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 Bob Bohlbro har prøvet sig frem som sælger, pædagog og eventmager.  
Læs, hvordan formanden for Lærerstuderendes Landskreds fandt sit kald.
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Tiden forsvinder
Understøttende undervisning  
ædes af pauser og lektiehjælp.
Side 18

reform-koks
Uforberedt undervisning 
resultat af Aalborg-forsøg.
Side 6

Tillid eller ej
Duel: Vestager og Bondo  
om tillid versus kontrol.
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porto og ekspedition. Se mere og bestil inden 01.07. 2014 
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Klar til 0. og 1. klasse

Matematik0-3.gyldendal.dk er et nyt digitalt undervisnings- 

materiale til matematik i indskolingen, som foreløbig 

dækker 0. og 1. klasse. Fagportalen indeholder fagligt 

funderede undervisningsforløb, over 1000 selvrettende 

trænings opgaver, idéer og information til forældrene og et 

bibliotek, der gør det nemt at søge opgaver og teori.

Log ind og se de færdige forløb til 0.-1. klasse. Forløb til 

2.-3. klasse er under udarbejdelse.

Interaktive opgaver og differentiering

Matematik0-3.gyldendal.dk indeholder læringselementer i 

form af lyd, film og interaktive opgaver. Det brede udvalg 

af læringselementer giver gode muligheder for at tilrette-

lægge en undervisning, der tilgodeser den enkelte elevs 

behov.

Skoleabonnement pr. år pr. klasse på 0. og 1. klassetrin

kr. 800,- ex moms

MATEMATIK

FAGPORTAL TIL 

MATEMATIK

– indskoling

køb
online

se
på websitet

bestil
til gennemsyn

Se mere på matematik0-3.gyldendal.dk

få
tilskud

NYHED – Bestil gratis prøveperiode på 
matematik0-3.gyldendal.dk

9096_kopiann_Matematikportal_Folkeskolen_nr5_210x285.indd   1 17/02/14   15.53
141954 p02-03_FS0514_Leder.indd   2 03/03/14   15.10



!

Hanne Birgitte Jørgensen,  
Ansv. chefredAktør

hjo@dlf.org

!

Hanne Birgitte Jørgensen,  
Ansv. chefredAktør

hjo@dlf.org

f o l k e s k o l e n  /  0 5  /  2 0 1 4  /  3 

Sandheden er altid konkret, lyder et kendt citat. Det er en af grundene 
til, at det er så svært at afdække sandheden om folkeskolereformen. Men nu begynder 
den konkrete virkelighed efter sommerferien så småt at skinne igennem sprækker i de 
mange spin-ord om folkeskolereformen.

Vi er midt i en opførelse af Kejserens nye reformklæder. 
Undervisningsministeriet har efter ønske fra to kommuner beregnet omfanget af 

den kommende »understøttende undervisning«, som har fået mange fine ord med på 
vejen fra politikerne, men ikke er konkret beskrevet. Folkeskolen har fået aktindsigt 
i det overraskende resultat. På mellemtrinnet ender eleverne med at få 17 minutters 
understøttende undervisning om dagen. 57 timer om året bliver det til! Indskoling og 
udskoling får mere. 

Men bundlinjen er, at der ikke bliver meget tid til  
fuglekasser, gedeslagtninger og fisketure. Og det stemmer 
slet ikke med de tal, som blev lagt frem i forbindelse  
med reformen. 

Her lød opgørelsen på 390 understøttende timer.
Hvor blev de af?
Jo, man kunne kun nå så højt op, fordi man har medregnet alle frikvarterer, lektie-

hjælp og al anden tid, som ikke er fag. 
Hvis eleverne skal have pauser, får de altså mindre understøttende undervisning. 
Optisk bedrag, kaldte KL’s chefforhandler, Michael Ziegler, det i sin tid, da DLF fore-

slog at indregne nogle af frikvartererne, så man kunne få en mere sammenhængende 
undervisningsdag. Men det er åbenbart præcis det, ministeriet har præsenteret.

Folkeskolen vil de kommende måneder gøre alt, hvad vi kan for at afdække, hvordan 
skolehverdagen bliver for elever og lærere efter sommerferien. I Aalborg har en kvik 
tillidsrepræsentant og hans leder allerede taget initiativ til at prøve fremtiden af. I ste-
det for rundbordsdiskussioner tyvstartede hele skolen på reform og lov 409. I to uger 
arbejdede alle, som om det var efter sommerferien.

Det viste sig, at 23 ud af 27 lærere oplevede at møde uforberedt op til undervisning. 
Lærere og leder havde nemlig aftalt, at de skulle nå forberedelsen inden for 37,5 timer 
på skolen. Men lærerne måtte blandt andet bruge tiden på at være vikarer og nåede 
det ikke. En anden erfaring var, at små øer på 30-45 minutters forberedelse ikke er 
nok. Der skal mere sammenhængende tid til. Eksperimentet har fået lærere og leder 
til at se, hvilke problemer der skal diskuteres. Derfor er tillidsmanden 
trods alt optimist. For han og lederen arbejder nu på at finde løsnin-
ger, selv om det bliver svært. Han anbefaler andre at 
kaste sig ud i det samme.

En god ide. Men tænk hvis politikerne 
og KL i stedet sammen med lærerne 
havde regnet og forhandlet sig frem 
til, hvordan en hverdag med refor-
men kunne se ud, inden de vedtog 
lovene! Men måske var de bange 
for, at det ville vise sig, at kejse-
ren ikke havde noget på! 

 

Kejserens nye 
reformklæder »Inkluderet er eleven først, 

når han/hun ud over at 
være fysisk til stede tillige 
er en anerkendt og aktiv 

medspiller i klassens  
læringsfællesskab«.

niels Christian sauer  
i blogindlægget  

»danskerne køber ikke ’inklusionen’ længere«

»Ask not what your union 
can do for you, men  

spørg, hvordan din faglige  
forening skulle kende  
dit behov, hvis du ikke  

går i dialog«.
Dennis Hornhave Jacobsen  

i blogindlæg fra den faglige forening for 
historie og samfundsfag, falihos

»Bring your own:  
Sav, høvlebænk, stol, bord, 

skolebus, hal, tavle,  
musikinstrumenter, pensel, 

papir, saks, clips, mappe, 
kopimaskine, router,  

symaskine ... Med kæmpe 
klassekvotienter i nogle 
kommuner ender vi nok 

også med: Bring your own 
- teacher«.

Michael Juhl  
i en kommentar til artiklen  

»’Bring your own device’ betyder også  
’any device’«

gyldendal-uddannelse.dk tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk

KOM TIL GRATIS FOREDRAG
d. 26. marts på Danmarks Læringsfestival

9096

Klar til 0. og 1. klasse

Matematik0-3.gyldendal.dk er et nyt digitalt undervisnings- 

materiale til matematik i indskolingen, som foreløbig 

dækker 0. og 1. klasse. Fagportalen indeholder fagligt 

funderede undervisningsforløb, over 1000 selvrettende 

trænings opgaver, idéer og information til forældrene og et 

bibliotek, der gør det nemt at søge opgaver og teori.

Log ind og se de færdige forløb til 0.-1. klasse. Forløb til 

2.-3. klasse er under udarbejdelse.

Interaktive opgaver og differentiering

Matematik0-3.gyldendal.dk indeholder læringselementer i 

form af lyd, film og interaktive opgaver. Det brede udvalg 

af læringselementer giver gode muligheder for at tilrette-

lægge en undervisning, der tilgodeser den enkelte elevs 

behov.

Skoleabonnement pr. år pr. klasse på 0. og 1. klassetrin

kr. 800,- ex moms

MATEMATIK

FAGPORTAL TIL 

MATEMATIK

– indskoling

køb
online

se
på websitet

bestil
til gennemsyn

Se mere på matematik0-3.gyldendal.dk

få
tilskud

NYHED – Bestil gratis prøveperiode på 
matematik0-3.gyldendal.dk

9096_kopiann_Matematikportal_Folkeskolen_nr5_210x285.indd   1 17/02/14   15.53
141954 p02-03_FS0514_Leder.indd   3 03/03/14   15.10



indholdindhold

4 /  f o l k e s k o l e n  /  0 5  /  2 0 1 4

16 1810

Grebet af tillid og kontrol
Margrethe Vestager og Anders Bondo i dobbelt-

interview om tillidsreform – og kontrol. 

Uforberedte lærere
85 procent af lærerne 

på klarup skole i Aalborg 
måtte undervise  

uforberedte under to  
ugers prøveforløb med  

reformskema.

17  
understøttende 

minutter
Det bliver småt med  
den understøttende  
undervisning, viser  

ministeriets  
beregninger.

Nye Fælles Mål
Udkast til  

matematik og 
dansk er nu   

offentliggjort.

6

Mød os på stand 68 på Dan-marks Læringsfestival 2014 i København og stand 102 på  Skolemessen 2014 i Aarhus.

»Vi har lært om hvilke opvarm-

ningsformer, der er gode for  

vores miljø« ElEv i 7. klassE

Vil du sætte fjernvarme på 
skemaet?

- et gratis undervisningsmateriale målrettet  
7.-9. klasse.

Energi og forsyning fylder både på den globale 
politiske dagsorden og på undervisningsplanerne 
for folkeskolen. Derfor tilbydes nu et gratis under-
visningsmateriale, der:
 

  Beskriver forskellige energikilder

  sætter energien i et miljøperspektiv

  Giver indblik i CO
2
 og global opvarmning

  Gør eleverne klogere på, hvad fjernvarme er

  Forklarer, hvordan fjernvarme bliver produceret

  lærer eleverne at bruge energien fornuftigt

  Opfylder specifikke trinmål i naturfagene for 
7.-9. klasse

 
Materialet kan gennemgås på to måder: et kort 
forløb på 2 lektioner; et tværfagligt forløb på 12-14 
lektioner. alt nødvendigt materiale er inkluderet på 
hjemmesiden og der er indlagt filmklip, øvelser, 
quiz og spil/konkurrence. 

 FIF Marketing, Merkurvej 7, 6000 Kolding,  
tlf. 76308000, fif-marketing.dk
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Tigertræning
Plads til både  
kreativitet og  

kropsbevidsthed.

Rocken ruller skemaet
lars Rock er lærer og  

rockmusiker med lange  
dage på skolen.

B O B  B O h l B R O
Han er ikke bange for at åbne munden,  
når det gælder folkeskolen – og så har  
han snaps og bøger i sit flygel.

P O r t r Æ t
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Frustrationer og Forsigtig optimisme:

Tyvstart på reformen i Aalborg
Visioner blev afløst af bekymringer, da 41 lærere afprøvede længere skoledag og nye arbejdstidsregler 
i uge seks og syv på Klarup Skole. Men forsøget var også en lærerig og afklarende proces.

TeksT AndreAs  Brøns  riise

foTo LArs  horn

Hvilken hverdag venter egentlig, når skolere-
form og lov om ny arbejdstid træder i kraft 
efter sommerferien? Det spørgsmål findes 
der for de fleste lærere kun frustrerende 
ukonkrete svar på, og derfor fik lærernes 
tillidsmand på Klarup Skole ved Aalborg, 
Karsten Simonsen, en idé: To uger med et 
skema for både lærere og elever, som det vil 
se ud til august.  

Forslaget blev taget godt imod af både 
lærerne i faglig klub og af skoleledelsen. Opti-
mismen var stor, fortæller Karsten Simonsen:

»Der var plads til de helt store visioner 
med alt det, der pludselig var muligt med en 
længere og mindre opbrudt skoledag. Det var 
meget opløftende at være med til. De næste 
par måneder blev to mødedage aflyst og 
brugt på planlægning af de to uger i stedet. 
Og der ramte visionerne virkeligheden. Opti-
misme blev afløst af frustrationer over, hvor 
kompliceret en opgave det var at få alt til at 
gå op i en højere enhed«.

ikke tid til forberedelse
Det viste sig også i de to øveuger, at det 
var svært at få tid til det hele med det nye 
skema. Især var det svært for lærerne at nå at 
forberede sig, fordi de igen og igen oplevede, 
at forberedelsen blev inddraget til vikar-

Det med at deles om et 
skrivebord duer simpelthen 
ikke. Man skal have  
mulighed for at lade ting 
ligge, når man går til  
undervisning.
Karsten simonsen
tillidsrepræsentant

tillidsmand Karsten 
simonsen og skole-
leder anders norup 

kan nu ud fra konkre-
te erfaringer på Kla-
rup skole diskutere, 
hvordan de undgår, 

at 85 procent af 
lærerne oplever at 

undervise uden for-
beredelse, som det 
skete i forsøget på 

de 14 dage.
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dækning. En rundspørge, Karsten Simonsen 
bagefter har gennemført blandt lærerne på 
skolen, viser, at 23 ud af 27 lærere har ople-
vet, at de måtte undervise uforberedt. 

»Vi har i særdeleshed fundet ud af, at der 
er et problem i at sidde og forberede sig på 
skolen, samtidig med at der er en undervis-
ningsopgave, der skal løftes i flok. Altså at 
man kan blive taget ud af sin forberedelse for 
at være vikar. For så står forberedelsestiden 
ikke bare lige til at komme tilbage på et andet 
tidspunkt«, siger Karsten Simonsen.

Skolelederen på Klarup Skole, Anders No-
rup, har samme oplevelse af forløbet.

»Det er i hvert fald blevet tydeliggjort, at vi 
skal have undervisning og andre opgaver delt 
så godt op som overhovedet muligt. Det med 

små klumper af forberedelse på 30-45 minut-
ter, det fungerer ikke«, siger han.

Han og Karsten Simonsen er enige om, 
at ambitionen er, at lærerne får mere sam-
menhængende forberedelsestid. Hvordan 
man når frem til målet, er stadig til debat. De 
er enige om, at en del af løsningen bliver til-
stedeværelse ud over de 37,5 timer om ugen, 

skolen kørte med i forsøgsugerne. Karsten 
Simonsen mener desuden, at hver lærer skal 
sikres 90 minutters sammenhængende og 
sikret forberedelse om ugen, og at det bliver 
meget svært, hvis man bibeholder den måde, 
skolens selvstyrende årgangsteam fungerer på 
i dag, hvor lærere dækker hinanden ind ved 
sygdom.

»Jeg tror mere på, at man ender med en 
løsning, hvor man bliver tre store afdelinger, 
der dækker de fag, man er god til«, siger han. 
Anders Norup mener, at årgangsteamene sta-
dig skal fungere.

»Vi har en årelang tradition for årgangs-
team på de fleste årgange. Det er der fordele 
og ulemper ved, og det er noget af det, vi skal 
bruge noget tid på at finde frem til den bedste 
løsning på«, siger han.

ingen larm på gangen, tak
Skolen havde indrettet nogle arbejdspladser 
til deling mellem lærerne, men Karsten Si-
monsen ser gerne, at hver lærer får sin egen.

»Vi har som lærere fået bekræftet, at der 
er et ekstremt behov for, at man har sin egen 
arbejdsplads. Det der med at deles om et skri-
vebord duer simpelthen ikke. Man skal have 
mulighed for at lade ting ligge, når man går til 
undervisning, så man kan fortsætte, når man 
kommer tilbage fra undervisning«, siger han.

