ud af den blå 
luft. Med ældre søskende, sociale medier og må-
ske forældre, som med glæde baner vejen, kan det 
hurtigt blive en naturlig del af elevernes hverdag, 
og det kan være en udfordring at få dem til at 
skille deres egne verdensregler fra skolens.

Så er det overhovedet muligt at stoppe det 
grimme sprog, hvis der er så mange ydre påvirknin-
ger, som infiltreres i skolens hverdag?  

VIKINGEBRO.DK

10
UNDERVISNINGS-

FORLØB

VÆLG MELLEM

GRATIS 

Vær med til at genskabe historien og 
lær om vikingernes liv og vilkår for 1000 
år siden, når vi bl.a. bygger en 700 m. 
lang vikingebro og -vej – med håndkraft 
og autentisk værktøj. Vælg mellem 10 
forskellige undervisningsforløb mål-
rettet 3.-9. kl. – bl.a. ‘Byg med på Harald 
Blåtands vikingebro’, ‘Oplev vikingernes 
skov’, ‘Dyrk gamle afgrøder på vikinge-
bondens mark’, m.fl. Vi lærer, mens vi er 
aktive og samarbejder. 
Alle forløb er gratis i 2018 og kan bookes 
på Vikingebro.dk. 
Sted: Ved Vikingelandsbyen i Albertslund 
og Kroppedal Museum.

SKOLEBØRN BYGGER NORDENS LÆNGSTE
VIKINGEBRO OG -VEJ!

Foto: Jørgen Brieghel

Følg med i  
julekalenderen  
på dit fag 
Fra 1. december til juleaf-
ten sætter vi alle hverdage 
spot på, hvordan julen sni-
ger sig ind i fagene. Følg 
med i netværkene på folkeskolen.dk/fag 
– og del meget gerne dine egne juleideer 
på folkeskolen.dk/laerer-til-laerer. 
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Læs meget mere her:
Forhandlingerne om fornyelse af overenskomster er nu ved at gå i gang. 
Danmarks Lærerforening går som altid efter en forhandlingsløsning, 
men derfor skal Danmarks Lærerforening alligevel være forberedt på, at 
overenskomstforhandlingerne evt. kan medføre en konflikt. Det kan f.eks. 
være, at Danmarks Lærerforening varsler strejke, eller at arbejdsgiverne 
varsler lockout, som det skete i 2013.  

Hovedstyrelsen og kongressen har truffet en række beslutninger i 
forbindelse med konfliktberedskab. Nedenfor kan du læse om de beslut-
ninger, der er taget i den forbindelse, og om nogle vilkår, som er vigtige at 
være opmærksom på. 

Hvem kan deltage i en konflikt?
Det er kun de overenskomstansatte, der har konfliktret. Derfor er det kun 
overenskomstansatte, der bliver udtaget til konflikt.  En konflikt betyder, 
at du evt. skal nedlægge arbejdet. Da der er tale om en kollektiv konflikt, 
kan du ikke som enkeltmedlem selv bestemme, om du vil nedlægge ar-
bejdet. Konfliktstederne udtages efter et sæt principper, som vedtages af 
hovedstyrelsen. Vi vil koordinere udtagningen med andre organisationer, 
hvis vi skal sammen i konflikt.

Du kan også komme i konflikt, hvis arbejdsgiverne vælger en lockout, 
dvs. beslutter, at du ikke må møde op på arbejdspladsen. 

Hvornår ved du, om du er omfattet af konflikt?
Du vil få besked på, om netop du er udtaget til konflikt, så snart konflikt-
stederne bliver offentliggjort. På Danmarks Lærerforenings område sker 
offentliggørelsen af konfliktsteder, når der udsendes konfliktvarsel. Det 
sker normalt i slutningen af februar måned.  

Er du udtaget til konflikt, får du efter offentliggørelsen tilsendt forskel-
ligt materiale fra foreningen. Derfor skal du huske allerede nu at give din 
lokale kreds besked, hvis du:
• skifter navn
• får ændret din stillingsbetegnelse
• skifter skole og/eller ansættelseskommune
• er på orlov uden løn.

Adresseændringer får foreningen automatisk.
Endvidere skal du sikre dig, at din mailadresse på dlf.org/»Min side« er 

korrekt, da vi kun henvender os til dig via mail. Danmarks Lærerforening 
opfordrer til, at du oplyser en privat e-mailadresse, idet du som udgangs-
punkt ikke har adgang til din arbejds-e-mailadresse under en konflikt.

Konfliktstøtte 
Hvis du udtages til konflikt, får du udbetalt konfliktstøtte fra foreningens 
»Særlig Fond«. Konfliktstøtten udbetales til dig i form af et lån eller som 
egentlig støtte. Hovedstyrelsen tager stilling til, hvorledes konfliktstøtten 
skal finansieres, senest i begyndelsen af 2018.

Karens
Karenstid betyder, at der ved indmeldelsen er begrænsede rettigheder til 
økonomisk og juridisk bistand i en periode i Danmarks Lærerforening — i 
typisk 1 år. Dette omfatter derfor også muligheden for at få konfliktstøtte.

Kontakt derfor din TR eller den lokale kreds, hvis du er i tvivl om, hvor-
vidt dine medlemsforhold er i orden.

Konfliktkontingent
Hvis en konflikt bliver en realitet, skal medlemmerne betale konflikt-
kontingent. Hovedstyrelsen fastsætter først konfliktkontingentet, når 
omfanget af konflikten er kendt. Konfliktkontingentets størrelse vil være 
afhængig af, hvor mange medlemmer der skal i konflikt, og hvor længe 
konflikten løber. 

Hvis en storkonflikt bliver en realitet, skal de medlemmer, der ikke er 
udtaget til konflikt, påbegynde indbetaling til Særlig Fond. Konfliktkon-
tingentet vil blive fastsat af hovedstyrelsen efter et princip om, at alle 

skal bidrage solidarisk til konflikten.

Ferieforhold
Hvis du udtages til konflikt, og konflikten kommer til at 
»kollidere« med ferieperioden, vil ferien blive suspenderet, 

medmindre ferien allerede er begyndt ved konfliktens start. Det betyder 
ikke, at du mister din ferie — du vil blot skulle afvikle den på et senere 
tidspunkt.

Af hensyn til planlægningen af din private ferie skal du derfor være 
opmærksom på, om en evt. rejse kan afbestilles/flyttes til et andet tids-
punkt, hvis du skal deltage i en konflikt. Du vil ikke kunne få et evt. øko-
nomisk tab pga. mistet ferierejse dækket via konfliktstøtten. 