Det er i hvert fald blevet 
tydeliggjort, at vi skal have 
undervisning og andre  
opgaver delt så godt op som 
overhovedet muligt. Det 
med små klumper af  
forberedelse på 30-45  
minutter, det fungerer ikke.
Anders norup
skoleleder

Det blev aftalt, at hver lærer skulle levere tre lektio-
ners undervisning ekstra om ugen. Lærerne skulle 
tilbringe 37½ arbejdstime per uge på skolen, og resten 
af arbejdstiden blev lagt i en fleksibel pulje til skole-
hjem-samarbejde, til at tjekke mails hjemme og til akut 
opståede opgaver. Herefter blev der nedsat et koordi-
nerende pædagogisk udvalg, der skulle få det hele til 
at gå op.

sådan gjorde de i to uger

27 af Klarup Skoles 41 lærere svarede efter to ugers forsøg 
med reformskema på en rundspørge om forberedelse og faglig 
sikkerhed. Den gav følgende resultater:

Udvalgte kommentarer  
fra rundspørgen:

»’gentagne gange’ er  
mildt sagt – forberedelsen 
har nærmest været ikke- 

eksisterende med især  
mange ting, der ikke er  

blevet rettet«. 

»undervisning, som andre 
har planlagt for mig, har jeg 

modtaget fem-ti minutter før 
undervisningen. Det er  

for sent!« 

Hvordan Har reformskemaet påvirket din forberedelse?
15 % 33 %52 %

Jeg har været 
forberedt til al min 
undervisning, som 

jeg plejer.

Jeg har enkelte gange  
været uforberedt  

til undervisningen.

Jeg har gentagne  
gange været uforberedt  

til undervisningen.

Hvordan Har reformskemaet påvirket din fagligHed?
22 % 26 %52 %

Jeg har følt  
mig så fagligt 

kompetent, som 
jeg plejer.

Jeg har enkelte 
gange følt mig 
fagligt usikker.

Jeg har gentagne  
gange følt mig 
fagligt usikker.
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aktualiseret

»Til gengæld har vi fundet ud af, at vi har 
mindre behov for grupperum, end vi havde 
regnet med. Vi havde egentlig indrettet tre 
lokaler i indskolingen, hvor fagudvalg og team 
kunne holde møder, men der har vi fundet 
ud af, at vi reelt kun har brug for ét«.

Anders Norup tror ikke på, at der bliver 
plads på Klarup Skole til, at alle lærere kan 
få en arbejdsplads, men medgiver, at der skal 
findes bedre opdelinger. Og så fik han øjnene 
op for en helt anden udfordring, han ikke 
havde set komme:

»Vi skal ind at tænke grundigt over, hvor-
dan vi får lavet nogle lokaler, der er bedre 
beskyttet i forhold til støj fra gangen. Vi kig-
ger blandt andet på, om man kan sætte nogle 
flere lyddøre i, så man kan dæmpe støjen ind 
til de lokaler, man skal sidde og forberede sig 
i«, siger han.

Karsten Simonsen påpeger, at det kræver 
en helt ny arbejdskultur, når lærerne skal for-
berede sig på skolen.

»Støjen kan ikke fjernes og må håndteres 
efter bedste evne. Vi skal til som kolleger at re-
spektere stillerummene på en anden måde, og 
så må vi se, hvor godt det kan blive«, siger han.

 At skulle bruge flere timer om ugen på 
skolen var ikke noget, Klarup-lærerne havde 

Karsten simonsen tror ikke på, at støjen fra gangen kan 
fjernes, når lærerne skal forberede sig på skolen.

problemer med, og en time fra eller til om 
ugen kommer næppe til at gøre den store 
forskel, mener tillidsmanden.

 »Folk har langt hen ad vejen tænkt, at når 
man alligevel sidder her så lang tid, så er det 
ikke altid, det giver mening at pakke tingene 
sammen for at skulle finde dem frem igen og 
forberede sig færdig hjemme«, siger han.

Forsigtig optimisme
Aldrig har en vinterferie været så tiltrængt på 
Klarup Skole. Men alligevel er tillidsmanden 
optimist efter forløbet. Han fik nemlig det 
ud af det, han ville: Konkrete erfaringer at 
forholde sig til.

 »Folk er bekymrede for, om de kan nå den 
lange planlægning, så det ikke bare bliver fra 
dag til dag. Det giver også anledning til bekym-
ring, om der bliver tid til faglig ajourføring, 
men folk er også fortrøstningsfulde, fordi vi 
har prøvet nogle ting af og er blevet klarere 
på, hvilken retning vi skal i. Oplevelsen af, at 
lederen også erkender, at der for eksempel er 
et problem i forhold til vikardækning, er folk 
også glade for. Det hørte vi ikke for fire måne-
der siden«, siger han. I samme ombæring an-
befaler han derfor andre skoler at stjæle ideen 
om at lege skolereform et par uger. Og der er 
tillidsmand og skoleleder rørende enige.

 »Jeg vil 100 procent sikkert anbefale 
andre at gøre det samme. Det har været et 
hestearbejde, men det har været tiden værd«, 
siger Anders Norup.

 Efter vinterferien og frem til august skal 
erfaringerne på Klarup Skole nu bruges til at 
planlægge næste skoleår. Og for Karsten Si-
monsen står én ting øverst på ønskelisten.

 »Nu bliver udfordringen at finde ud af, 
hvordan vi kan udforme nogle skriftlige ret-
ningslinjer på en måde, så de hos ledelsen 
stadig føler, de har ledelsesret. Den er de 
sindssygt bange for at miste, og det er der 
ingen grund til. Lærerne vil bare skabe en 
ramme, hvor der står på et papir, hvad vi er 
blevet enige om. Selvfølgelig ikke ned i detal-
jen, men det skal være mere bindende end 
værdibaseret. Det er vi ikke trygge nok ved 
som medarbejdere lige nu. Det kan være, vi 
er det om nogle år, men det må være noget, 
vi tager skridtvis«, siger han.

 Det er dog ikke et ønske, Anders Norup er 
klar til at opfylde uden videre.

 »Det er en af de ting, vi nok ikke når til 
enighed om. Jeg kan sagtens forestille mig, at 
vi nedfælder nogle værdier, men skarpt af-
grænsede ting på skrift tror jeg ikke på bliver 
løsningen«, siger han. 
abr@dlf.org

Teaterforestilling:

Kbh på Anemone teatret 13. mar-16. apr. 
Billet: 33 32 22 49

Hele DK: Skoleforestillinger i sep./okt. 
Turnésalg: 26 16 14 10

FOR BØRN 
5-12 år og vokne

TEATER 
HUND 

Fronter er med “F” ligesom forenkling og forandring. 
Én indgang til alle giver hurtigt overblik. 
Fronter er fremtidens platform til læring!

Kontakt Fronter: 70 23 85 95 - kontakt@fronter.com - fronter.dk

Fronter:
•	 er	den	mest	udbredte	læringsplatform	i	Norden
•	 anvendes	af 	mere	end	100.000	lærere
•	 har	udviklet	værktøjer	til	læring	i	15	år	
•	 ejes	af 	Pearson	–	verdens	førende	læringsvirksomhed

Fremtidens skole 
-har brug for overblik og for enkelthed. 
Skolen har brug for at alle og enhver 
trives. Brug for én enkelt adgang til at 
planlægge,	holde	møder,	undervise,	
klage, græde, glæde sig, diskutere og 
håndtere	den	vanskelige	samtale.	Skolen	
har kort sagt brug for et system, der 
forstår	og	fremmer	menneskers	ønske	
om	at	gøre	deres	yderste	for	at	skabe	
de bedste rammer for den enkelte elev. 

Kom og oplev 
 Fronter på 

Danmarks Læringsfestival 

25. og 26. marts

Bella Center, hal A, stand 107.
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Mens lærernes arbejdstid og skolens struktur bliver dikteret af lovgiverne, er den  
offentlige sektor midt i en tillidsreform. Det mødtes økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager  

med lærernes formand Anders Bondo Christensen for at diskutere.

Vestager Versus Bondo:

Tillid under fuld kontrol

enighed om tillidsreformens udmøntning er der langtfra mellem den radikale økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager og dLF-formand anders Bondo Christensen. 
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tillidsreformen blev aftalt i juni 2013. den er en del 
af arbejdet med at modernisere den offentlige sektor. 
den bygger på syv principper for »modernisering af 
den offentlige sektor«. Med i aftalen er akademikerne, 
danske regioner, FtF, KL og offentligt ansattes or-
ganisationer.
1.  styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål 

og resultater. 
2.  dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangs-

punkt for opgaveløsningen. 
3.  Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar. 
4.  udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbe-

grundet dokumentation. 
5.  opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad 

der virker. 
6. Ledelse og engagement skal fremme innovation. 
7. offentlig service skal inddrage borgernes resurser.

Tillidsreformen

Før samtalen i Økonomi- og Indenrigsmi-
nisteriet var de enige om, at de drikker for 
meget kaffe. Bagefter var de enige om, at de 
markante meningsudvekslinger til trods, så er 
det ikke personligt. Men derimellem var der 
ikke meget, som Danmarks Lærerforenings 
formand, Anders Bondo Christensen, og Mar-
grethe Vestager kunne blive enige om. De to 
mødtes sammen til en holmgang om skolen, 
midt i en gennemgribende omstilling hvor 
den ene part – lærerne – føler en historisk 
mistillid til lovgiverne. Og på den anden side 
taler lovgiverne om en tillidsreform.

Hvordan kan lærerne mærke, at de er midt i 
en tillidsreform?
Vestager: »Først og fremmest bygger vores 
tænkning og visioner for skolen på lærerens 
personlige engagement, faglighed, samar-
bejde med kollegaer og andre professioner. 
Uden det fundament ville der ikke være 
nogen skole. Vil man koge tingene helt ned, 
er der en ting, der er en forudsætning for sko-
len, og det er læreren. Hvis ikke det var vores 
udgangspunkt, ville vores skolereform se helt 
anderledes ud. Så ville vi synes, at vores børn 
skulle være mindre sammen med lærerne. Så 
ville vi have andre fagligheder med i en helt 
anden udstrækning.

Derudover håber vi, at de syv principper 
(se boks på disse sider, redaktionen), som vi 
har aftalt i kredsen af faglige organisationer 
og offentlige arbejdsgivere, dels kan være 
med til at forny nogle processer, dels kan 
være anledning til en meget konkret samtale, 
hvor man samarbejder om, hvordan man 
egentlig synes, det her skal foldes ud. Med 
de konflikter, vi har haft med hinanden over 
de seneste to år, har vi brug for et afsæt til at 

komme hen til samarbejdet igen. For uanset 
hvordan man vender og drejer det, har vi en 
ting til fælles, og det er ønsket om, at Dan-
mark skal have en fremragende folkeskole«.

Hvorfor oplever lærerne ikke, at de er midt i 
en tillidsreform?
Bondo: »Jeg tror, at hvis man skal skabe tillid, 
så er det helt afgørende, at man har et fælles 
billede. Og jeg synes, at der bliver talt i to 
verdener. 

Der sidder politikere og beslutter, at nu 
skal alle lærere undervise tre lektioner mere. 
Men der er ikke én, der vil gå i dialog om, 
hvordan den opgave skal løses. For du har 
ret, Margrethe, lærerne brænder i den grad 
for at kunne lykkes med opgaven. Men man 
prøver at tegne et billede af, at lærerne er 
sure over det, der skete i foråret. Det er vi 

også, men det er ikke det, der fylder nu. Det, 
der fylder nu blandt lærerne, det er bekym-
ringen for, at de ikke kan lykkes med den 
opgave, som de har nu«.

For at følge folkeskolereformen og de nye 
arbejdstidsregler til dørs har Finansministe-
riet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og 
Undervisningsministeriet sammen med KL 
nedsat Implementeringssekretariatet, der 
blandt andet skal arbejde med »målepunkter« 
og etablere »et monitorerings- og afrapporte-
ringssystem«. 

Kunne man ikke søge dialog i stedet for kon-
trolstyring af reformen?
Vestager: »Jeg synes, at der er pisket en 
stemning op i helt usete dimensioner om det 
emne. Jeg synes, det er helt i orden, at vi vil 
gøre vores for, at en reform, som vi brænder 
for, kan blive til virkelighed. I samspillet 
med lærere, pædagoger, skoleledelser, de 
kommunale bestyrelser, der har det konkrete 
ansvar. Jeg tror, vi gør noget godt for skolen 
ved at sige, at det engagement, der er fra 

Jeg forstår til fulde 
bekymringerne, men 
det, jeg ikke forstår, 
det er, hvor Danmarks 
Lærerforening er i 
forhold til at give  
rygstød til at finde 
løsninger.
Margrethe Vestager
Indenrigsminister

TeksT EsBEn  ChrisTEnsEn

foTo PETEr  hEllEs  EriksEn

tillid til hinanden? en øvelse mellem ministeren og dLF-formanden med afsæt i tillidsreformen. Fortsættes ...
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Moderne 
naturfagsundervisning

Dato, tid og sted:

Torsdag den 3. april 2014, kl. 12:00-16.45
Alinea, Vognmagergade 11, 1148 København K

Onsdag den 17. september 2014, kl. 12:00-16:45
Økolariet, Dæmningen 11, 7100 Vejle

Program:

12:00 -12:30:  Ankomst, sandwich og drikke

12:30-13.30:  It i naturfagsundervisningen
 It-læring, måleudstyr og datalogning er en del af Fælles Mål. Hvilke didaktiske overvejelser 
 begrunder muligheden for at læringen kan foregå via virtuel kommunikation, en interaktion 
 mellem elever og lærere i det uformelle og det formelle naturfaglige læringsrum evt. adskilt 
 af tid og sted? Dette er et oplæg med inspiration fra gennemførte fællesfaglige naturfags-
 temaer med datalogning og virtuel formidling fra bl.a. den nærmeste biotop og elever på 
 formidlingsopgave på Disko. - v. Aff Hjarnø, naturfagskoordinator Stevns. 

13:30 - 13:45: Pause 

13:45 - 15:00: Første runde workshopper. Læs mere nedenfor

15:00 - 15:30: Kaffe/the og kage 

15:30 - 16:45: Anden runde workshopper.

Vi har udarbejdet fem spændende workshopper, der giver dig mulighed for at se og prøve 
Alineas naturfagsmaterialer. Og du kan sagtens nå to forskellige i løbet af eftermiddagen.
Læs mere om de enkelte workshopper på alinea.dk.

Læs mere, og tilmeld dig på alinea.dk.

Vi har sammensat en spændende eftermiddag med foredrag og praksisnære  
workshopper. Kom og få inspiration til din naturfagsundervisning. Det er helt gratis!

Nye 
digitale

systemer

Læs mere, og tilmeld dig  på alinea.dk

Kom til en GRATIS inspirationsdag!
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politisk side om den danske folkeskole, er 
historisk stort. Jeg har ikke oplevet i nogen 
anden periode i dansk politik, at så mange 
har været optaget af folkeskolen som en af 
de væsentligste samfundsorganisationer 
overhovedet. Det, man kan bruge tillidsrefor-
men til, er at være konkret – og sige, at der 
er arbejdsgivere og arbejdstagere, som synes, 
det er vigtigt, at de konkrete samtaler, vi har 
om, hvordan ting skal tilrettelægges, kan tage 
udgangspunkt i de syv principper. Så kan 
man gøre det til noget, der har en egent-
lig hverdagsbetydning. Ellers får vi noget 
abstrakt, der bliver meget svært at gøre til 
konkret virkelighed«.
Bondo: »Jeg tror bare, at de syv principper 
måske er meget konkrete for dig, men for 
lærerne er de ekstremt abstrakte. For dem er 
den konkrete virkelighed, at der er pres på. 
Der er 11 procent færre lærere i dag end for 
fire år siden og 2,3 procent færre elever. Det 
er en del af den effektivisering, som folkesko-
len har leveret. Derudover har vi fået hele 
inklusionsdagsordenen. Det er meget konkret 
for lærerne. Når vi kommer til 1. august, så 
skal vi undervise knap tre lektioner mere om 
ugen. Og vi skal have etableret et samarbejde 
med erhvervsliv og frivillige organisationer. 
Vi skal tage ansvaret for et begreb, der hed-
der understøttende undervisning, som ingen 
rigtigt kan definere for os. Hvordan skulle vi 
overhovedet kunne lykkes med den opgave?«

Alle reformer har jo indtil nu haft en inten-
tion om at nå et sted hen – denne gang er der 
et kontor, der skal følge med i, om man når 
derhen. Hvorfor er det problematisk?
Bondo: »Jeg synes, at det er det stik modsatte 
af tillid. Vi har aldrig tidligere oplevet så 
meget kontrol. Nu bliver der nedsat det her 
implementeringssekretariat, det virker som 
et stærkt ønske fra Finansministeriet, for nu 
skal det styres. Man sætter delvis Undervis-
ningsministeriet under administration – der 

er ikke meget tillid til hverken kommuner 
eller skoleledere«.
Vestager: »Det er afgørende, at den reform 
bliver til virkelighed. Specielt det parti, som 
jeg repræsenterer, skylder historisk at sætte 
det mål op, at den sociale baggrund ikke kan 
ses i børnenes faglige resultater. Det er en af 
de ting, som Det Radikale Venstre har brændt 
for altid. Jeg har helt konkret erfaring med, 
hvad der sker, når politikere først forhandler, 
så stemmer noget igennem i Folketinget og 
i øvrigt slipper og ikke interesserer sig for, 
hvad der sker, når tingene bliver til virke-
lighed. Det er en konkret erfaring, jeg har. 
Det er ikke mistillid at ville sørge for, at den 
politiske vision bliver fulgt til dørs som noget 
konkret. De syv principper er ikke tænkt som 

konkrete løsninger. Men de er tænkt princi-
pielt. Tredje punkt lyder: ’Ledelse og styring 
skal tage afsæt i tillid og ansvar’. Det er jo et 
meget godt udgangspunkt for at tage diskus-
sionerne om, hvordan man skal organisere sig 
konkret på skolerne. Det handler om at sige, 
at det her tror vi nok bliver svært, men vi vil 
det gerne. I stedet for at sige, at det her tror 
vi bliver svært – det kan vi ikke. I det øjeblik 
du har vilje til at gøre det, åbner du jo dørene 
for at sige, at de ting, vi har gjort på én måde 
før, kan vi gøre på en anden måde fremadret-
tet«.
Bondo: »Der er jo ikke én lærer, der er imod 
reformens målsætning. Da jeg blev lærer, 
var det, fordi jeg ville lave den skole, hvor 
vi løfter alle elever, hvor eleverne trives, og 
der står respekt omkring skolen. Lærerjob-
bet er verdens vigtigste job, det har jeg altid 
kæmpet for, men der er bare himmelråbende 
modsætninger mellem det, man faktisk gør, 
for at lærerne kan lykkes med den opgave, og 
de fine målsætninger i reformen.

Når jeg kigger på den reform, der ligger 
nu, og de skolepolitiske målsætninger, som 
I og Socialistisk Folkeparti og langt hen ad 
vejen også Socialdemokraterne formulerede 
inden, så har jeg meget svært ved at se den 
reform spejlet op imod de visioner, I altid har 
stået for omkring skolen«.
Vestager: »Det kan jo ikke handle om, hvor-
dan det var. Jeg forstår til fulde bekymrin-
gerne, men det, jeg ikke forstår, det er, hvor 
Danmarks Lærerforening er i forhold til at 
give rygstød til at finde løsninger. Jeg er lige 
her konkret til stede med syv principper, som 
I ikke vil være med til, men som jeres organi-
sation har aftalt med mig og med KL og med 
Danske Regioner og de andre overenskomst-
parter. Det tror vi giver et afsæt for en anden 
dialog. Der er historisk stor politisk vilje og 
opbakning til folkeskolen som institution fra 
et meget stort flertal i Folketinget. Det er et 
fundament for at bygge tillid op«.

Jeg tror bare, at de 
syv principper måske 
er meget konkrete 
for dig, men for  
lærerne er de  
ekstremt abstrakte. 
For dem er den  
konkrete virkelighed, 
at der er pres på.
Anders Bondo
Formand for dLF
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Ses vi til Danmarks Læringsfestival?
Alle kan være med

Udstilling med udstilleroplæg: 50 kr.
Konferencepriser: Fra  810 kr.

Det nye samlingssted for uddannelsesverdenen

Gå ikke glip af over 200 udstillere, 65 
udstilleroplæg og mere end 45 
konferenceforedrag.

25. og 26. marts fylder vi Bella 
Center med læremidler og it – og en 
masse spændende aktiviteter.
Kom og vær med!

Se det overdådige program, og opdag 
hvor meget ny viden du får for pengene 
på danmarkslæringsfestival.dk

dansklf.dk –– dansklf@dansklf.dk –– 3379 0010

Læsefi dusens univers rummer mange forskellige materialer der guider børnene 
ind i skriftsproget med både faglige og sjove opgaver, tekster og illustrationer. 
Se mere om universet, og bestil via dansklf.dk/grundskole/butik

Dansklærerforeningens Forlag udgiver gode materialer af høj kvalitet til indskoling, 
mellemtrin og udskoling. Inspiration til din undervisning, dine elever og dig selv.

Alle priser er ekskl. moms. 

Find fi dusen med Læsefi dusen
Af Maj-Britt Westi & Tove Krebs Lange
Kr. 70,- 

Skriveunderlag
Kr. 69,-

LÆSEFIDUSEN
 – Abeplysdyr
Kr. 147,-

LÆR ALFABETET – BRUG ALFABETETPÅ VEJ I SKOLE
 – LEGE OG VEJE IND I SKRIFTSPROGET

I BØRNEHAVEKLASSEN 
– OPDAG LÆSEGLÆDEN

Råbealfabet – plakat
Af Lars Bukdahl & Tove Krebs Lange
Kr. 42,-

VEJE IND I SKRIFTSPROGET
Ab efter aben
Af Charlotte Paaskesen & Maj-Britt Westi
Kr. 105,- pr. sæt á 30 stk. 

Opdagende læsning
Kr. 48,- pr. bog
Kr. 230,- pr. sæt á 6 stk. 
Lærervejledning. Kr. 93,-

Opdagende faglig læsning
Kr. 48,- pr. bog
Kr. 230,- pr. sæt á 6 stk. 
Lærervejledning. Kr. 110,-

 
Lærervejledning
Af Annette L. Christiansen
& Jette Løntoft
Kr. 485,-

Kæmpebog
Af Annette L. Christiansen 
& Jette Løntoft
Kr. 728,-

Arbejdshæfte
Af Annette L. Christiansen 
& Jette Løntoft
Kr. 55,-

I BØRNEHAVEKLASSEN
 – AKTIVE OG INTERESSEREDE SKRIFTSPROGSBRUGERE
Få fi dus til at læse og skrive i børnehaveklassen
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Bondo: »Vi har en lang tradition at udvikle 
skolen på i Danmark, der har handlet om, at 
skolen er et fælles projekt. Det har handlet 
om at prøve at udvikle skolen nedefra. At 
sætte forsøgs- og udviklings-projekter i gang: 
Så er der noget, der bærer, og noget, der ikke 
bærer. Lige nu kaster vi skolen ud i et stort 
eksperiment. Så spørger du, hvad vi gør? Nu 
har vi lige holdt lyttemøder, hvor vi har været 
i dialog med knap 5.000 lærere og spurgt, 
hvad vi kan bidrage med. Vi har kredsfor-
mændene inde mindst hver anden måned for 
at spørge, hvad vi kan gøre for at få det her til 
at fungere«.
Vestager: »Hvordan bliver det opfattet, at der 
er et kontor, som skal bidrage til, at reformen 
bliver til virkelighed? Det blev ikke anerkendt 
som et bidrag til reformen«.
Bondo: »Det er kontrol«.
Vestager: »Det er jo også et bidrag. Det er vig-
tigt og rigtigt, at vi også med den brede vilje, 
som er udtrykt i Folketinget, kan være med til 
at sige, at vi også gerne vil, at der bliver brugt 

resurser herfra – der er 98 forskellige kommu-
ner. Der sker alle mulige ting rundtomkring, 
for sådan er Danmark. Det, der er en reform, 
bliver til mange forskellige variationer over 

det samme billede. Og der er ikke nogen, der 
har stillet sig op og sagt, at de syv principper 
løser verdensgåden. Men det giver et afsæt 
til at begynde at arbejde konkret med nogle 
ting, som man ellers ville arbejde med på en 
anden måde«.
Bondo: »Hvis man prøver at lave en tillidsre-
form, så er det vigtigt, at lærerne føler tillid. 
Og det er ikke det billede, der er lige i øjeblik-
ket. Så må vi gøre et eller andet. Og det er 
ikke syv principper, som gør, at lærerne siger, 
at nu bliver vi vist tillid«.
Vestager: »Der er kun én ting, der skaber 
tillid, det er, når mennesker taler sammen og 
har en fælles dagsorden. Derfor kan de syv 
principper være anledningen til, at man tager 
en diskussion, der kan være begyndelsen på, 
at man bygger tillid op igen. For jeg kender 
ikke nogen tillid, som kan doceres hverken 
som bitre piller eller chokoladefrøer som 
belønning«.  
esc@dlf.org

Jeg synes, at det er 
det stik modsatte af 
tillid. Vi har aldrig  
tidligere oplevet så 
meget kontrol.
Anders Bondo
Formand for dLF
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Det er de professionelle, der har  
udarbejdet målene. Og målene  
er et didaktisk redskab til  
de professionelle. 
Andreas Rasch-Christensen
Faglig projektleder for paraplyen af arbejdsgrupper, der har skrevet Fælles Mål

Undervisningsministeriet har offentliggjort eksempler på de nye Fælles Mål,  nemlig udkast  
til nye mål for fagene dansk og matematik.

Smugkig på de nye Fælles Mål

De nye Fælles Mål er blevet kaldt rygraden i 
reformen. Men lærerne og andre interessere-
de har ikke kunnet tjekke, om reformen skal 
til kiropraktor, eller om ryggen er sund.
Det har ikke været meget, der er kommet 
ud fra de forskellige arbejdsgrupper, som 
har stået for skrivningen. Nu kan den brede 
offentlighed for første gang få indtryk af, hvad 
det er for nogle mål, der er kommet ud af 
forenklingen af Fælles Mål.

Andreas Rasch-Christensen er forsknings-
chef på Professionshøjskolen Via og faglig 
projektleder for paraplyen af arbejdsgrupper, 
der har skrevet Fælles Mål. Han er overbevist 
om, at de nye mål vil blive godt modtaget.

»De nye Fælles Mål er bygget, således at 
de skaber et samspil mellem undervisningens 
indhold og elevernes læring. Opbygningen 
giver gode muligheder for at lave nogle vej-
ledende understøttende materialer«, siger 
Andreas Rasch-Christensen. Han fortæller, at 
hensigten med de nye mål har været at udar-
bejde et redskab, der kan bruges i lærernes 
didaktiske undervisningspraksis. 

Den samme melding kommer fra Under-
visningsminister Christine Antorini.

»Det er afgørende, at de nye forenklede 
Fælles Mål fungerer som et godt redskab for 

lærerne. Undervisningen skal i langt højere 
grad planlægges og gennemføres efter mål 
for elevens læring, så det bliver lettere for 
både lærere, ledere, forældre og eleverne selv 
at følge elevernes faglige udvikling. På den 
måde kan vi sikre, at der er fokus på både de 
fagligt svage og de dygtigste elever«, udtaler 
Christine Antorini ifølge uvm.dk

Skal understøtte læring
Der har været kritik af de nye Fælles Mål for 
at snævre skolen ind, blandt andet fordi et 
udvalgt vidensfelt kanoniseres. Men Andreas 
Rasch-Christensen afviser, at målene vil ind-
snævre lærernes professionelle råderum.
»Det er de professionelle, der har udarbejdet 
målene. Og målene er et didaktisk redskab til 
de professionelle«, siger han. Han fortæller, 
at nogle af målene vil kunne efterprøves i na-
tionale test – mens mange af dem ikke egner 
sig til den type test.

»Målene skal være iagttagelige – men det 
vil være lærerne, som går ind med evalu-
eringsredskaber og undersøger, om eleverne 
for eksempel har fået en stærkere kronologisk 
forståelse i historie. De er udarbejdet med 
henblik på anvendelse – ikke kontrol«, siger 
Andreas Rasch-Christensen og fortsætter:

»Når man putter de nye Fælles Mål ind i 
den store fortælling af kontrol og styring af 
skolen, så bliver det her udlagt som en del af 
det. Men sådan er udarbejdelsen ikke tænkt – 

formålet er, at de understøtter arbejdet med 
elevers læring«, siger han.

Virtuel platform
Ud over selve målene bliver der et virtuelt 
univers omkring de nye Fælles Mål, hvor der 
vil være vejledende eksempler på, hvordan 
målene kan bruges i undervisningen.

»Med de her mål har man mulighed for at 
lave en dynamisk virtuel platform, hvor der 
kan komme flere forslag til, hvad det er for 
typer af undervisningsforløb, man kan tage i 
anvendelse i forhold til det enkelte mål. Hvad 
er det for typer af læremidler – digitale og an-
dre – man kan tage i brug? Er der eksempler 
på forløb, der inddrager udenomsarealer, og 
hvordan kan man arbejde differentieret med 
målet?« siger Andreas Rasch-Christensen.

De nye Fælles Mål skulle oprindeligt sen-
des i høring til maj og indføres til august. De 
skal stadig igennem den proces, men forligs-
kredsen bag folkeskolen har meldt ud, at må-
lene gøres frivillige det første år. 
esc@dlf.org

TeksT ESbEn ChRiStEnSEn

Følg med
De foreløbige mål findes på uvm.dk, og 
de er til debat på folkeskolen.dk

Sig’natur er et nyt, inspirerende system til natur/teknik, 
der kombinerer bog og it i et dynamisk samspil. 

Bog, it og masser af praktisk arbejde
I elevbogen møder eleverne spændende naturfag lige 
emner, og på hjemmesiden er der instruktioner til prak-
tiske opgaver, it-baserede opgaver, en digital logbog og 
meget mere. 

Læs mere og prøv Sig’natur 
Du kan læse meget mere på sig-natur.dk. Her kan 
du også downloade et særtryk og afprøve det 
første kapitel.

Klik ind på sig-natur.dk og se mere.

Naturfag  ·  3.-9. klasse

alinea.dk · tlf.: 3369 4666
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”De har tænkt på alt!”
”Sig’natur er uden tvivl et af  
de bedste naturfagsmaterialer.”
 