Solidariske krav under konflikt
Hovedstyrelsen har vedtaget nogle retningslinjer for, hvordan forenin-
gen, kredsene og de enkelte medlemmer skal forholde sig under en kon-
flikt. De er gengivet nedenfor:

Forudsætninger
En overenskomstmæssig konflikt omfatter og inddrager principielt hele 
foreningen og alle medlemmer uanset konfliktens konkrete omfang.

I forbindelse med en konflikt forudsættes,
• at hovedstyrelsen udarbejder en overordnet strategi for konflikten,
• at hovedstyrelsen og kredsene udarbejder konkrete aktivitetsplaner,
•  at hovedstyrelsen og kredsene, uanset konfliktperiodens udstrækning, 

er aktive i forhold til tilrettelæggelse af aktiviteter, der styrker med-
lemssammenholdet og skaber opmærksomhed om konflikten og dens 
formål,

•  at hovedstyrelsen og kredsene er beslutningsdygtige i hele konfliktpe-
riodens udstrækning,

• at alle medlemmer bakker op om konflikten,
•  at medlemmer, som modtager konfliktstøtte, deltager under konflikten,
•  at medlemmer, som modtager konfliktstøtte, ikke afvikler ferie i perioden.

Deltagelse og aktiviteter
Medlemmer, som modtager konfliktstøtte, deltager i de aktiviteter, kred-
sene eller foreningen centralt iværksætter. Det forudsættes, at man kan 
komme til stede og deltage med mindst en dags varsel.

Medlemmer, overenskomstansatte og tjenestemænd, som ikke mod-
tager konfliktstøtte, deltager i de aktiviteter, kredsen eller foreningen 
centralt iværksætter. For denne gruppe undtages arbejdstid og planlagte 
ferieperioder.

Ved deltagelse forstås: 
•  at medvirke i udadrettede aktiviteter (f.eks. strejkevagtvirksomhed, de-

monstrationer, udstillinger, uddelinger og spotaktioner),
•  at medvirke i indadrettede aktiviteter (f.eks. fællesmøder, informations-

møder og andre sammenholdsskabende arrangementer) og
•  at udføre praktiske arbejdsopgaver (f.eks. deltagelse i arrangements-

grupper, pressegrupper, fremstilling af materiale og kontakt til lokale 
medier, forberede mødevirksomhed, skaffe lokaler, lave kaffe, male ban-
nere og være telefonvagt).

Aktiviteter kan være målrettet enkeltgrupper. Aktiviteter varsles normalt 
med minimum 1 dag.

Konsekvenser

Hovedstyrelsen tilkendegiver:
•  at medlemmers manglende opbakning kan føre til bortfald af konflikt-

støtte,
•  at eksklusion kan komme på tale som reaktion på manglende opbakning 

(vurderet som foreningsskadelig virksomhed). 

Mere information
Jo tættere vi kommer på en evt. konfliktsituation, jo mere vil informa-
tionerne om konfliktforhold blive intensiveret. Der vil løbende blive 
informeret om selve OK-forhandlingerne her i Folkeskolen. Men de fleste 
informationer om konfliktforhold, bl.a. mere detaljerede konfliktvejlednin-
ger, vil du kunne finde på foreningens hjemmeside på www.dlf.org, når 
og hvis det bliver aktuelt. Desuden får din lokale kreds og din TR løbende 
de nødvendige informationer, så du kan også henvende dig her, hvis du 
har spørgsmål.

Hvis du bliver omfattet af konflikt i 
forbindelse med OK 18, 
•  vil du som medlem af DLF kunne få økonomisk hjælp,
•  skal du holde evt. ferie på et andet tidspunkt,
•  skal du sikre dig, at dine medlemsforhold er i orden,

•  skal du sikre dig, at foreningen har de korrekte  
oplysninger om dig, herunder oplysning om  
privat e-mailadresse.
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A N M E L D E L S E R

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

Er du lærerstuderende? Så kan denne nye 
grundbog om pædagogik og lærerfaglighed 
være noget for dig.

○   ANMELDT AF:  NINA ERIKSEN

n  Pædagogik  

Siden den seneste reform i 2013 er 
der ikke længere tale om pædagogik 
som selvstændigt fag, men det er 
blevet en del af pædagogik og læ
rerfaglighed, som ligger inde under 
lærerens grundfaglighed. Pædago
gikfaget på læreruddannelsen har 
altid været et omdiskuteret område. 
Både udefra i forhold til dets funk
tion og mål og indefra, i forhold til 
om det skal defineres ud fra en so
ciologisk, psykologisk eller filosofisk 
tilgang. Hensigten med denne anto
logi beskrives som at bidrage til læ
rerens pædagogiske grundfaglighed.

Der er 18 bidrag fra vidt forskel
lige forfattere – dog er de alle ud
dannet inden for pædagogik i mere 
eller mindre grad. Antologien er 
opdelt i fire hovedområder: skolen, 
eleven, undervisningen og læreren. 
Forskellige bidragydere skriver in
den for de forskellige områder. Jeg 
kan langtfra nå at komme ind på 
alle 18 artikler, men vil i stedet se 
værket i et helhedsperspektiv og 
inddrage udvalgte pointer.

Bogen indledes med et kapitel 
fra den hollandske uddannelses
forsker Gert Biesta. Han påpeger, 
hvordan skolen historisk set betrag
tes som en funktion både af og for 
samfundet. Med andre ord har sko
len en dobbeltrolle, hvor den på den 

ene side skal leve op til samfundets 
krav og på den anden side skal tage 
hensyn til den enkelte. Der er derfor 
en spænding i selve skolens struktur. 
Han tager fat i, hvordan problemet 
i en uddannelsesmæssig kontekst 
er, at der på nuværende tidspunkt er 
et større fokus på samfundets krav. 
Dette afspejler sig blandt andet gen
nem udbredelsen af test og målinger 
– og i hans øjne har skolen måske 
allerede transformeret sig til et sted 
for arbejde og produktion.

Det er en meget omfattende 
antologi, som favner bredt i forhold 
til pædagogik og lærerfaglighed. Vi 
kommer helt fra de store idealisti
ske linjer ned i 3. klasse med Ali og 
hører om alt, hvad der ligger der
imellem. Langt størstedelen af ka
pitlerne er skrevet i et letforståeligt 
sprog, hvor der ikke er for mange 
fremmedord. Jeg kunne måske 
godt savne lidt refleksionsspørgs
mål, når nu antologien er målret
tet studerende, og det er en stor 
mængde viden, som skal inden
bords. Til gengæld er der forslag til 
videre læsning, så man kan komme 
helt tæt på sit interessefelt.

Antologien er alt i alt en rigtig 
fin og bred indførelse i pædagogik 
og lærerfaglighed. 

 Pædagogik og lærerfaglighed

Ny grundbog om 
pædagogikkens  
rolle for læreren

•   Karen Marie Hedegaard, Anja Madsen Kvols
•   356 sider
•   299,95 kroner
•   Forlaget Klim

Zornig for børn
Lisbeth Zornig har sammen med sin 
datter, Freja Emilie Palsgaard Andersen, 
skrevet billedbogen »Hemmeligheder«. 
Baggrunden for bogen er en anbefaling 
fra voksne krænkede børn, der i en rap
port blandt andet peger på, at de som 
børn manglede børnebøger og film, der 
kunne hjælpe dem til at få fortalt nogle 
voksne om, hvordan de havde det, og 
hvad de oplevede.

»Hemmeligheder« koster 200 kro
ner og er udgivet på Dansk Psykologisk 
Forlag.

Silas til Cecilie 
Hvert andet år tildeler Det Danske Aka
demi Silasprisen på 50.000 kroner til 
en betydelig børnebogsforfatter, og i år 
går prisen til forfatter Cecilie Eken, der 
til maj kan fejre 25års jubilæum som 
forfatter.

»Cecilie Eken er en forfatter, man bør 
lægge mærke til som underviser i fol
keskolen. Hun har skrevet en del bøger, 
som bruges som værklæsning i under
visningen«, skrev Folkeskolens anmelder 
om prismodtageren i 2010. Hendes 
værker, der blandt andet byder på både 
sonetter og fantasy, indgår også i flere 
dansksystemer.

 

»I det hele 
taget er der 
grund til at 
glædes over 
’Ben i alle ret-
ninger’, som 
er en solid 
fagbog, der 
indimellem 
tvinger én til 
at dykke ned i 
sit litteratur-
faglige termi-
nologiarkiv, 
men som el-
lers er en god 
og tilgængelig 
læseoplevel-
se, man bliver 
klogere af«.
Folkeskolens anmel-
der Mikkel Nordvig 
om bogen »Ben i 
alle retninger« af 
Trine May. 130 kro-
ner og 200 sider. 
Læs hele anmeldel-
sen på folkeskolen.
dk/618840.

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/62314.
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n  Matematik

Talkaniner gør  
Ninusdage til plusdage
Lad eleverne stifte bekendtskab med de fjorten kaniner, der gennem  
mange varierede aktiviteter skal lære dem at anvende tælle- og  
regnestrategier i den grundlæggende matematik.

Talkaniner

○   ANMELDT AF: STEEN EHLERS

I en verden af digitale læringsplatforme og di
verse forlags internetportaler til snart sagt alle 
grundskolefag bliver man positivt overrasket, når 
nogen alligevel har lyst til at sende et fysisk ba
seret læremiddel på markedet.

Specialpædagogisk forlag? Nå, hm – det er 
vel ekstra eller særlig undervisning af de elever, 
der har svært ved matematikken? Et nærmere 
studium af udgivelsen viser dog, at det ikke er 
tilfældet. Med et omfattende og nøje beskrevet 
arbejde med samtlige matematiske kompe
tencer og inden for kompetenceområdet tal og 
algebra er det forfatternes intention først og 
fremmest at formidle hensigtsmæssige regne
strategier til alle elever, mens de stadig går i sko
lens yngste klasser.

Vejledningen udgør den suverænt mest 
omfangsrige del af materialet. I indledningen 
læser vi, at de i alt fjorten kaniner præsenterer 
eleverne for hierarkisk opstillede tælle og reg
nestrategier. De tilhørende aktiviteter, der lader 
eleverne arbejde med fire repræsentationsformer 
(mundtlig, skriftlig, konkret, hverdagsrelateret), 
retter sig så mod de respektive strategier. Der er 
rigtig mange varierede udfordringer, som klassen 
kan gå i gang med. Uden at det vistnok er ekspli
cit formuleret, kommer vi omkring de forskellige 
læringskanaler, fysisk udfoldelse, CLelementer 
og en hel del mere.

Bagest i vejledningen levnes der plads til et 
strategitjek såvel som fjorten evalueringsark. 
Til brug for elevernes såkaldte konsolidering er 
desuden udarbejdet et lille hæfte, hvori de kan 
arbejde individuelt. Godt så. Og jeg tænker, at 

det ville være endda mere inspirerende, hvis de 
fjorten fine kaninplakater kom op at hænge per
manent. Så ville der måske blive leget matema
tikstrategilege i frikvartererne også …

Det må i hvert fald være sjovt og spændende 
for eleverne, når de fra tid til anden kan lægge et 
traditionelt matematiksystems måske lidt mere 
formaliserede træning til side og i stedet får lov 
til at udfolde sig (fysisk) i selskab med deres 
langørede venner. 

Og hvem kan lære 0.2. klasse at tilegne sig 
fornuftige regnestrategier? Det kaninerne. Så 
det er bare med at få dem op af hullerne. 

•   Lise Astrup, Jimmy Mønsted Krogh, Marianne 
Billeskov Mortensen

•  Vejledning
•  166 sider
•  272,50 kroner 
•  Special-pædagogisk forlag

•  Opgavehæfte
•  23 sider
•  5 styk 120 kroner 

•  Plakatsamling
•  14 plakater
•  197,50 kroner 

149534 p40-42_FS2117_Anmeldelser.indd   41 04/12/17   12.57



Som medlem af Danmarks Lærerforening har du og din ægtefælle 
eller samlever mulighed for blive optaget i den frivillige gruppe-
livsforsikring. Præmien fastsættes en gang årligt og vil I 2018 være: 
 

Medlemmer over 35 år betaler 624,- kr./årligt
Medlemmer under 35 år betaler 312,- kr./årligt
Medlemmer med begrænset dækning (låntagere) 244,- kr./årligt.
 

Danmarks Lærerforening | Vandkunsten 12 | 1467 Kbh K | telefon: 33 69 63 00 | e-mail: dlf@dlf.org

Frivillig  
Gruppelivsforsikring

Nedenfor kan du se gældende skala for udbetalinger:

Dødsfaldsdækning
Ved dødsfald før udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 70 år, udbetaler vi en forsikringssum efter følgende skala:

Begrænset dødsfaldsdækning – låntagere
Ved dødsfald før udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 70 år, udbetaler vi en forsikringssum efter følgende skala:

Dødsfaldsdækning – studentermedlemmer
Ved dødsfald før udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 70 år, udbetaler vi en forsikringssum på 50.000 kr.