Folkeskolen, dec. 2012

Kom til 
GRATIS temadag 
om naturfag. Læs 
mere og tilmeld 
dig på alinea.dk
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Den nye spændende reformskoles aktiviteter, 
hvor Emil skal bygge fuglehus og se på gede-
slagtning og bevæge sig hver dag, skal reelt 
klares på små 17 minutter om dagen. I 5. og 6. 
klasse bliver der cirka 57 klokketimer om året 
eller to lektioner om ugen til den understøt-
tende undervisning, når den bliver en del 
af hverdagen efter sommerferien. Det viser 
beregninger fra Undervisningsministeriet, som 
Folkeskolen har fået aktindsigt i. Det lave time-
tal er et resultat af, at en væsentlig del af den 
understøttende undervisning bliver ædt op af 
pauser og tid til lektiehjælp og faglig fordy-
belse. På papiret har den understøttende un-
dervisning en stor post. I eksempelvis 5. klasse 
skal eleverne have 390 klokketimer om året 
med understøttende undervisning. Men den 
understøttende undervisning er en konto med 
flere udgifter end indtægter. Hvis eleverne skal 
have frikvarter i løbet af skoledagen, skal det 
trækkes fra den understøttende undervisning. 
Lektiehjælp og faglig fordybelse bliver også 
trukket fra denne konto, da det ifølge regerin-
gens aftale med Det Konservative Folkeparti 
er frivilligt, om børnene vil deltage, frem til 
næste folketingsvalg. Det betyder, at der er 
57 klokketimer tilbage til understøttende un-

dervisning i hele 5. klasse. Hvis skolen vælger 
at lægge bare noget af 45 minutters daglig 
bevægelse i den understøttende undervisning 
i stedet for at motionere i matematiktimerne, 
er kontoen hurtigt tømt. I de ældste og yngste 
klasser er der lidt mere tid til understøttende 
undervisning – fem-seks lektioner om ugen i 1. 
klasse og fire i 9. klasse. 

»Det var det, jeg frygtede«
Det lave tal til understøttende undervisning 
overrasker ikke formand for Skole og Foræl-
dre, Mette With Hagensen.

»Jeg frygtede, at det var sådan, det blev. Vi 
har brugt meget energi på at finde ud af, hvad 
vi kan putte ind i den understøttende under-
visning, så den kan give mening«, siger hun.

»Hvis der skal være understøttende un-
dervisning hver dag, så giver det ikke meget 
mening, fordi du knap nok kan nå at få en 
aktivitet i gang, før du skal være færdig igen. 
Det handler om, at skolerne virkelig skal være 
dygtige til at tænke ’hvordan får vi brugt den 
her understøttende undervisningstid, så den 
giver mening’. Det bliver noget af en opgave – 
i første omgang når skolebestyrelsen skal op-
stille principper for det, og efterfølgende når 
vi skal udføre det i praksis ude i klasserne«, 
forklarer Mette With Hagensen. 

I Københavns Kommune har kontorchef 
Camilla Niebuhr fra børne- og ungdomsfor-
valtningen oplevet, at skolerne havde svært 

Pauser og lektiehjælp  
æder den understøttende  
undervisning

Regeringen har lagt op til en lang og varieret skoledag med den nye understøttende undervisning som en 
stor del af det nye skema. Men Folkeskolens aktindsigt viser, at det kun bliver ned til 17 minutter om dagen.

Skoledagen kan for eksempel 
starte med matematik.  
Klassen lærer om vinkler,  
grader og procenter.  
Matematikken er flyttet fra 
klasselokalet til skolens  
værksted. Her er Emil i gang 
med at bygge et fuglehus 
sammen med tre andre fra 
klassen. Lugten af træ,  
lyden af saven, den rette  
vinkel på fuglehusets tag – 
det får Pythagoras’ sætning 
til at hænge bedre fast. Og så 
er det tid til sport for flere af 
de store klasser. Her er lærere 
og pædagoger sammen om 
aktiviteterne.
Statsminister Helle Thorning-Schmidt,
2012

TeksT Hanne  Hellisen og anDReas BRøns Riise
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Den understøttende undervisning kan blandt andet klares i 
transporttiden, mens eleverne kører i bus til og fra en eks-
kursion – selve ekskursionen er »rigtig« fagopdelt under-
visning, lyder meldingen fra Københavns Kommune.

ved at finde tid til den understøttende under-
visning. I efteråret skrev hun derfor til Under-
visningsministeriet for at få klarlagt omfanget 
af undervisningen. Det samme gjorde Esbjerg 

Kommune, og det er disse breve og ministeri-
ets svar, som Folkeskolen har fået aktindsigt 
i. I både København og Esbjerg sidder med-
arbejdere og regner på, hvordan skoledagen 
kan hænge sammen efter august.

»Det er klart, at man ikke kan få den øn-
skede mængde understøttende undervisning 
på 5. og 6. klassetrin, hvis man lægger skema, 
som man plejer. Man skal tænke det ander-
ledes og for eksempel tænke transport til en 
udflugt som en del af den understøttende 
undervisning, hvis tiden for eksempel bruges 
til elevernes egen opsamling på et forløb«. 

antorini: Ærgerligt, men det er et forlig
Undervisningsminister Christine Antorini, So-
cialdemokraterne, synes, det er ærgerligt, at 
der ikke er flere timer til den understøttende 
undervisning. Men det er vilkårene, når man 
indgår et politisk forlig.

»Det var en af de ting, der var superærger-
ligt med folkeskolereformen, at lige præcis 
antallet af timer kunne vi ikke blive enige 
med Det Konservative Folkeparti om. Det 
betyder, at indtil folkeskolereformen træder 
fuldt i kraft efter et folketingsvalg, altså senest 
i skoleåret 2016/17, så er der jo færre timer. 
Det går især ud over 5. og 6. klasse, der kun 
har få timer til understøttende undervisning. 
Men det kommer heldigvis til at se anderledes 
ud, når folkeskolereformen er trådt fuldt i 
kraft«. 

I bemærkningerne til loven om folkesko-
lereformen står der, at timerne i den under-
støttende undervisning skal være med til at 
give eleverne en mere varieret skoledag. Men 
Christine Antorini understreger, at den vari-
erede undervisning ikke kun er forbeholdt 
timerne til den understøttende undervisning. 

»Det er også en del af de fagopdelte timer 
at arbejde med mere varierede undervis-
ningsformer. Så hele det udviklingsarbejde 
om, hvordan man arbejder med varieret un-
dervisning, som vi har gang i nu, er jo noget, 
man også skal gøre inden for de eksisterende 
fagopdelte timer. Men det ændrer ikke ved, at 
det er superærgerligt, at vi ikke kunne starte 
med det fulde timetal fra august 2014. Men 
det er betingelserne, når der er et forlig – alle 
partier skal være enige«, siger Christine An-
torini. 
hbh@dlf.org    

abr@dlf.org

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Timer per skoleår til understøttende 
undervisning og frikvarter/pauser i 
lovudkastet til folkeskolereformen

600     450 450 420 420 390 390 440 440 470

Timer til understøttende  
undervisning uden  
frikvarter/pauser 

382 232 232 202 180 150 150 185 195 215

Timer til lektiehjælp og faglig fordy-
belse fratrukket pauser  
(aftalen med De Konservative)

62 62 62 62 93 93 93 62 62 62

Resterende tid til understøttende 
undervisning eksklusive pauser

320 170 170 140 87 57 57 123 123 123

Timer til understøttende undervis-
ning per uge ved 40 skoleuger     8 4,25 4,25     3,5   2,2   1,4   1,4     3     3     3

Denne tabel er baseret på 
en beregning fra Undervis-
ningsministeriet med en 
pauseprocent på 22,22.

Så meget underStøttende underviSning bliver der næSte år

Læs også
·  Kommuner kæmper med at finde 

tid til understøttende undervisning
·  Det siger politikerne

fo
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OrdIkædeIopgaver:
Træning  
underminerer 
nationale test
Statistikeren bag de nationale test 
tvivler på testfremgangen i læsning,  
fordi beregningerne ikke holder, når  
eleverne for eksempel har trænet de 
særlige ordkædeopgaver før testen.

Tusindvis af skoleelever har afprøvet opga-
verne i de nationale test, og på den baggrund 
er hver opgave blevet tildelt en sværhedsgrad. 
Men i mellemtiden har forlag og andre pub-
liceret træningsopgaver, hvor eleverne kan 
træne de særlige opgavetyper fra testen. For 
eksempel den med ordkæderne, hvor tre ord 
er sat sammen, og eleven skal dele dem igen. 
Og så holder sværhedsgraderne ikke længere, 
forklarer statistikeksperten bag testene, pro-
fessor Svend Kreiner. Dermed kan man ikke 
regne med den fremgang, de danske skoleele-
ver ellers udviser i læsetestene år for år.

Svend Kreiner mener ikke, at man hverken 
burde udgive eller bruge træningsopgaver til 
testene. 

»Det er jo meningsløst. Man bliver ikke 
bedre til at læse ved at træne ordkædeop-
gaver, men man bliver selvfølgelig bedre til 
at løse ordkædeopgaver. Og så ødelægger 
man de nationale test«, siger han og under-
streger, at ministeriet burde følge op på de 
oprindelige opgaveafprøvninger og tjekke, om 
sværhedsgraderne stadig holder, eller de skal 
justeres, fordi nogle opgaver nu er blevet me-
get lettere for eleverne at besvare.

Ordkædeopgaverne er opfundet i Sverige 
i 1990’erne som en anerkendt metode til at 
måle afkodning. De blev indført i de natio-
nale test i læsning, efter at professor Carsten 

Elbro i 2007 kritiserede den første udgave af 
testene, hvor en stor del af opgaverne var bil-
ledopgaver, hvor eleverne for eksempel skulle 
udpege billedet af en »snemand«, med risiko 
for at man ikke testede deres afkodning, men 
deres kendskab til at bygge mænd af sne. 

»Men man lærer overhovedet ikke at afkode 
ved at løse ordkædeopgaver«, understreger 
master i specialpædagogik Lis Pøhler, formand 
for Opgavekommissionen i dansk/læsning.

Talemådetræning
Hun anbefaler altid lærere at lade være med at 
træne ordkædeopgaverne, ligesom hun advarer 
mod træning af danske talemåder, som også er 
kommet på mode i danskundervisningen, fordi 
opgaver med talemåder er en stor del af profil-
området sprogforståelse i de nationale test.

»Jeg er ikke engang sikker på, at man bli-
ver bedre til at løse ordkædeopgaver ved at 
træne dem. Og man bliver heller ikke bedre 
til at anvende talemåder ved at træne dem 
på en liste – det lærer man ved at bruge dem 
i dagligdagen«, siger hun og nævner som ek-
sempel, at da hun selv gik i skole, fik hun en 
liste med 150 fremmedord for før en prøve:

»Jeg kan den dag i dag huske, at jeg lærte, 
at demagog betyder folkeforfører – men der 
gik rigtig mange år, før jeg lærte, hvad en fol-
keforfører er!«

Forlaget Gyldendal Uddannelse er en af 
udbyderne af træningsopgaver, hvor eleverne 
skal sætte delestreger i en ordkæde. Forlags-
chef Mikael Pedersen siger:

»Når de nationale test indeholder et givet 
antal opgavetyper, så er vi nødt til at have 
dem repræsenteret. Det ville være påfal-
dende, hvis vi slet ikke havde den opgavetype 
repræsenteret, og så ville lærerne – med rette 
– bebrejde os, at de ikke kan vise eleverne 
den opgavetype«. Han mener ikke, ordkæde-
opgaverne fylder ret meget blandt de mange, 
mange forskellige elementer på Danskporta-
len 0-2, hvor de ligger. Mikael Pedersen for-
tæller, at portalen er meget brugt, og at netop 
træningsdelen er meget efterspurgt. 

I Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen understre-
ger kontorchef Rasmus Vanggaard Knudsen, 
at man løbende arbejder med at kvalitetssikre 
opgavebanken, herunder med udskiftning af 
opgaver. 

»Vi ved selvfølgelig godt, at der findes 
forskellige øvelsesopgaver på markedet. Det 
gør der også på andre områder. Det svarer 
til, at elever har mulighed for at øve sig i for 
eksempel færdighedsregning før prøven i 
matematiske færdigheder. Når det er sagt, er 
det selvfølgelig rigtigt, at en del af opgaverne 
i opgavebanken er afprøvet på et tidspunkt, 
hvor elevernes kendskab til testsystemet var 
mindre end i dag. Derfor kan der være en ef-
fekt som den, Kreiner beskriver. Derfor vil vi 
i vores langsigtede planlægning se på, om der 
er behov for en løbende genafprøvning af dele 
af opgaverne i opgavebanken, for at få genvur-
deret deres sværhedsgrad som en del af den 
løbende vedligeholdelse af opgavebanken«.   
kra@dlf.org

Det er blandt andet denne type opgaver, hvor eleven skal finde de tre ord i kæden,  
der findes til brug i undervisningen, så eleverne kan træne før de nationale test.

TeksT Karen  ravn

x danmarks medie- og  
journalisthøjskole

skift 
branche
– bliv 
journalist

Fagjournalistuddannelsen er for ikke-journalister, som gerne 
vil arbejde med journalistik. På uddannelsen får du et sikkert 
greb om grundlæggende journalistiske redskaber, teorier og 
metoder. Du lærer det journalistiske håndværk. Idéudvikling, 
research, analyse, interview, vinkling og formidling. 

Tag fagjournalistuddannelsen på 1 år på fuld tid eller 2 år på 
deltid. Kom til informationsmøde om uddannelsen i:

København: 20. marts 2014
Aarhus: 24. marts 2014 

Ansøgningsfrist 10. april 2014

— Helene Høm har en teaterbaggrund   
og arbejder i dag hos TV2 Bornholm

følg din drøm og  
bliv fagjournalist

dmjx.dk/fagjournalist

Siden gymnasietiden har jeg flirtet 
med tanken om at blive journalist. 
Uddannelsen har kvalificeret mig til 
at arbejde som journalist. Den var 
helt målrettet, alt hvad jeg har lært, 
bruger jeg i mere eller mindre grad. 
Jeg bruger faktisk det hele.
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Torsdag 20. februar 2014 kl. 11.29

Uni-C bryder med SkoleIntra  
to år før planlagt

for at skabe lige vilkår på markedet for 
skole-it ophører den statslige styrelse 
Uni-C med at stå for drift, salg og support 
af lærernes digitale platform skoleIntra. 
samarbejdet med firmaet bag platformen 
skulle efter planen først være ophørt med 
indførelsen af et nyt skoleintranet i 2016.

Onsdag 12. februar 2014 kl. 11.34

Byrådspolitiker: KL udsender  
»propaganda« om lærerarbejdstid

niclas Bekker, viceborgmester i Greve, er for-
arget over e-mail fra kl, der entydigt fraråder 
lokalaftaler om lærernes arbejdstid. »Der er 
ingen i dette land, som er i tvivl om kl’s ønske 
og retning, men det virker som ren propagan-
da«, siger han om et katalog af argumenter 
mod lokalaftaler, som kl har udsendt.

IntervIew:  

SF’s skolepolitik efter  
exit fra regeringen

Mandag 24. februar 2014 kl. 08.45

socialistisk folkeparti (sf) var forligskredsens eneste modstander af 
reformens måltal for folkeskoleeleverne, fortæller partiets nye under-
visningsordfører, Annette vilhelmsen, der dog bakker op om folkesko-
lereformen. Partiet støtter også lokalaftaler om arbejdstiden – men 
de må ikke spænde ben for reformen. 

Hvordan kommer man til at kunne mærke på skolepolitikken, at sf 
ikke længere er i regering?

»vi blev en del af folkeskoleforliget, fordi vi kom i regeringen. vi er 
stadig parlamentarisk grundlag for regeringen, det laver vi ikke om på. 
De ting, vi har stået for hele vejen igennem, vil vi fortsat stå for. om 
det bliver mere tydeligt, det kommer også an på, hvordan debatten 
vender. vores prioriteringer vil stadig være: Høj grad af faglighed og 
trivsel i folkeskolen. Derfor hilser jeg folkeskolereformen velkommen. 
Jeg glæder mig til at arbejde med den, men jeg glæder mig til at gøre 
det sammen med lærerne. Jeg tror, at det er den rigtige vej, og hvis 
det skal lykkes, så skal det ske i tæt samarbejde med lærerne og pæ-
dagogerne.

sf har været åben om, at test- og resultatstyring, som reformen 
indebærer, ikke er en del af partiets politik. Det standpunkt fastholder 
Annette vilhelmsen.

»Man skal ikke være i tvivl: vi er ikke store tilhængere af nationale 
test og Pisa-test. Målet med undervisningen i folkeskolen er ikke at 
klare sig godt i test. Men test kan give et billede af, hvor der er plads 
til forbedringer. når jeg ser på test, er det ikke på individ- eller elev-
niveau. Men er der en gruppe af børn eller skoler, som har et markant 
efterslæb? så skal man gøre noget ved det. Hvor er eleven i sin læ-
ring, sin evne til at forstå begreber, sin fantasi og sin evne til at indgå 
i relationer med andre – det er det, som er det vigtige, ikke hvordan 
Undervisningsministeriet eller kommunerne kan fremlægge testresul-
tater på en hjemmeside«, siger Annette vilhelmsen. 
esc@dlf.org, hbh@dlf.org

»Hvis lærerne sidder i kommuner og benhårdt fastholder lokalaftaler, som man  
kendte dem, og det kommer til at spænde ben for, at man kan gennemføre folke-
skolereformen, så kan jeg ikke være med«.

Foto: Peter Sørensen
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læs flere 
nyheder på:

Onsdag 19. februar 2014 kl. 11.08 

Lettere at få papir  
på flere linjefag

læreruddannelserne kommer 
med et markant bud på, hvor-
dan landets lærere skal have 
papir på deres kompetencer i de 
fag, hvor de underviser uden at 
have linjefag, via en kortlægning 
af den erfarne lærers kompe-
tence.

»Hvis man er meget dygtig, 
vil beskeden være: ’Det eneste, 
du skal, er at gå til eksamen i 
faget’. Der vil også være nogle, 
der skal have vejledning, før de 
kan gå til prøve i faget. Andre 
skal gå på et eller to moduler 
på læreruddannelsen«, forklarer 
dekan tove Hviid Persson.

Torsdag 13. februar 2014 kl. 14.59

Forsker: Sådan  
overlever du første 
år som lærer

Glem alt om at sende nye læ-
rere på kursus eller sætte dem 
sammen med lærere, de ikke 
deler elever med, siger rené 
B. Christiansen, der har skre-
vet ph.d. om det første år som 
lærer.

»Det, der virkelig giver selv-
tillid og en bedre, mere lytten-
de, åben og eksperimenterende 
lærer, er, når eleverne på en 
eller anden måde giver noget 
igen – en læringsbevægelse, 
interesse eller et smil kan være 
nok til, at de nye lærere siger: 
Det her er det bedste job i hele 
verden«.

Tirsdag 25. februar 2014 kl. 13.57 

UU-fyringer:  
140 millioner kroner spares ved  
»fokuseret« vejledning

»Det er et system, der hellere vil helbrede end forebygge«, siger UU-
centrenes (Ungdommens Uddannelsesvejledning) formand Mark 
Jensen om den erhvervsuddannelsesreform, som netop er aftalt. 
samtidig med massive besparelser på vejledningen i folkeskolen 
oplever UU, at jobcentrene i stigende grad efterspørger uddannel-
sesvejledning. Ud over at der er udsigt til, at eleverne nu skal have 
mindst karakteren 2 i dansk og matematik fra 
folkeskolen for at kunne vælge den uddan-
nelsesretning, er der også lagt op til en mar-
kant ændring af vejledningen. Ungdommens 
Uddannelsesvejledning skal »målrettes«, så 
den i langt højere grad 
fokuserer på de svageste 
elever. Besparelserne i 
det omfang, det er op-
givet i aftalen, vil udløse 
fyringer af 300-400 
UU-vejledere.

•	 få DPU-fyringer i 
universitetsmassakre

•	 Minister afviser 
møde om skole- 
psykologuddannelse

•	 Basidia oversatte  
Ike khan-videoer

•	 tale-høre-lærere: 
Det faglige niveau  
er på ingen måde 
sikret

•	 svensk offentlig  
undersøger:  
kommunaliseringen 
af skolen var  
en fiasko

Onsdag 26. februar 2014 kl. 09.59 

et enigt byråd i Høje-taastrup har vedtaget et 
samarbejdsgrundlag for arbejdet i skolen. Grund-
laget er udarbejdet sammen med blandt andre 
lærerkredsen. lærerne i Høje-taastrup får som ud-
gangspunkt et loft over undervisningstiden på 850 
timer om året.

ved byrådsmødet understregede borgmester 
Michael Ziegler, at der ikke er tale om en aftale. 
Men formanden for lærerne i Høje-taastrup vibeke 
lynge er efter omstændighederne tilfreds med det 

syv sider lange samarbejdsgrundlag – det giver 
plads til, at den lærer, der underviser mest, stadig 
har rimelig tid til forberedelse og andre opgaver.

»De har anerkendt, at lærerarbejdet består af an-
det end undervisning. Det er jeg rimeligt tilfreds med«.

Hun er også tilfreds med, at lærerne får en op-
gaveoversigt i god tid, og at der bliver indkøbt en 
fælles it-løsning, der sikrer en ensartethed i opga-
veoversigterne. 
mbt@dlf.org

Interview med produktivitetskommissions-
formand: »Vi skal undersøge fordele og  
ulemper ved privatdrevne skoler«.

Fik du  
læst: 

lærerne i Zieglers  
kommune får loft over 
undervisningstiden
Der er ikke tale om en aftale,  
understreger borgmesteren.

Foto: KL
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Stedet hvor sjov

   er en videnskab
Skoledage i Universe – en verden af muligheder

Tag din klasse med til en forunderlig verden, hvor børn er raketingeniører,  
og voksne er legebørn. Uanset om I bygger robotter, udforsker vulkaner 
indefra eller blæser lunger op med et sugerør, garanterer vi lige dele  
grineflip og voksehjerne.

Klar til at lege hjernen større?
En skoledag i Universe indeholder engagerende undervisningsforløb og 
fri leg i parken. Både hjernen og kroppen udfordres på helt nye måder, og 
eleverne lærer at omsætte teori til praksis inden for naturfag, innovation og 
meget mere.

Spændende forløb til alle klassetrin
Alle vores 15 forløb lever op til Fælles Mål og er integrerede i ét 
dagsprogram, som er tilpasset til indskoling, mellemtrin  og udskoling.

Læs mere om alle vores skoleforløb på universe.dk/skoler  
eller giv os et kald på 8881 9500

Hvad vil I blive klogere på?

Naturens kræfter
Tag en spændende og lærerig tur 
gennem vores Blå Kube. Føl kulden 
fra en gletsjer, mærk varmen fra 
vulkanen, kom helt tæt på et lyn 
og se en gejser springe. Gennem 
forsøg og fortællinger giver 
forløbet eleverne et unikt indblik i 
naturens storslåede kræfter.

Mindstorm
Hvad er en robot, og hvorfor er  
den så smart?  Eleverne 
programmerer deres egen robot, så 
den kan gennemføre en bane uden 
yderligere hjælp. Robotten tænker 
ikke selv, så det er kun jer, der 
sætter grænsen for, hvor genialt 
robotten skal opføre sig. 

Mads Patent
Et opfinderunivers, der udfordrer 
elevernes evne til at tænke 
innovativt og problemløsende i en 
legende og inspirerende ramme. 
Hvem får den bedste idé, og hvem 
kan sælge den bedst? Vi løser 
konkrete problemer fra elevernes 
hverdag.

Alt det praktiske
•	 Prisen	for	en	hel	dag	inkl.	1	undervisningsforløb	er	2.500	kr.	inkl.	moms.		 
	 Prisen	for	skoleåret	2014-2015	(fra	og	med	1.	august	2014)	er	2.800	kr.	

•	 Skoledage	skal	bookes	min.	14	dage	i	forvejen.

•	 På	skoledage	vil	der	være	begrænset	adgang	til	attraktionerne.

•	 Skoledage	ligger	på	udvalgte	hverdage	(man-fre)	i	følgende	perioder: 
	 7.	april	–	28.	maj	&	1.	september	–	10.	oktober.

•	 På	parkdage	kan	undervisningsforløb	bookes	for	1.595	kr.	(ekskl.	entré).

•	 Max.	28	elever	pr.	klasse.

Universe		·		Mads	Patent	Vej	1		·			6430	Nordborg		·		info@universe.dk		·		universe.dk

Gør jeres skoledag til en lærerig lejrtur. 
Fuld forplejning og mulighed for 
overnatning i Blå Kube.

LejrSkoLeuNiVerSe 
U-lands Ludo
Tænk hurtigt. Tænk smart. Brug 
jeres kloge hoveder og løs nogle af 
u-landenes	største	udfordringer:	
Malaria, rent vand, elektricitet 
og	affaldshåndtering.	u-Lands	
Ludo er et interaktivt spil, der vil 
udfordre elevernes evne til  at 
tænke	nyt.	kan	kun	opleves	i	2014.	
Præsenteres	i	samarbejde	med	
experimentarium	og	Danida.	

2.500,-
Hele klassen 
hele dagen

Pris	fra	og	med 
1.	august	2014:	2800,-

Sådan kunne  
jeres dag se ud

10:00 Undervisningsforløb/
oplevelsesbånd 

12:00 Frokostpause

12:30 Fri leg

13:00	Science	Show

14:00 Undervisningsforløb/
oplevelsesbånd

16:00 Tak for i dag

universe.dk/lejrskole

Stedet hvor sjov er en videnskab
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Han kan tidsfæste det helt præcist. Lige før 
midnat lørdag den 8. august 2009. Der fandt 
Bob Bohlbro ud af, at han ville være lærer. 

Han havde mange job, før erkendelsen 
kom til ham: Selvstændig festmager, kørende 
sælger og pædagogmedhjælper i en vugge-
stue. Hvordan det summer op til at blive fol-
keskolelærer, har han sin egen teori om.

Fire år senere, onsdag den 7. august 2013 
i Sorø om formiddagen, sidder Bob Bohl-
bro som formand for Lærerstuderendes 
Landskreds bænket med alle skoleverdenens 
magthavere. Scenen er det traditionelle Sorø-
møde, hvor hele skoleverdenens elite mødes 
i to dage på Sorø Akademi. Det var midt i 
den højloftede sal med store spejle, hvor alle 
deltagerne havde diskuteret sig frem til, hvad 
god ledelse skulle være i den nye folkeskole:

»Nu har vi hørt om god didaktik og god 
ledelse i halvanden dag, og det er fint nok, 

men der er jo ikke noget nyt i det. Vi mangler 
at snakke om lektiecafeer og bevægelse og alt 
det andet nye i reformen. Og vigtigst af alt: Vi 
mangler at tale om tid. Lærerne skal jo være 
mere sammen med eleverne. Hvad er det så, 
vi ikke skal? Der er nogen, der skal sige, at 
det her ikke har tøj på«.

Det er langtfra altid populært at være den, 
der nævner elefanten i rummet. Ikke desto 
mindre var det, nøjagtig hvad de lærerstu-
derendes 29-årige formand gjorde med sit 
spørgsmål. Han udfordrede ministeren og 
den gode stemning.

Undervisningsminister Christine Antorini 
(Socialdemokraterne) reagerede prompte: 
Hun ignorerede fuldstændig talerlisten, fløj 
op og greb mikrofonen: 

»Hvis jeg var medarbejder, ville jeg aldrig 
sige til min leder, at hvis du siger, jeg skal 
lave det og det, så skal du også sige, hvad jeg 
så ikke skal lave. Jeg ville selv fikse det. Det 
er den måde, vi skal til at tænke på. Vi skal 
tænke arbejde på en anden måde. Vi spiller 
bolden tilbage til jer. Nu har jeg hørt det med, 
hvad skal vi så ikke lave, hele foråret …«.

TeksT Hanne  Hellisen

foTo Peter  Helles

Formanden for de Lærerstuderendes Landskreds, Bob Bohlbro, 
tør åbne munden, når han mener, at noget bør siges. Det var først 
efter flere omveje, at han fandt ud af, at det er i folkeskolen, hans 
stemme skal lyde.

Det er fredag eftermid-
dag på Lærerstuderendes 
Landskreds’ kontor.  
Stemningen er løssluppen. 
Bob Bohlbro reagerer,  
fordi en kollega sammen-
ligner ham med en person  
i skoleverdenen, som  
Bob Bohlbro ikke vil  
sammenlignes med.

S k o l e v e r d e n e n S  
   e n f a n t  t e r r i b l e
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Dette citat af Antorini er blevet gentaget 
mange gange, men Bob Bohlbro understreger, 
at det faktisk ikke var første gang, forslaget 
blev stillet. Det handlede mere om sammen-
hængen.

»Det var ikke første gang, at lærere havde 
stillet det her spørgsmål. Jeg sagde det bare så 
provokerende, at hun blev sur. Alt efter hvad 
man lægger i ordet, kan man nok sige, at jeg er 
en enfant terrible. Jeg er ikke bange for at åbne 
munden og være lidt provokerende og sige tin-
gene ligeud af posen«, siger Bob Bohlbro i dag.

en »slagsbror«
I dag, på det lille og let rodede kontor med 
stakke af papirer og bøger i Lærerstude-
rendes Landskreds’ (LL) lokaler i midten af 
København, er Bob Bohlbro ikke en udfor-
drer. Han er de lærerstuderendes pendant 
til Anders Bondo. Som formand for LL står 
Bob Bohlbro i spidsen for 7.000 medlemmer 
fordelt på 17 læreruddannelser på syv profes-
sionshøjskoler. Ligesom de politiske partier 
har ungdomspartier, så er LL lillebror til DLF.

»Vi har de samme mål – men vi er ikke 
altid enige om midlerne. Jeg er også mere fri 
til at sige ting, som Anders Bondo og Dorte 
Lange ikke kan i kraft af deres position«, siger 
Bob Bohlbro. Den bramfri tilgang til tingene 
gælder ikke kun over for politikere, men også 
når Bob Bohlbro er med til møder i hoved-
styrelsen i Danmarks Lærerforening. Det kan 
hovedstyrelsesmedlem i DLF Bjørn Hansen 
bekræfte. Han er formand for skole- og ud-
dannelsespolitisk udvalg, hvor Bob Bohlbro 
også sidder.