Visse kritiske sygdomme – ledige DLF medlemmer*
Hvis ledige DLF-medlemmer*, som har været omfattet af gruppelivsaftale 94001-LC/KL eller gruppelivsaftale 85034-Staten og grup-
pelivsaftale 74020, inden udgangen af det kalenderår, hvor vedkommende fylder 67 år, får diagnosticeret en dækningsberettiget kritisk 
sygdom udbetaler vi en forsikringssum på 75.000 kr. Ved ledighed forstås, at man opfylder betingelserne for at få arbejdsløshedsdag-
penge. Spørg i DLF/FG. Dog gælder, at hvis der tidligere er sket udbetaling af forsikringssum ved kritisk sygdom på gruppelivsaftale 
94001/85034, kan der ikke ske udbetaling efter gruppelivsaftale 74020.

Fyldt alder under 35 år 612.500 kr.
fyldt alder 35 år 500.000 kr.
fyldt alder 36 år 493.750 kr.
fyldt alder 37 år 487.500 kr.
fyldt alder 38 år 481.250 kr.
fyldt alder 39 år 475.000 kr.
fyldt alder 40 år 468.750 kr.
fyldt alder 41 år 462.500 kr.
fyldt alder 42 år 456.250 kr.
fyldt alder 43 år 450.000 kr.
fyldt alder 44 år 443.750 kr.
fyldt alder 45 år 437.500 kr.

fyldt alder 46 år 425.000 kr.
fyldt alder 47 år 412.500 kr.
fyldt alder 48 år 400.000 kr.
fyldt alder 49-50 år inkl. 387.500 kr.
fyldt alder 51 år 350.000 kr.
fyldt alder 52 år 325.000 kr.
fyldt alder 53 år 300.000 kr.
fyldt alder 54 år 275.000 kr.
fyldt alder 55 år 250.000 kr.
fyldt alder 56-57 år inkl. 225.000 kr.
fyldt alder 58-70 år inkl.* 150.938 kr.

*Du er dækket indtil udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 70 år.

Fyldt alder under 58 år 200.000 kr. fyldt alder 58-70 år inkl.* 150.938 kr.

Hvilke kritiske sygdomme der er dækket samt diagnosekrav, kan 
du læse mere om i forsikringsbetingelserne på www.fg.dk.

Vi fratrækker den udbetalte forsikringssum ved kritisk sygdom i en 
eventuel senere udbetaling af forsikringssum ved død, hvis du dør 
inden 3 måneder efter, at diagnosen ved kritisk sygdom er stillet.

Efter udbetaling af forsikringssummen ved kritisk sygdom, bort-
falder dækningen ved kritisk sygdom.

Retten til udbetaling af forsikringssum ved kritisk sygdom bort-
falder ved din død, medmindre du inden skriftligt har søgt om 
udbetaling over for FG.

Du kan læse mere om forsikringen og bestille den på www.dlf-gruppeliv.dk
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2017/2018
Nummer 22: Tirsdag den 12. december 2017 kl. 12
Nummer 01: Tirsdag den 2. januar 2018 kl. 12
Nummer 02: Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

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

N R .  1 1   |   8 .  J U N I   |   2 0 1 7

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 12: 

KARAKTERINFLATION – ELLER ET GOK I NØDDEN?

T E M A  S I D E  1 7

HVERKEN-
ELLER

JA

Giver  
projekterne bedre  

undervisning?
LÆRERNES SVAR:

NEJ

MARIE BLEV REDDET AF 
NY LÆRERUDDANNELSEMADS BOOSTER  

ELEVERNES SELVTILLID 

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  S I D E  3 6
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02/06/17   13.19

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

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 44: 

FLERE LÆRERE UNDERVISER I EGET FAG

L Æ S  S I D E  8

VALDIS ER ORK 
OG LÆRER
Rollespil gør lærere, elever 
og pædagoger bedre  
til at samarbejde 
i klassen.

GIV OS  
SKOLEN  
TILBAGE

SKOLEFORMÆND 
VIL BEKÆMPE  
PROJEKTITIS

L Æ S  S I D E  1 7

42 %
AF SKOLERNE HAR  
TOLÆRERORDNING

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  S I D E  3 2

»JEG 
FORTRYDER  

IKKE«
MARIANNE JELVED 

 OM INDGREB 
I LÆRERNES  
ARBEJDSTID
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 36: 

DLF: KONFLIKTKASSEN ER FYLDT OP IGEN

5
GODE RÅD OM  

LÆRERIDENTITET
L Æ S  S I D E  2 6

SKOLE  
EVAKUERET  

TO GANGE
ER DIN SKOLE  

KLAR TIL KRISEN?
L Æ S  S I D E  1 2

PAS PÅ  
NANA  

L Æ S  S I D E  6

K O M  G O D T  
I  G A N G  PÅ  
LÆ R E R - 
S T U D I E T

T E M A  S I D E  2 3 - 3 2

 – HUN ER NY  
I SKOLEN
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 38:

N R .  1 4   |   3 1 .  A U G U S T   |   2 0 1 7

UDDANNELSEN TIL DANSKLÆRER ER FOR RINGE

SKOLE I ESBJERG: 
HOLDDELING  

GØR OS TIL  
BEDRE  

LÆRERE
L Æ S  S I D E  1 0

FRIHEDS- 
KÆMPEREN 

Undervisningsminister  
Merete Riisager vil give  

frihed til lærerne  
og skolerne.

L Æ S  I N T E R V I E W  S I D E  2 0

O
NATIONALE  

TEST I  
HOLLANDS  

SKOLER
L Æ S  S I D E  6

»

«
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N R .  1 5   |   1 4 .  S E P T E M B E R   |   2 0 1 7

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 30: 

SOCIOLOG: LÆRING ER EN KOLLEKTIV PROCES

LÆS SIDE 10

HAR DU  
STRESS?  
SÅ SKAMMER DU  

DIG SIKKERT OGSÅ

NY LEDER PÅ  
MØLLESKOLEN: 

»VI VIL HAVE DET 
GODE LIV FOR ALLE 

BØRN I RY«
L Æ S  S I D E  2 0

25 %
AF ALLE UNGE  

TRUES OVER  
MOBILEN 

L Æ S  S I D E  6
L Æ S  S I D E  2 2
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F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 32:

N R .  1 6   |   2 8 .  S E P T E M B E R   |   2 0 1 7

KRONIK: LAD OS SÆTTE MÅL FOR MÅLINGEN

»SKAL VI  
LÆGGE ARMENE 

OVER KORS?«
SEKS LÆRERE OM EN  

NY OVERENSKOMST

5.440
KRONER I  

LØNFORSKEL
L Æ S  S I D E  6

SPIL STYRKER
MOTIVATIONEN

STORT FORSKNINGSTILLÆG 
MED BLADETL Æ S  S I D E  8

HVAD BLEV DER AF 
LÆRERNES  
STATUS?
Fem opbrud i skolen  
fra samfundsdebattør  
Lars Trier Mogensen.