»Bob har nogle markante holdninger, 
og han tør fremføre og diskutere dem. For 

eksempel når vi diskuterer, om læreruddan-
nelsen skal være femårig, hvor LL bestemt 
ikke er enig med os«, siger Bjørn Hansen og 
understreger, at Bob Bohlbro ikke kun går 
op i læreruddannelsens vilkår, men også er 
dybt engageret i folkeskolens arbejde, reform 
og arbejdstid, hvor han har sine meninger, 
selvom det ikke nødvendigvis er noget, som 
LL behøver at forholde sig til.

»På Sorø-mødet sagde han også sin me-
ning om tingene, selvom han var på ’udeba-
ne’ – han går ind i det med åben pande og er 
ikke bange for at tage slagsmålene og diskus-
sionerne«, siger Bjørn Hansen.

Sådan er Bob Bohlbro: åbenmundet og 
modig – dog ikke når det gælder højder og 
vakkelvorne broer. Der er ting, han aldrig 
kunne finde på at sige, men snu som han er, 
vil han heller ikke fortælle journalisten det. 
Han er en arbejdshest, fortæller hans kollega 
i LL. Men Bob Bohlbro virker samtidig rastløs, 
tåspidserne trommer på kontorstolens ben, 
og det næste øjeblik hiver han sit ene ben op 
på stolen og sætter sig på det.

Bob Bohlbro har tatoveringer, blandt 
andet sit produktionsstempel – »ligesom på 
et stykke legetøj«, som han selv kalder det. 
»Made in Denmark 27.06.1984« står der på 
indersiden af hans højre overarm – hans be-
grundelse for »stemplet« er, at han er stolt af 
at være dansker.

»Bob har den søde og bløde side, men så 
har han også den mandige side, når han hø-
rer sin mærkelige musik«, fortæller Bob Bohl-

bros rygeveninde fra hovedstyrelsen, Jane 
Torp Bodilsen, om hans store forkærlighed 
for heavy metal – eller djævlemusik, som han 
selv siger. Men inden i Bob Bohlbros krop er 
en ældre mand, som ikke kan læse den mind-
ste tekst uden briller, hvorfor læsebrillerne 
i håret er en nødvendighed. Også selvom de 
som konsekvens altid er fedtede og ridsede.

skolereformen har også gode elementer
Selvom Bob Bohlbro har trykket på et ømt 
sted i folkeskolereformen, nemlig at det 
er lærerne, som skal finansiere den ved at 
undervise i flere timer, så er der andre dele af 
den, som ser indbydende ud.

»Det er svært at tage diskussionen om re-
formen uden at blande overenskomstmæssige 
forhold ind. Men hvis vi kan skære det fra, så 
synes jeg faktisk, at der er rigtig mange gode 
elementer i reformens hovedtræk. Blandt an-
det mere bevægelse og mere tid til at fordybe 
sig i fagene, altså understøttende aktiviteter. 
Der er helt klart nogle perspektiver«. Proble-
met er ifølge Bob Bohlbro det testregime, der 
bliver lagt ned over skolen. 

»Den folkeskole, vi har i Danmark, kan 
ikke bruges i forhold til testsystemer. Folke-
skolen bygger på Grundtvig, Koch, Løgstrup 
– den type af dannelsestænkning er fuldstæn-
dig modsat den skoletype, Antorini vil lave 
nu. Og det er et problem, at vi aldrig har fået 
taget den diskussion. Det har i stedet været 
mindre elementer som lærernes arbejdstid og 
lignende. Men vi har aldrig haft en samfunds-
debat om, hvorvidt vi egentlig vil have et helt 
andet skoleparadigme«, siger Bob Bohlbro og 
understreger, at Antorinis skole sagtens kan 
lade sig gøre. »Men er det den skole, vi vil 
have?« spørger han retorisk. 

Bob Bohlbro har en mening om det meste, 
men hvad der har fået ham ind i politik, kan 
han ikke pege på. 

»Vi har aldrig talt politik i mit barndoms-
hjem. Andre i lignende positioner kommer 
ofte fra et arbejderhjem eller akademikerhjem, 
hvor fagforening eller politik har fyldt. Men vi 
har altid prøvet at vende tingene rundt. Hvis 
jeg mente noget, så prøvede mine forældre at 
få mig til at se sagen fra en anden side også«, 
fortæller Bob Bohlbro om sin kernefamilieop-
vækst med en pædagogmor og en ingeniørfar.

Drømte om at blive kok
Det lå ikke i kortene i barndomshjemmet at 
blive lærer. Det kom i stedet som en pludselig 

portrætteret

29 år, født 27. juni 1984. Bob Bohlbro er født i Aal-
borg, men opvokset i Vejen. Han bor nu på Nørrebro i 
København med sin kæreste, Ida.

Bob Bohlbro er døbt Jens Bohlbro, men havde i løbet 
af sin opvækst mange øgenavne, heriblandt Bob. Da 
han i 2009 stillede op til Borgerrepræsentationen 
i København for det hedengangne parti Borgerligt 
Centrum, var det under sloganet »Join the club – 
vote for Bob« – men så duede det ikke, at der stod 
Jens på stemmesedlen. Derfor skiftede han navn til 
Bob – selvom Bob Bohlbro lyder lidt skørt, som han 
selv siger. »I dag er jeg Bob, det er kun min familie, 
der kalder mig Jens.

J e n s  b l e v  t i l  b o b

Bob har nogle  
markante holdninger, 
og han tør fremføre 
og diskutere dem. 
Bjørn Hansen
Formand for skole- og  
uddannelsespolitisk udvalg i DLF
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– men meget selvfølgelig – indskydelse til den 
dengang 25-årige Bob Bohlbro.

»Jeg har kraftedeme tænkt over det mange 
gange, hvad det lige var, der skete den aften. 
Men fra den dag, jeg fik den tanke ind i hove-
det, at jeg da skal være lærer, har den vokset 
lige siden«, siger Bob Bohlbro, og et knips 
med fingrene understreger, at hans pludselige 
indskydelse den lørdag aften tændte noget i 
ham. Dagen efter tilmeldte han sig efteropta-
get på læreruddannelsen på Blaagaard/KDAS. 
Ugen efter startede han. 

Som teenager drømte Bob Bohlbro ellers 
om at blive kok, men det satte hans manglen-
de korsbånd i begge knæ en stopper for. Det 
ville smadre hans krop at skulle stå op 12 timer 
i træk. Men Bob Bohlbro fandt blot på andre 
ideer. Faktisk har han på grænsen til sit 30. 
leveår været vidt omkring. Som 17-årig gym-
nasieelev på Vejen Gymnasium startede han 
firmaet BDZ Partyconsult & Management sam-
men med en kammerat, hvor de tjente penge 
på at arrangere fester. Da Bob Bohlbro var ble-
vet student, fik han job som kørende sælger, 
hvor han skulle sælge alt fra mobiltelefoner til 
rengøringsmidler – og vist også brandbiler. 

»Vi røg ud alle mulige steder og skulle sælge 
ting. Det var i øvrigt skidesjovt som 19-årig«, 
husker Bob Bohlbro. Men meget hurtigt kom 
han ind i salgstrænerteamet, hvor han fik an-
svaret for at undervise sine kollegaer i salgstek-
nikker, selvom han selv var helt ny i faget.

Ved siden af begyndte Bob Bohlbro at 
turnere rundt til efterskoler, gymnasier og 
10.-klassecentre med sit eget totimersforedrag 
»Selvtillid fremmer forståelsen«. Han fortsatte 
med foredraget, efter at han stoppede som sæl-
ger for at blive selvstændig festarrangør igen.

»Jeg blev enig med mig selv om, at nu 
skulle jeg fandeme starte mit eget, og det 
skulle være vildt«. Bob Bohlbro købte sin 
kammerat ud af deres fælles hobbyfirma fra 
gymnasiet og gik i gang med at banke det op 
til en virksomhed – men kapital skulle der jo 
til. I fire måneder arbejdede Bob Bohlbro fuld 
tid på en fabrik om natten – og fuld tid i sit 
eget firma for at få det op at køre. 

Fra den dag, jeg fik den tanke ind  
i hovedet, at jeg da skal være lærer,  

har den vokset lige siden.
Bob Bohlbro

Formand for Lærerstuderendes Landskreds

Bob Bohlbro begyndte det studenterpolitiske arbejde i 
slutningen af sit første år på læreruddannelsen. I 2011 blev 
han valgt ind i Lærerstuderendes Landskreds, men året ef-
ter var han ude igen, fordi han blev formand for FTF’s stu-
diepolitiske netværk. Det var han i et år, indtil han vendte 
tilbage til LL som ny formand.
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Bob Bohlbro har et tungt, gammelt 
og udtjent flygel stående på  

højkant i sin stue. Det kan ikke 
spille, så det er i stedet blevet  

en bogreol.

F a n t a s i
Bogsamlingen tæller alt fra Yahya 

Hassan til en bog om cigarer.  
Bob Bohlbro er glad for at læse 

fantasybøger og særligt  
undergenren medieval.
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Xxxx

k r y d d e r s n a p s e n
Flygelet rummer et barskab med 
Bob Bohlbros foretrukne drinks: 
whisky og snaps. Favoritten er 
hans egen vintersnaps med ci-

tron, vanilje, kaffe og urter.d e n  p r i v a t e  
B o B  B o h l B r o
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l a s t e r n e
kaffe på kanden og sorte L&M-

cigaretter. Det er uundværligt for 
Bob Bohlbro. Indimellem ryger 
han også pibe, »fordi der er en 

ældre mand inden i ham«. 

h j e m m e g j o r t
Bob Bohlbro har bygget sit 2,5 

meter lange spisebord med  
tilhørende bænk af gamle  

stilladsdæk af træ. Bænkens 
bærende element er  

ølkasser.

h j e m m e a r B e j d s p l a d s e n
Den mundtlige beretning til 

Lærerstuderendes Landskreds’ 
årsmøde skal skrives. »Jeg får at 
vide, at det skal være kort, men 

det er jeg ikke god til«.
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Fortsætttes på næste side
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portrætteret

»Jeg sov ikke i de fire måneder. Heller 
ikke i det følgende halvandet år«, husker Bob 
Bohlbro. Han knoklede 90 timer om ugen for 
at holde de fede events og fester for de store 
virksomheder i Syd- og Sønderjylland, blandt 
kunderne var Danfoss og Ecco Sko. Men i 
længden blev det for hårdt. Løsningen blev, 
at Bob Bohlbro flyttede med sin kæreste til 
København, uden egentlig at vide hvad han 
skulle der. »Det var lidt syret«.

Høj på undervisning
I København fik Bob Bohlbro arbejde i en 
vuggestue, fordi han skulle have et eller andet 
at slappe af med, som han siger.

»Min krop var fuldstændig smadret. Lægen 
havde sagt, at jeg aldrig ville nå at blive 50, 
hvis jeg fortsatte i det tempo«. Så Bob Bohl-
bro slappede af. Lige indtil en forælder i vug-
gestuen headhuntede ham til sit reklamebu-
reau på Kongens Nytorv, hvor han skulle være 
med til at designe og holde oplæg for Vestas, 
PFA og Danske Bank.

»Jeg var med til at holde et oplæg om le-
delse, hvor nogle af deltagerne havde været 
ledere i virksomheden i 30 år, altså længere 
tid end jeg havde levet. Jeg var heldig, og det 
var en fantastisk tid, men altså, det var sur-
realistisk«, siger Bob Bohlbro eftertænksomt 
om tiden, hvor han gik i jakkesæt og boede i 
kollektiv. Da firmaet lukkede sin konsulentaf-

deling, skulle Bob Bohlbro finde på noget nyt, 
og da var det, at tanken om at blive lærer slog 
rod i ham.

Nå han tænker over de mange ting, han 
har foretaget sig, så er der et fællestræk, nem-
lig at han fik et kick ud af at bevæge menne-
sker i en retning gennem undervisning.

»Jeg kan godt lide at komme ud og tale til 
folk, bevæge dem og flytte dem. Det er vel 
det, man vil kalde for undervisning – i min 
optik i hvert fald. Jeg har så fundet ud af, at 
man også kan gøre det i politik. Der kan man 
også tale til folk og flytte dem«.

Bob Bohlbros linjefag er dansk, samfunds-
fag og kristendomskundskab, og det er med 
hans ord en rigtig god kombination, hvis man 
er politisk interesseret. Der er dog et afkald 

ved at gå ind i studiepolitik, som Bob Bohlbro 
er ked af.

»Der går længere tid, inden jeg kommer 
ud at undervise. Kæft, det savner jeg. Sinds-
sygt meget«.

Det er nok også derfor, at Bob Bohlbro 
ikke regner med, at politik skal være hele 
hans karriere.

»Nogle gange kommer der pludselig nogle 
ting, og det må man jo så tage, når det kom-
mer. Men jeg skal ud at være lærer, det er 
målet«. 
hbh@dlf.org

Jeg kan godt lide at 
komme ud og tale til 
folk, bevæge dem og 
flytte dem. Det er vel 
det, man vil kalde for 
undervisning – i min 
optik i hvert fald. 
Bob Bohlbro
Formand for Lærerstuderendes  
Landskreds

Bob Bohlbro er konstant i bevægelse. Hvis ikke fysisk  
så på telefon, mail, Facebook eller Twitter.
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INKLUSION
SANSE
produkter 
n	Styrker kropsfornemmelsen
n	Virker beroligende
n	Øger trygheden
n	Giver ro og koncentration
n	Støtter indlæring 

Protac SenSit®

Kuglestol der omslutter og 
skaber rum for ro og koncentra-
tion.

Protac GroundMe®

En fod- og siddepude. Anvendes 
til at understøtte fødder og 
fremme god siddestilling eller 
som sidde/balancepude.

Protac Kuglepuden™

Giver en dynamisk siddestilling. 
God effekt på motorisk uro og 
hyperaktivitet.

Protac MyFit®

En vest som styrker kropsfor-
nemmelsen og virker beroligen-
de  i læringssituationer og i det 
sociale rum.

Protac MyBaSe®

Unik luftmadras med kugler. 
Træner og udfordrer barnets 
balance- og koordinationsevne. 

Protacs produkter er CE-mærkede.

Tilmeld nyhedsbrev
på www.protac.dk
eller scan QR-koden

Protac SenSit

Protac GroundMe Protac MyBaSe

Protac Kuglepuden og Protac MyFit
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Danske folkeskolelærere er superkompetente. 
De bør anerkendes for deres helt særlige og 
nødvendige arbejdsindsats. Lærerne er en 
væsentlig del af det fundament, der under-
støtter den demokratiske dannelse af elever 
og dermed Danmarks borgere – forskellige, 
fantastiske og farverige, som de nu engang er. 

Lockout og kinesere
Men desværre for lærerne har begreber og 
fortællinger som dårlig økonomi, lavt læ-
ringsudbytte, skuffende Pisa-resultater, for få 
undervisningstimer, lave karaktergennemsnit, 
lockout og sågar kinesere været bragt ind i 
diskussionen og vurderingen af, hvorledes 
danske lærere er kompetente. I offentlighe-
den – nede i Brugsen og til familiefester – er 
komplekse årsager eller sammenhænge mel-
lem lærerindsats og elevudbytte ofte blevet 
reduceret til forenklede og kritiske udsagn. 