N Y  S E R I E  S I D E  1 2
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 40: 

NY VIDEN OM RELIGION, SAMFUNDSFAG OG HISTORIE

Lærer Pernille Kepler har læst bogen, 

som afdækker, at lockouten i 2013 var 

planlagt af regeringen. Nu vil hun have en 

god arbejdstidsaftale ved de kommende 

overenskomstforhandlinger.

Pernille  
drømmer om tid 
til forberedelse1

LÆRER TIL  
40 ELEVER 

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  O M  L O C K O U T B O G E N  S I D E  1 4 - 2 2

L Æ S  S I D E  1 0

DANSK- 
LÆREMIDLER 

FOR MEGET  
STAVNING OG  

FOR LIDT  
DANNELSE

149530 p01_FS1717_Forside.indd   1
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Friskolen på Røsnæs med opstart i 2018, søger en synlig 
skoleleder som brænder for at sætte sit præg på en ny fri-
skole med høj faglighed, udeskole og gode fællesskaber.

Friskolen ligger i fantastiske naturskønne omgivelser som 
bruges aktivt. Vi har en meget engageret friskoleskolebe-
styrelse, støtteforening samt frivillige i lokalsamfundet, 
som i høj grad bidrager til et solidt fundament for en 
friskole i rivende udvikling.

Ansøgningsfrist: 3. januar 2018, men ansøgningerne 
behandles løbende.
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst 
mellem finansministeriet og LC.
Lønnen forhandles i intervallet 383.928 – 456.752 kr. 
niveau 01.04.17.

Se hele stillingsopslaget på:
www.friskolenpaaroesnaes.dk samt på www.laererjob.dk

SKOLELEDER SØGES
FRISKOLEN PÅ RØSNÆS

Slotsparkens Friskole blev etableret i august 2012 af en 
gruppe ihærdige lokale forældre, der fandt rammerne i den 
gamle slotskro tilhørende Jægerspris Slot, ideelle til at lave 
lige netop denne Friskole. Disse rammer byder nemlig på 
både historiens vingesus, særligt med arven fra Grevinde 
Danner og overdådige naturomgivelser i form af Nordskoven, 
der strækker sig fra Slotsparken i vores ”baghave” og hele 
vejen til Kulhuse.

Siden starten har skolen udviklet sig til i dag at rumme134 
elever (fra 0. til 9. kl.) og 18 medarbejdere, der sammen ind-
går i det fællesskab, der er fundamentet i det gode skoleliv. 
Blandt meget andet indeholder dette skoleliv: daglig mor-
gensamling for hele skolen, fælles frokost tilberedt sammen 
med eleverne, relationer mellem elever på tværs af alder, 
undervisning både på skolen, i lokalområdet og på længere 
ture, samarbejde med lokale foreninger og virksomheder, 
iPad eller MacBook til alle elever, årlige lejrskoler for alle og 
udefritidshjem for de yngste. 

Trivslen for både børn og voksne er i fokus på Slotsparkens 
Friskole, da vi mener, den er grundlæggende for et sundt og 
frugtbart læringsmiljø og arbejdsliv. 

Vores 10 engagerede undervisere planlægger og praktiserer 
i et velfungerende teamsamarbejde, der byder på tæt kolle-
gial sparring og bidrager hermed til det forpligtende fæl-
lesskab, der udgør en værdiskabende ramme for alle, både 
store og små. Inden for denne ramme, der synliggøres af de 
voksnes engagement, udfolder eleverne deres originalitet i 
de læringsprocesser, der udspiller sig i undervisningen.

Vi søger to kolleger, der kan se sig selv som en del af det 
fællesskab, der udfolder sig på vores skole og som ønsker at 
praktisere deres undervisning et sted, hvor der i høj grad er 
mulighed for selv at præge og udvikle sit arbejdsliv.

Derudover skal vores nye kolleger have erfaring med un-
dervisning i flere af følgende fag; dansk, matematik, idræt, 
musik, samfundsfag, historie og tysk.

Begge stillinger er fastansættelser med start senest 1. februar 
2018. 

Lyder det som noget for dig, kan du kontakte skoleleder Jens 
Mølsted (30 23 58 58) for yderligere informationer om at 
undervise på Slotsparkens Friskole eller sende en ansøgning 
til kontakt@spfs.dk. 

Ansøgningsfrist onsdag d. 20. december. Ansættelsessamta-
ler forventes afholdt i uge 52.

TO UNDERVISERE SØGES
TIL SLOTSPARKENS FRISKOLE

 Lederstillinger 

 Lærerstillinger 
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 Lederstillinger 

slagelse.dk

Der kan ved ansættelse i Slagelse Kommune indhentes straffeattest.

Vi søger, pr. 1. marts 2018, en ny skoleleder, der kan gå foran og 
påtage sig det overordnede ledelsesmæssige ansvar og sammen 
med medarbejderne og skolebestyrelsen vil brænde for at fast- 
holde Skælskør Skole som en god og synlig skole i Slagelse 
Kommune.

Skælskør Skole er beliggende i Skælskør by. Skolen har 410 elever 
i 0.-9.kl. og 35 ansatte. En velfungerende SFO med 85 børn og 5 
ansatte. Der er elite kunsttalent klasser i udskolingen, som ansøges 
af elever fra hele Slagelse Kommune. Derudover er der ledelses-
funktion for skoledelen på julemærkehjemmet i Skælskør med 5 
ansatte.

Skolen er centralt beliggende med kort afstand til skov, strand og 
lystbådehavn. Skolen er lokalt forankret i et aktivt nærmiljø og har 
en forældrekreds, der aktivt bidrager til skolens udvikling.

Skælskør Skole søger en leder
• der kan favne bredt og medvirke til at fastholde og videre-

udvikle
• der har en praksisnær ledelse af de professionelle lærings- 

fællesskaber med fokus på elevernes læring og trivsel
• der er synlig og tydelig - struktureret og inspirerende og tør 

tage beslutninger
• der har ledelseskompetence og beslutningsevne og en 

motiverende, samarbejdende og anerkendende tilgang
• med læreruddannelse, ledelseserfaring og lederuddannelse
• der har strategisk, pædagogisk og administrativt overblik
• med indsigt i økonomisk styring og strategisk ressource- 

anvendelse
• der har stærk personlighed kombineret med humor
• der delegerer og skaber arbejdsglæde
• der både har respekt for og tør udfordre det eksisterende
• der følger op og holder fokus
• der griber skolens udvikling og sætter nye mål
• med lyst og flair for at agere i en politisk styret organisation.

Skælskør Skole arbejder for
• at udvikle skolen og derved tilbyde en god, professionel under- 

visning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner og 
potentialer, og hvor målet er, at den enkelte elev udvikler sig til 
det højeste mulige niveau i faglig, social, kreativ og dannelses- 
mæssig henseende

• at de alsidige, personlige og sociale kompetencer udvikles 
individuelt og i samspil med andre

• at skabe en hverdag, der er præget af tryghed, nysgerrighed og 
gensidig tillid, hvor den enkelte elev føler sig set og værdsat

• at fastholde det gode skole-/hjemsamarbejde som en central 
grundpille i skolens hverdag.

Skælskør Skole tilbyder
• en velfungerende skole
• fagligt kompetente medarbejdere
•  en engageret og aktiv skolebestyrelse
• et tæt samarbejde mellem skole og SFO samt vellykket lærer-/

pædagogsamarbejde
• en udviklingsorienteret skole, der tør udfordre det eksisterende 

og gå nye veje
• plads og rummelighed til faglighed på mange måder og planer
• en positiv omgangstone og god stemning på skolen, som en 

vigtig nøgle til elevers og medarbejderes motivation, tillid og 
succes i hverdagen

• kreative og velfungerende løsninger på skolereformen, blandt 
andet med 8-10 faguger om året, hvor der er tid til faglig 
fordybelse på alle planer.

Slagelse Kommune
Som leder i Slagelse Kommune skal man endvidere være indstillet 
på, at ville bidrage positivt og aktivt til både decentrale og centrale 
udviklingsinitiativer. Der vil forsat være fokus på arbejdet med 
skolereformen, herunder arbejde med synlig læring og indsatserne 
i Slagelse Kommunes Skolepolitik.

I Slagelse Kommune har parterne omkring folkeskolen udarbejdet 
et forståelsespapir for lærernes arbejdstid, som skolelederen i 
samarbejde med medarbejderne arbejder med for at sikre en høj 
social kapital.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere information
Har du spørgsmål om stillingen, kan du kontakte skolechef  
Per Kensø på telefon 23 70 63 30.

Ønsker du at besøge skolen, kan du kontakte viceskoleleder  
Poul Kjær Sørensen telefon 61 24 81 51.

Besøg skolens hjemmeside www.skaelskoer-skole.dk

Ansøgningsfrist
2. januar 2018.

1. samtalerunde den 16. januar og 2. samtalerunde den 29. januar 
2018.

Skoleleder 
til Skælskør Skole
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En travl skolehverdag kan give stress, men 
ved hjælp af mindfulness kan man som lærer 
lære at være mere nærværende og dermed 
nedsætte både akutte stresssymptomer og 
mental overbelastning på lang sigt. Sådan 
lyder det fra overlæge og ph.d. Lone Overby 
Fjorback fra Dansk Center for Mindfulness 
ved Aarhus Universitet.

»Mange ting bliver præsenteret som mind-
fulness, men der er udviklet en videnskabe-
ligt funderet og testet metode, Mindfulnessba-
seret Stressreduktion (MBSR), som beviseligt 
kan afhjælpe stress«, siger hun.

»Senest har vi testet metoden i en stor 
organisation med mange lærere og pæda-
goger. De lå alle i starten af projektet højt i 
stressniveau, men ved at træne mindfulness 
blev det reduceret markant. I slutningen af 
forsøget vurderede de, at de også havde 
fået bedre kontakt til børnene«.

Koncentreret nærvær
Ph.d Bjarne Toftegård fra foreningen 
Forebyg Stress definerer mindfulness 
som en samling teknikker, der kan bru-
ges til at træne koncentreret nærvær.

»Man skelner mellem indre og ydre 
nærvær. Det første handler om at kunne 
mærke sig selv, det andet om at være til 
stede i samvær med andre mennesker«, 
siger han.

Træning af indre nærvær kan nedsætte 
eksisterende stresssymptomer, mens træning 
af ydre nærvær kan være med til at forebygge 
stress på længere sigt ved at ændre måden, 
man ser på verden på, forklarer Lone Overby 
Fjorback.

»Er man stresset, opfatter man verden 
som utryg, og så bliver man endnu mere 
stresset. Det går ud over hukommelse, humør 
og opmærksomhedsevne, og det medfører 
igen yderligere stresssymptomer«, siger hun.

Bjarne Toftegård understreger, at mindful-
ness ikke kan stå alene i behandling af stress. 

»Man skal huske, at man ikke alene må foku-
sere på symptombehandling. En ordentlig 
stressbehandling skal også kigge på årsager, 
og derfor er mindfulness kun én komponent. 
Det er ikke et mirakelmiddel«, understreger 
han.

Ikke alt er lige godt
Internettet flyder over med instruktionsvide-
oer, apps og kurser, der kan hjælpe en i gang 
med mindfulness. Bjarne Toftegård opfordrer 
dog til, at man ikke tager det hele for lige 
gode varer.

»Alle kan i princippet kalde sig mindful-

nesscoach og udbyde et kursus, så man skal 
lige være opmærksom på underviserens bag-
grund. Og mens en app sikkert er fin til at 
afhjælpe her og nu-stresssymptomer, så skal 
man på et længere kursus i at lære at tænke 
på en anden måde, hvis man skal have den 
fulde effekt på den lange bane«, siger han.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

JOB & KARRIERE

Brug mindfulness mod stressen
Når omgivelserne er stressende, kan mindfulness hjælpe til at holde krop og sind i ro, siger  
overlæge. Men vær opmærksom: Mindfulnesscoach er langtfra en beskyttet titel.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Stress
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jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

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

Lederstillinger Øvrige jobLærerstillinger

LÆRER TIL RESSOURCECENTER SØGES
Vi søger en lærer til Hornbæk Skoles udvidede skoletilbud 
for børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser, opmærk-
somhedsforstyrrelser og angstproblematikker. Børnene er 
i aldersgruppen fra 0. til 9. klasse.