Det er ikke rimeligt, men noget, lærere, 
skoleledelser og skolebestyrelser må forholde 
sig til. 

Skal lærerprofessionen som 
konsekvens da brandes, så den 
får en højere status i befolknin-
gen? 

Ja, det er vel rimeligt. I givet fald er der 
mange, der skal gøre en aktiv og vedholdende 
indsats. Det kan der være god mening i, men 
for tiden bør det handle om noget andet. 
Fokus bør rettes på den enkelte superkompe-
tente lærer.

Ønsket om øget fagfaglighed og pædago-
gisk viden og færdigheder hos lærere har i de 
senere år stået centralt hos såvel politikere 
som læreruddannelser og skoleforvaltninger 
samt ude på skolerne. Diskussionerne på 
skolerne har handlet og handler stadig om 
at finde de rigtige tilgange, teorier, metoder, 
samarbejdsformer og meget mere, med 
henblik på at få glade elever, der trives, og 
et godt læringsudbytte. Især læringsudbyttet 
er noget, der forsøges målt på. Og på nogle 
skoler er den »gode lærer« den, der leverer 
synlige, eksplicitte resultater.

Lærerens personlige kompetencer
Det massive pres på skolerne i forhold til at 
levere resultater – pres både udefra og indefra 
– »gør noget« ved den enkelte lærer. For hvis 
lærerkompetencer, i praksis primært karakteri-
seret i faglighed, (næsten) kun anerkendes ved 
evidensbaserede målinger, som man ser det i 
for eksempel USA, så er noget vigtigt udeladt. 
Nemlig lærerens personlige kompetence. Hvor 
den faglige kompetence (fagligheden) er mere 
instrumentel med klare begreber til at ekspli-
citere, så er den personlige kompetence, som 
har med dømmekraft og et holistisk syn på ar-
bejdet at gøre, vanskeligere forhold. Vi kender 
også dette aspekt under begrebet tavs viden. 
Viden, vi ikke taler om, men som udøves hver 
dag, hver time. Problemet her er imidlertid, 
at når lærere eller lærerprofessionen ikke 
anvender et fælles sprog og begreber til at ud-
trykke, hvad de netop er særlig kompetente til, 
kommer de let til at virke mindre kompetente i 
offentligheden – men det bliver også vanskeligt 
at drøfte på skolen. Det er da ærgerligt, for 
hvordan skal eksempelvis skoleledelsen kunne 
forstå, anerkende og pleje sine superkompe-
tente lærere, hvis kompetencerne ikke bliver 
eller kan italesættes?

KroniK
Karsten Mellon 
Ph.d.-stiPendiat ved rosKilde 
Universitet og adjUnKt ved 
University College sjælland 

i folkeskolens evidensjagt på den »rigtige« måde at være lærer på tromles de 
supergode kompetencer, lærere allerede er i besiddelse af. Færdigheder, som bør 

forstås, anerkendes og plejes af skoleledelsen.

Lærere er  
superkompetente
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Det udvidede kompetencebegreb
Først må man på skolen afklare, hvad det er 
for et kompetencebegreb, man anvender. 
Ofte er det den klassiske tredeling; Viden, 
færdigheder og holdning – eller noget, der 
minder om det. Det er bare ikke godt nok, og 
derfor har professor emeritus Knud Illeris’ 
bog »Kompetence« (2011) mere relevans end 
nogen sinde. Illeris supplerer blandt andet 
med begreberne empati, intuition og kritisk 
tilgang. For eksempel påpeger han, at empati 
er et vigtigt kompetenceelement, der rækker 
ud over det kognitive områdes ensidige viden- 
og logikfokus – det handler om at aflæse eller 
opleve andre menneskers følelser. 

Kort sagt handler det for læ-
reren om indlevelse i, hvordan 
eleven har det, og hvilke inten-
tioner der ligger bag elevens 
handlinger.

Mentalisering – den sindsrolige lærer
Begrebet mentalisering er netop det, der 
er med til at gøre danske folkeskolelærere 
superkompetente. Mentaliseringsevne er 
afgørende på to måder i sociale sammen-
hænge med eleverne. På den ene side ved at 
læreren evner at reflektere og mærke efter i 
forhold til egne tanker og følelser i lærerar-
bejdet. Man kan kalde denne delkompetence 

for sindsrolig – hvis jeg må have lov til at 
genindføre et lidt glemt, men godt gammelt 
dansk ord. Det betyder, at man som lærer 
har is i maven og ikke lader sig tilskynde til at 
drage forhastede (og forkerte) beslutninger. 
Inden for psykodynamikken taler man om, at 
man derved evner at håndtere det indre pres 
eller uro på trods af trang til at handle her og 
nu. På den anden side handler det om indle-
velse, og at man som lærer således er i stand 
til at kunne forstå elevens følelser, tanker og 
især intentioner i forskellige situationer. I 
stedet for at reagere på det umiddelbare er 
det vigtigt at tæmme egen umiddelbarhed og 
prøve at forstå elevens handling og reagere 
passende. Hvem kender ikke til det at være 
blevet misforstået af sin lærer eller leder for 
den sags skyld? 

Det er netop denne mentaliseringsevne, 
der ofte forbliver tavs og uitalesagt, der gør 
lærere superkompetente. Dagligt møder læ-
rere elever med alverdens måder at være ele-
ver på, og lige præcis i alle disse situationer 
er den personlige kompetence i spil for fuld 
udblæsning. Danske lærere er karakteriseret 
ved høj grad af mentaliseringsevne.

Har du talt med din leder i dag?
Hvem skal forstå, anerkende og pleje de 
superkompetente lærere? Hvem skal under-
støtte læreres personlige kompetence, som 
handler om evne til mentalisering og at være 
sindsrolig i arbejdet? Skolelederne! Problemet 
er blot, at i en undersøgelse (i Folkeskolen 
nummer 18/2013) peger knap 64 procent af 
de adspurgte lærere på, at deres leder er 
kompetent som administrator, mens kun 34 
procent svarer, at deres leder er kompetent til 
at skabe engagement. 

Dialog er vejen frem. Du kan hjælpe din 
skoleledelse ved at stille følgende to spørgs-
mål: 1. Hvordan forstår, anerkender og plejer 
du mig som lærer med særligt henblik på 
mine personlige kompetencer i forhold til at 
mentalisere? 2. Hvordan kan jeg som lærer 
blive bedre til at sætte ord på den tavse, men 
supergode kompetence, jeg er i besiddelse af?

Held og lykke. 

Karsten Mellon er ph.d.-stipendiat ved Roskilde 
Universitet og forsker i kompetence og læring 
blandt andet inden for individuel kompeten-
cevurdering (IKV) og er samtidig ansat ved 
læreruddannelsen på University College Sjæl-
land, hvor han underviser i de pædagogiske fag 
og i ledelse.
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Styring og kontrol 
har overtaget  
fornuften!

36 /  f o l k e s k o l e n  /  0 5  /  2 0 1 4

}Kommentarer til SF’s ud-
meldinger om lærerlockouten

Christian Eriksen:
»Hvis det ikke var, fordi det var så 
alvorligt og involverede og berø-
rer en så stor del af mine dygtige 
kolleger og ikke mindst en ufor-
varende generation af unge men-
nesker, ville man nærmest kunne 
synes, det var komisk med SF’s 
pludselige fortrydelse af konflik-
ten med lærerne i foråret 2013. 
I takt med SF’s katastrofekurs 
er desperationen efter feber-
redninger udtalt. At fortrydelsen 
ikke er videre oprigtig, træder dog 
også tydeligt frem i TV-Avisens 
interview (søndag den 23. fe-
bruar klokken 18.30) med den 
nye SF-formand Pia Olsen Dyhr, 
som flere gange understreger, 
at hun er ked af den måde, man 
lagde sig ud med lærerne på, 
men bestemt ikke fortryder sko-
lereformen …«.

Niels Christian Sauer: 
»Politikerne skylder lærerne en 
undskyldning, og den kan Pia 
Olsen Dyhr som medansvarlig 
for overgrebet passende komme 
med nu på vegne af SF. Derefter 
kan vi tale sammen«.

Richard H. Sørensen: 
»En uforbeholden undskyldning 
fuld af anger og selvkritik samt 
målrettet og langvarig kamp for 
at gøre det godt igen kan måske 
få os til at lette foden en anelse. 
Spæde forsvar, dumme bortfor-
klaringer og nølende anger får os 
straks til at træde hårdt til igen«.

Zeki Laurent Sadic:
»Den 29.april 2013 skrev SF’s 
gruppeformand, Pernille Vigsø 
Bagge, i en kronik i Berlingske, 
at ’SF mener, at der alt i alt er 
fundet en nogenlunde balance 
i lovforslaget’. Mon hun stadig 
mener det i dag?«

Med beslutningen om at lade konsulentfirmaet 
McKinsey stå for at udarbejde en samlet imple-
menteringsplan og en detaljeret oversigt over 
nødvendige tiltag for at nå de opstillede mål 
med reformer og nye arbejdstidsregler har 
Finansministeriet endnu en gang underløbet 
Undervisningsministeriets område! 

Finansministeren er tydeligt nervøs for, 
at skoler og lærere har så gode fornuftige, 
pædagogiske argumenter klar til arbejdet 
med implementeringen af folkeskolereform 
og arbejdstidsregler, at kommunerne bliver 

»bløde i knæene« og ikke får gennemført de 
økonomisk betingede tiltag, der er lagt op til i 
både reform og arbejdstidslov!

McKinseys new public management-
strateger skal rådgive et tværministerielt em-
bedsmandsudvalg, der med topstyring skal få 
kommunerne til at gennemføre reformerne 
gennem kontrol i modsætning til at have tillid 
til, at kommuner, skoler, ledere og lærere i 
fællesskab kan finde løsninger, der fører til en 
endnu bedre folkeskole for eleverne gennem 
det engagement, som tillid medfører!

I Finland, som vi gerne sammenlignes med 
i Pisa-undersøgelser, kender man ikke denne 
kontrolindsats. Der har politikerne tillid til, 
at lærerne og skolerne finder de rigtige løs-
ninger på problemerne – det er nemlig de 
professionelle, der bedst har fingeren på pul-
sen til det. I England har man tidligere haft 
et udbygget kontrolsystem, der som bekendt 
ødelagde deres skoler og ikke mindst lærer-
nes professionelle engagement. 

Og senest i Sverige har man oplevet, hvor-
dan rigide regler om kontrol, dokumentation 
og tilstedeværelse har ødelagt deres skolesy-
stem og sendt det på hastig deroute ned ad 
Pisa-ranglisten.

Vi har brug for en stor debat om, hvorfor 
vi holder skole – ensidig fokus på uddannelse 
og arbejde, som også den ny erhvervssko-
lereform er et udtryk for som grundlag for 
vækst i regeringens 2020-plan, kan ikke være 
det vigtigste. Mange forældre og borgere vil 
mene, som vi, at formålsparagraffens indhold 
om dannelse, trivsel og muligheder for at 
klare sig i fremtidens samfund er værdier, der 
fortsat skal vægtes højt i folkeskolen!

Det er noget rod at lade det samme kon-
sulentfirma undersøge og styre både økono-
midelen og indholdsdelen i reformerne – det 
vil blive styringen af økonomien, der vinder, 
og ikke fornuften i forhold til resultatet af 
indholdet. 

 Og senest i 
Sverige har man 
oplevet, hvordan 
rigide regler om 
kontrol, doku-
mentation og  
tilstedeværelse 
har ødelagt deres 
skolesystem og 
sendt det på  
hastig deroute 
ned ad Pisa- 
ranglisten.

DLF mener
Bjørn HAnSEn  
FOrMAnD FOr DLF’s SkOLE- 
Og uDDAnnELSESPOLITISkE uDVALg 
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. Maksimalt 1.750 enheder inklusive  
mellemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen  
nummer 7 skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 19. marts klokken 9.00.

 Fælles Mål er 
en ramme og en 
forudsætning for 
god undervisning 
– ikke en hindring. 

Christine Antorini, undervisningsminister

SKader på børnene?
Dorte Lange skrev i DLF-klummen (DLF 
mener, Folkeskolen nummer 3), at »det 
grundlæggende vil skade kreativitet og de-
mokrati hos kommende generationer«, hvis 
det seneste lovforslag om folkeskolereformen 
bliver vedtaget. Skade kreativitet og demo-
krati hos kommende generationer? Det er 
alligevel noget af et udsagn. Og derfor synes 
jeg, at Dorte Lange skylder et konkret svar på 
»skaderne«, der vistnok skyldes, at der sættes 
klare mål for børnene. 

Er Dorte Lange uenig i målene om, at ele-
verne bliver dygtigere, at de socialt betingede 
forskelle bliver mindre, de dygtige endnu 
dygtigere, og at trivslen er i top? Det er ellers 
mål, som DLF har bakket op om i sine udspil.

 Er det at skade eleverne at sætte deres 
læring i centrum og vide, hvad eleverne skal 
lære, og hvilke mål de skal nå? Skal jeg være 
polemisk som Dorte Lange, vil jeg tværtimod 
påstå, at det er tæt på et generationstyveri, 
hvis ikke lærerne skal det. I dag sender vi 
15-17 procent af eleverne videre i livet uden 
at kunne læse og regne tilstrækkeligt. Det er 
ikke i orden.

Er det de nye Fælles Mål, der sætter mål 
for elevernes læring og ikke for undervis-
ningens indhold, der er skadelige? DLF har 
tilsluttet sig masteren for forenkling af Fælles 
Mål, der ligger til grund for arbejdet. Og det 
er fortsat læreren eller teamet, der planlæg-
ger undervisningen, vælger materialer og 
undervisningsmetoder og har ansvaret for, at 
eleverne når de faglige mål. Fælles Mål er en 
ramme og en forudsætning for god undervis-
ning – ikke en hindring. 

 Endelig skriver Dorte Lange, at forældre 
og elever er uden indflydelse på grund af cen-
tralt fastsatte læringsmål. Det er ganske enkelt 
forkert. Tværtimod vil det fremme det de-
mokratiske aspekt i folkeskolen, at elever og 
forældre ved og forstår, hvad det er for faglige 
mål, skolen sætter for eleverne. 

Det er utroligt ærgerligt, at Dorte Lange 
vælger at gå så unuanceret ind i debatten 
om fremtidens skole. DLF har valgt at gå kri-
tisk ind i udmøntning af den nye skole. Fair 
nok. Men bare med et pennestrøg og uden 
at stå ved, at DLF er involveret i den faglige 
udmøntning, herunder de mange lærere i 
arbejdsgrupperne bag Fælles Mål, det har jeg 
svært ved at se, at nogen er tjent med. Og slet 
ikke lærerne!

Svar:
Det konkrete svar på, hvad der vil skade 
kreativitet og demokrati hos kommende ge-
nerationer, er, at det vil ske, hvis Folketinget 
beslutter, at skolerne skal måles på, om 80 
procent af eleverne klarer sig godt i de natio-
nale test i læsning og regning, og hvis der skal 
være »videns- og færdighedsmål« efter hvert 
klassetrin. 

Diskussionen handler ikke om, hvorvidt 
eleverne skal blive dygtigere, og om vi skal 
gøre de socialt betingede forskelle mindre. 
De mål er alle – især lærere – meget enige i. 
Diskussionen handler om, hvorvidt vi når de 
mål, hvis vi fokuserer så snævert, som lovfor-
slaget lægger op til.