En del af opgaven kan også være at understøtte arbejdet 
med inklusion i klasserne.
Det er en fordel, hvis du har erfaring med dansk i udskolin-
gen samt med at føre elever til folkeskolens prøver.

Vi kan tilbyde dig et stærkt teamsamarbejde og mulighed 
for sparring med dygtige kollegaer, der tæller både lærere 
og pædagoger samt kommunens PPR.
Det er en fordel, hvis du har erfaring i arbejdet med TEACHH, 
eller har anden erfaring inden for området.

Stillingen skal besættes hurtigst muligt eller senest 
1. februar. Der afholdes løbende samtaler.

Læs mere på www.helsingor.dk

Ansøgningsfrist:
Mandag den 18. december kl. 8:00

 Lærerstillinger 

Østskolen, 4640 Faxe

Skoleleder søges til Østskolen

§ Ansøgningsfristen er den 13. dec. 2017

Kvik-nr. 51228905

Læk Danske Skole, DE-25917 Leck, Tyskland

Viceleder (forlænget ansøgningsfrist)

§ Ansøgningsfristen er den 08. jan. 2018

Kvik-nr. 51656305

Friskolen på Røsnæs, 4400 Kalundborg

Skoleleder til Friskolen på Røsnæs

§ Ansøgningsfristen er den 03. jan. 2018

Kvik-nr. 51711039

True North Efterskole Snaptun, 7130 Juelsminde

True North Efterskole søger tysklærer

§ Ansøgningsfristen er den 30. dec. 2017

Kvik-nr. 50473296

Antvorskov Skole, 4200 Slagelse

Lærere til Antvorskov Skole

§ Ansøgningsfristen er den 12. dec. 2017

Kvik-nr. 51034510

True North Efterskole Snaptun, 7130 Juelsminde

Matematik- og naturfaglig underviser

§ Ansøgningsfristen er den 10. dec. 2017

Kvik-nr. 51192260

Skælskør Skole, 4230 Skælskør

Skoleleder til Skælskør Skole

§ Ansøgningsfristen er den 02. jan. 2018

Kvik-nr. 52072232

Dagmarskolen, 4100 Ringsted

Viceskoleleder til Dagmarskolen

§ Ansøgningsfristen er den 14. dec. 2017

Kvik-nr. 52139479

Grønnevang Skole, 3400 Hillerød

Børnehaveklasseleder til Grønnevang Skole

§ Ansøgningsfristen er den 11. dec. 2017

Kvik-nr. 52139828

Rungsted Skole, 2960 Rungsted Kyst

Pædagogisk afdelingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 10. jan. 2018

Kvik-nr. 52198548

Marie Jørgensens Skole, 5000 Odense C

Skoleleder søges til Marie Jørgensens Skole

§ Ansøgningsfristen er den 15. jan. 2018

Kvik-nr. 52205527
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Tjørnegårdskolen, Roskilde Kommune, 4000 Roskilde

Tjørnegårdskolen søger en dygtig musiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 10. dec. 2017

Kvik-nr. 51542599

Skolen på Nyelandsvej, 2000 Frederiksberg

Lærer med ambitioner for dansk og idræt

§ Ansøgningsfristen er den 08. dec. 2017

Kvik-nr. 51601449

Stillinge Skole, 4200 Slagelse

Lærer til Stillinge Skole

§ Ansøgningsfristen er den 15. dec. 2017

Kvik-nr. 51696480

Slotsparkens Friskole, 3630 Jægerspris

To undervisere søges til Slotsparkens Friskole

§ Ansøgningsfristen er den 20. dec. 2017

Kvik-nr. 51711045

Søndersøskolen, 3500 Værløse

Musiklærer til Søndersøskolen

§ Ansøgningsfristen er den 15. dec. 2017

Kvik-nr. 51788767

Øbro Fri Skole, 2100 København Ø

Øbro Fri Skole søger en erfaren dansklærer

§ Ansøgningsfristen er den 11. dec. 2017

Kvik-nr. 51788773

Basen Skole, 2100 København Ø

Visionære lærere eller pædagoger søges

§ Ansøgningsfristen er den 13. jan. 2018

Kvik-nr. 51890954

Tjørnegårdskolen, Roskilde Kommune, 4000 Roskilde

Lærer til specialklasserækken

§ Ansøgningsfristen er den 11. dec. 2017

Kvik-nr. 51942638

Damagerskolen, 2670 Greve

To læreruddannede lærere

§ Ansøgningsfristen er den 17. dec. 2017

Kvik-nr. 51946255

Hornbæk Skole, 3100 Hornbæk

Lærer til ressourcecenter på Hornbæk Skole

§ Ansøgningsfristen er den 18. dec. 2017

Kvik-nr. 51937579

Sydskolen, afdeling Vig, 4560 Vig

Sydskolen Vig søger 1 lærer og 1 barselsvikar

§ Ansøgningsfristen er den 10. dec. 2017

Kvik-nr. 52017399

Heldagsskolen Fuglsanggård, 2830 Virum

Heldagsskolen Fuglsanggård søger en lærer

§ Ansøgningsfristen er den 14. dec. 2017

Kvik-nr. 52018429

Endrupskolen, 3480 Fredensborg

Lærer til Endrupskolen/specialklasserækken

§ Ansøgningsfristen er den 14. dec. 2017

Kvik-nr. 52059452

Ådalens Skole, afd. Syd, 3600 Frederikssund

Udskolingslærer til naturfag, idræt

§ Ansøgningsfristen er den 13. dec. 2017

Kvik-nr. 52073318

Skolen på Duevej, 2000 Frederiksberg

Klasselærer til 27 dejlige børn i 1. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 14. dec. 2017

Kvik-nr. 52073220

Ingrid Jespersens Gymnasieskole, 2100 København Ø

Lærer til Ingrid Jespersens Gymnasieskole

§ Ansøgningsfristen er den 18. dec. 2017

Kvik-nr. 52125138

Rungsted Skole, 2960 Rungsted Kyst

Lærer med linjefag i matematik og idræt

§ Ansøgningsfristen er den 07. jan. 2018

Kvik-nr. 52192030

Toftehøjskolen, 3650 Ølstykke

Lærer til Toftehøjskolen!

§ Ansøgningsfristen er den 13. dec. 2017

Kvik-nr. 52192029
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rubrikannoncer

Monaco/Roquebrune/
Menton
Storslået udsigt over 
stranden, Middelhavet 
og Monaco. To værelses 
lejlighed på den klassiske 
franske riviera
Telefon: 53813935 
www.rivieraen.dk

Spannien, AndalusIen, 
Estepona, MarbellaVest
Sommerferie 2018. Se 
www.lafuente.dk - dejlig 
3 vær. lejlighed i stueplan 
m/2 terrasser i lukket 
have m/pool....
Telefon: 27107970 
www.lafuente.dk

Masia v/Priorat 
vinområde syd 
for Bcn (22 p)
Ideelt til større grupper og 
familieferie og fester. Sø 
og havudsigt. Udendørs 
jacuzzi. gårdhave med 
køkken/BBQ
Telefon: 0034-678866588 
www.CasaVelladelPanta.com

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

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

KLAG!  
hvis du ikke  

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

Så ryger din besked omgående  
videre til distributøren.

Eller ring til DLF’s medlemsafdeling  
på 33 69 63 00,  

hvis det er nemmere for dig.

 

 

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

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

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

BUDAPEST INKL. PROGRAM

Skolerejse til Budapest inkl. program
5 dage/4 nætter, FRA KUN 1.798,-/person
Prisen inkluderer:

• Flyrejse t/r 
• 4 overnatninger i flersengsværelser 
• Morgenmad under opholdet
• Program:
    - Sejltur på Donau
    - Budapest on Bike (sightseeing på cykel)
     - Besøg i Hospital in the Rock (tidligere hemmelig
      atombunker og hospital under Buda slottet)

Vil du høre mere? Ring til os på 80208870!

Vejlebroskolen, 2635 Ishøj

Børnehaveklasseleder til Vejlebroskolen

§ Ansøgningsfristen er den 15. dec. 2017

Kvik-nr. 51656304

Instituttet for Blinde og Svagsynede, 2900 Hellerup

Læsekonsulent

§ Ansøgningsfristen er den 14. dec. 2017

Kvik-nr. 52018427

Riis Rejser A/S, 2800 Kongens Lyngby

Senior-hobby-job

§ Ansøgningsfristen er den 11. dec. 2017

Kvik-nr. 49870979

Hillerød Kommune, 3400 Hillerød

Logopæd/tale-høre-lærer/audiologopæd

§ Ansøgningsfristen er den 31. dec. 2017

Kvik-nr. 52194748
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WWW.LPPENSION.DK

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

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

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

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

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

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
Folkeskolen nr. 22  5. december 12. december 21. december
Folkeskolen nr. 1  18. december 2. januar 11. januar
Folkeskolen nr. 2  9. januar 16. januar 25. januar
Folkeskolen nr. 3  23. januar 30. januar 8. februar
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 32: 

KRONIK: CENSORER FORSTÅR IKKE BACHELORPROJEKTER

Marianne Østergaard  
tøver ikke længere med at  

reagere på alkoholproblemer 
hos elevers forældre.

LÆRER: 
BRYD  

TABUET
53%

AF LÆRERNE  
SØRGER FOR  
MAD OG TØJ  

TIL ELEVER
L Æ S  S I D E  8

L Æ S  S I D E  2 4

SKEMAET ER 
SKROTTET

PROJEKTARBEJDE GIVER 
MERE MENING, SIGER 

LEAPS-SKOLE
L Æ S  S I D E  1 2
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U S KO L E T  V E D  M O R T E N  R I E M A N N

Tegning: Craig Stephens
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FOR KORTE NYHEDER

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 altid velkommen til at tro, hvad man vil.

Mange elevers forældre er ikke skilt  
– sådan støtter du dem gennem julen 

LAD VÆRE MED AT FOKUSERE SÅ MEGET PÅ 12-TALLER,  
RÅDER PRIVILEGERET GAMMELT RØVHUL

SÅ KAN DE LÆRER DET / 137

Det kan være en barsk omgang at komme 
igennem de mange juledage, når man lever 
i en familie, der er anderledes end andre. 
Derfor har for eksempel børn af forældre, 
der endnu ikke er gået fra hinanden, behov 
for særlig opmærksomhed fra deres lærere i 
denne tid, og her kan en familierådgiver hel-
digvis hjælpe: 
     »Sørg for at holde i hvert fald to juleaft-
ner – gerne flere – så der indføres et element 
af konkurrence i helligdagene«, lyder et af de 
råd, som lærerne kan give videre. 

»Selv om det nu er blevet sådan, at mor 

og far altså er nødt til at leve sammen, bør de 
være voksne nok til at få det til at ligne en al-
mindelig skilsmissejul så meget som muligt. 
Ofte kan den dårlige samvittighed for eksem-
pel afhjælpes ved, at forældrene giver hver de-
res meget dyre gave«. 

Rådgiveren minder om, at børn, der ikke har 
oplevet at blive »delt«, også har behov for, at 
der indføres nye og spændende traditioner i 
deres liv: »De har jo ikke samme mulighed som 
skilsmissebørn for at slippe væk til en anden 
familie dagen efter«.

Skoleelever bør lade være med at have så meget 
fokus på karakterer. Det mener en forkælet gammel 
nar, som selv har undgået alle forhindringer gen-
nem tilværelsen, udelukkende fordi han har været 
heldig. 

»De fokuserer alt for meget på karriere og 
12-taller«, mener han. »Vælg med hjertet. Lad 

tilfældet råde. Lyt til træerne. Se, hvor godt jeg 
har klaret den: masser af friværdi, kæmpe pen-
sion, ingen arbejdsløshed. Og dengang strøg jeg 
direkte ind på min drømmeuddannelse, og jeg 
havde virkelig ikke lavet andet i min skoletid end 
lært tre akkorder på min vens Stratocaster-kopi. 
Det kunne de lære noget af«.

Lær dansk med kortfilm
Undervisningsmateriale til basisundervisning i dansk 
som andetsprog i modtageklasser, på modtagehold 
og på asylskoler. 

Film og materiale til alle klassetrin. 

Find det på filmcentralen.dk

Still fra Hr. Hublot, 2013. Instruktør: Laurent Witz

Still fra Zebra, 2013. Instruktør: Julia Ocker

Still fra Klassekabalen, 2015. Foto: Thomas Larsen
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Med et grundsystem fra Alinea er du sikret indhold, progression og sammenhæng til hele 
skoleåret. Udviklet med omhu og gennemtænkt med de bedste digitale ressourcer.

 
Find dit grundsystem på
alinea.dk/grundsystemer

Louise Holst Tollan, lærer på Brøndby Strand Skole

”Mit grundsystem er ikke bare 
et læremiddel. Det er rygraden 
i min undervisning.”
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