»Gør ikke som os«, lød det fra den britiske 
professor Diane Reay i et interview i Politi-
ken den 9. november 2013 om de dyrekøbte 
britiske erfaringer. Hun advarer, på baggrund 

af det faldende faglige niveau hos de britiske 
elever, mod at indsnævre vurderingen af sko-
lens resultater til konkrete testmål i læsning 
og regning – interviewet blev bragt på politi-
ken.dk dagen efter.

 Eleverne skal også blive dygtigere til at 
læse og regne – og derfor kunne man med 
fordel lade sig inspirere af DLF’s læseprojekt, 
som styrkede lærernes viden om faglig læs-
ning i alle fag. Resultaterne var forrygende, 
og det handlede ikke blot om at kunne læse 
og regne i de nationale test, men om at blive 
god til at tilegne sig viden i fagene.

Christine Antorini spørger, om jeg er 
uenig i de nye Fælles Mål. Det har jeg ingen 
forudsætninger for at svare på, for ingen må 
få indblik i arbejdet med ændringerne af Fæl-
les Mål. Men jeg ved, at de, uanset indholdet, 
risikerer at blive en tjekliste for læreren, hvis 
de med lovændringen bliver til »videns- og 
færdighedsmål«.

Socialdemokraterne kæmpede i 2002 
for at undgå den slags mål. Det var med god 
grund, for med centralt fastsatte læringsmål 
mister vi noget værdifuldt i vores nordiske 
demokratiske skoletradition. Her sætter  læ-
rer, elev og elevens forældre i fællesskab de 
læringsmål, som er vigtige for elevens læring, 
ud fra de brede mål, som Folketinget har sat 
for undervisningen. Nu vil Folketinget – langt 
væk fra skolens hverdag – sætte læringsmå-
lene, og så risikerer vi at overse det nye og 
uventede potentiale hos den enkelte elev, 
som ville blive opdaget i det lokale samar-
bejde, hvor læreren kender eleven.
Dorte Lange,  
næstformand i DLF

Dorte Langes svar er skrevet før offentliggørel-
sen af udkast til Fælles Mål, se side 16.
Redaktionen 3. marts 2014.
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danSen om Social- 
KonStruKtiviSmen

Lars Broe, lærer på Marienhoffskolen, Ryomgård

Googler man »kritik af systemisk tænkning«, 
så popper der ikke noget op! Det er i sig selv 
alarmerende, men for lærere kan det være et 
signal om, at det er på tide at genfinde vores 
konstruktive kritiske sans.

Systemisk tænkning har sejret ad helvede 
til. Fra at være et fornuftigt vink om at se 
mere nuanceret på børnene risikerer den 
cirkulære tankegang anvendt i vejlednings-
situationer at blive både handlingslammende 
og ansvarsforflygtigende. I vejledningssitua-
tioner kan lærere med behov for professio-
nelle menneskelige handlinger forbavsende 
nemt blive efterladt i et retningsløst tomrum. 
Tomrummet opstår, fordi socialkonstrukti-
vismens relativisme i praksis kan ende med 
en »lammer til læreren«. Årsagen er, at der, 
sandt nok, ikke findes nogen sandhed om 
lærerens professionelle vurdering af for ek-
sempel lærer-elev-relationen. I sin søgen efter 
hjælp til daglige udfordringer kan læreren 

fremlægge iagttagelser, skemaer og erfaringer, 
der risikerer at opløses og handlingslamme 
læreren som værende blot en flig af »den 
store sandhed«, ofte i kursussammenhæng 
symboliseret med en elefant – en guldkalv er 
mere rammende.

Lammelsen risikerer at sætte sig på tale-
funktionen, for når læreren skal konstruere 
sin virkelighed i vejledningssituationen, kan 
den være svær at beskrive i cirkulære hæn-
dervridende termer. Dette sprog er dog blevet 
tilegnet af temmelig mange af folkeskolens 
aktører. Et bekvemt sprog, blot ikke for en 
del lærere, når virkeligheden trænger sig for 
voldsomt på.

Stilheden kan blive lærerens forsøg på 
udvej.

Alternativet er et sekulariseret lærerprofes-
sionelt sprog. Et sprog, der tør risikere og vil! 
Som modsætning til et Jesussprog, der talt af 
andre end Guds søn er uholdbart i længden.

Bent Thøsing, pensioneret viceskoleinspektør, Nr. Åby 

Nu taler man om, at privatskolerne sorterer 
eleverne, så de kun optager de dygtige og 
velfungerende. De fravælger altså de svage, 
det være sig fagligt eller socialt (citatnyhed på 
folkeskolen.dk 3. februar).

For cirka 40 år siden havde jeg en ople-
velse med en privatskole. Vi tog det dengang 
ikke videre alvorligt, da antallet af elever, som 
søgte privatskole, kun androg cirka fem pro-
cent af en årgang, hvilket jo betød, at 95 pro-
cent gik i folkeskole. Med 95 procent i ryggen 
mente vi ikke, at risikoen var særlig stor.

Men nu er andelen steget til 15 procent af 
en årgang, og tallet stiger stadig. Man er på 
privatskolerne endog begyndt at »sortere« 
eleverne såvel fagligt som socialt. Oplevelsen, 
som jeg havde for cirka 40 år siden, skyldtes 
nok mest den sociale dimension. Jeg havde 
i klassen to piger, den ene datter af en stor 
tømrermester og den anden af en banear-
bejder. Begge søgte optagelse på den private 
realskole. Datteren af tømrermesteren blev 

optaget, den anden blev afvist. Det irriterede 
mig. Jeg ringede til skolen og meddelte dem, 
at den vragede elev var langt den dygtigste. 
Samtidig lod jeg forstå, at jeg agtede at offent-
liggøre skolens afgørelse. Begge elever blev 
optaget. Om det havde noget at gøre med min 
»trussel«, ved jeg ikke. Men det ligger som 
sagt 40 år tilbage i tiden.

At man nu skal opleve, at eleverne bliver 
sorteret, gør, at man begynder at tænke. For 
nu udgør antallet jo ikke mindre end 15 pro-
cent af en årgang, og tallet vedbliver at stige.

Det har altid været lettere at undervise 
velfungerende elever, og samtidig får man 
jo bedre resultater i alle prøver, særligt når 
man sørger for, at alle de »tunge« bliver i fol-
keskolen, som jo er forpligtet til at undervise 
alle. De må ikke sortere, kun inkludere. På 
den måde skaber man let og elegant et A- og 
B-hold. Det har forældrene meget svært ved 
at gennemskue. De nøjes med at se på prøve-
resultaterne.

Privatskolernes faglige og sociale 
sortering af elever er en reel risikoDen danske 

Lærerstands 
Begravelseskasse

Fra alle skoleformer optages læ-
rere og lærerægtefæller/samlevere 
og ligeledes pædagoger, der ikke 
er fyldt 50 år. Kontakt undertegne-
de 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 forsikringer på op 
til 25.000 kr. Når man fylder 70 år, 
ophører præmiebetalingen.

I november valgtes til styrelsen 
Bent Munk-Hansen, Munkebo, og 
Aase Kruse, Viborg, og som 2.-sup-
pleant til styrelsen Hanne Korup, 
Viborg, samt som revisor Finn 
Odegaard, Billund.

Der blev i 2013 for 20 afdøde med-
lemmer udbetalt en begravelses-
hjælp på 269.470 kr. – heraf bonus 
129.470 kr.

Meld dig ind i begravelseskassen 
for ad den vej at sikre en god hjælp 
til de ofte store udgifter, der vil 
være i forbindelse med død og be-
gravelse.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Tlf. 9756 8057
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Dansk  ·  1.-3. klasse

I materialet arbejder eleverne med
• at læse og huske det, som står skrevet tydeligt i teksten.

• at bruge illustrationer, viden og erfaring til at forstå teksten.

• at tænke sig godt om for at læse det, som står mellem linjerne.

• at skrive i forhold til læste tekster.

Tid til MiniLæseforståelse 1 og 2 kan bruges fra 1. til 3. klasse.  
Eleverne møder forskellige teksttyper og genrer, fx for tælling,  
postkort, invitation, fagtekst, fabel, diagram, rim, digt, eventyr,  
tegneserie, instruktion, plakat, vittighed, interview og opskrift.

Lærervejledning findes på sidste side i hæfterne. 

Kom godt i gang med 
læseforståelse
Hjælp dine elever til at blive gode  
og reflekterede læsere

NYHED

I Freddy finder vej ... lærer eleverne
at anvende fem forståelsesstrategier 
til læsning mellem linjerne. 

Læs mere, og se uddrag 
af bøgerne på alinea.dk.

Er du også interesseret i 
læseforståelsesstrategier?

Mød os på  
skolemesserne

Læs om de spændende 
foredrag m.m. på  
alinea.dk/messer

alinea.dk · tlf.: 3369 4666
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Kom godt i gang med 
læseforståelse
Hjælp dine elever til at blive gode  
og reflekterede læsere

NYHED

I Freddy finder vej ... lærer eleverne
at anvende fem forståelsesstrategier 
til læsning mellem linjerne. 

Læs mere, og se uddrag 
af bøgerne på alinea.dk.

Er du også interesseret i 
læseforståelsesstrategier?

Mød os på  
skolemesserne

Læs om de spændende 
foredrag m.m. på  
alinea.dk/messer

alinea.dk · tlf.: 3369 4666
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»Da du fortalte mig, at du måske kunne 
tænke dig at blive mekaniker, så sagde jeg, 
at dit værksted aldrig ville aflevere beskidte 
biler tilbage«. 

Helle Holmsberg Johansen forsøger 
at fange Louises blik, men hun ser mod 
bordpladen og pæreskroget, der ligger på 
en serviet foran hende. Øjenkontakten ude-
bliver i første omgang, men Louise smiler 

forsigtigt. Hun har ikke overhørt kompli-
mentet. 

»Efter at have lært dig bedre at kende er 
jeg stadig helt sikker på det med det nydelige 
værksted«, tilføjer Helle Holmsberg Johansen 
så, og nu kigger Louise op. 

Det er i dag treogtyvende gang, at de to 
mødes for at snakke om Louises fremtidspla-
ner, de svære ting i skolen og arbejdslivet på 
den anden side. Lokalet kan variere, men de 
mødes altid i it-virksomheden SDC, hvor Helle 
Holmsberg Johansen til daglig er ansat som 
seniorprojektleder. Louise tager cyklen derud 
hjemmefra. Hun er 16 år, bogligt udfordret og 

16-årige Louise drømte om at blive tatovør eller musiker. Men efter 24 uger med en mentor fra  
erhvervslivet hedder planen nu grafisk designer eller mekaniker.

TeksT Lise  frank

foTo kLaus  HoLsting

Louise og Helle Holmsberg taler om, at Louise går op i at 
gøre tingene ordentligt. Men grundighed tager tid. En ar-
bejdsgiver vil på et tidspunkt sige, at nok er nok.  

Louises fornemmelse  
for eget talent

går til hverdag i en specialklasse på Lunde-
bjergskolen i Ballerup, hvor også SDC ligger.   

To lærere fra Louises skole har siddet med 
til et af de ugentlige eftermiddagsmøder, men 
det var Louises pædagog Lars Bendtsen, der 
visiterede hende til forløbet hos Landsfor-
eningen Talentspejderne – en organisation, 
der i fire kommuner har sat sig for at etablere 
kontakt mellem skoletrætte udskolingselever 
og mentorer i lokale virksomheder.

en talentfuld tegner
Lars Bendtsen kender Louise fra en byg-
gelegeplads for specialelever, der ligger i 
nærheden af, hvor Louise går i skole. Da han 
hørte om Talentspejderne og deres 24-ugers 
forløb for elever, der er usikre på egne evner, 
tænkte han på Louise. 

»Louise er talentfuld på mange måder. Ud 
over at hun er fantastisk dygtig til at tegne 

  Landsforeningen Talentspejderne tilbyder mentor-
ordninger til skoleelever i Ballerup, Favrskov, Ran-
ders og Silkeborg Kommuner. 

  74 elever har indtil videre gennemført et forløb hos 
Talentspejderne.  

  Alle mentorer har gennemført et mentorkursus på 
to dage. 

  Virksomheden giver mentoren fri til frivilligt socialt 
arbejde i 45 minutter om ugen i 24 uger. Medar-
bejderne forpligter sig til at bruge tilsvarende tid af 
deres fritid.

talentspejderne

Motivation og innovation
i undervisningen

Yderligere oplysninger, priser og tilmelding på systimekurser.dk

Konference
7. april 2014 | Den Sorte Diamant | København

8. april 2014 | Musikhuset | Aarhus

KEYNOTE SPEAKER
A CHANGED ATTITUDE TO ‘REALITY’ – MENTALITY TRANS
FORMATION WITH CONTEMPORARY YOUTH AND ITS IMPACT 
ON SCHOOL CULTURE 
Thomas Ziehe, Professor i pædagogik ved Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover

KULTUR OG IDENTITETSFØLELSE BLANDT GYMNASIELÆRERE
Helle Hein, Cand.merc og Ph.D., selvstændig forsker og konsulent

MOTIVATIONSTÆNKNINGEN SOM STYR INGS TEKNOLOGI
Ulla Ambrosius Madsen, Cand.pæd. og Ph.D. fra Danmarks 
Lærerhøjskole og ansat som lektor ved Institut for Psykologi og 
Uddannelsesforskning, RUC

MOTIVATION GENNEM INNOVATION – FIRE BUD PÅ INNOVATION 
I UNDER VISNINGEN 
Morten Bülow, Underviser i innovation og samfundsfag på Aarhus 
Katedralskole og lærebogsforfatter på Systime

KREATIVITET OG INNOVATION I UNDERVISNINGEN – HVORFOR?
Lene Tanggaard, Cand. psych., Ph.d. og professor i pædagogisk 
psykologi ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Jonas ‘Pindhund’ Hallberg, Iværksætter, konsulent og event mager
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og utrolig kreativ, er hun også nem at være 
sammen med. Hun er god med hænderne, 
terningen med de farvede sider kan hun løse 
på under et minut«, fortæller Lars Bendtsen. 
Men han kender også en Louise, der kan have 
tendens til at sidde lidt fast og gå i stå, som 
han siger. 

Lars Bendtsen har sammen med sine pæ-
dagogiske kolleger omkring byggelegepladsen 
visiteret tre elever til Talentspejderne.   

Lærernes indtryk 
Martha Kristensen er Louises dansklærer på 
Lundebjergskolen i Ballerup. Sammen med 
sin kollega Berit Birkeland var hun med til et 
af Louises mentormøder. 

»Det var interessant at være med, og vi 
aftalte også, at Louise fik en opgave med 
tilbage på skolen. Deres snakke havde vist, at 
Louise havde svært ved at tage lederrollen, 
så det skulle hun forsøge i klassen. Men det 
er jo ikke sådan lige til, og på det tidspunkt 
havde Louise ikke rigtig mod på det«, fortæl-
ler Martha Kristensen. Hverken hun eller 
Berit Birkeland er af den opfattelse, at Louise 
nu griber skolearbejdet meget anderledes 
an end før forløbet hos Talentspejderne. 
Men de er samtidig ikke i tvivl om, at Louise 
selv har været glad for at komme hos Helle 
Holmsberg. 

Hos Talentspejderne er projektleder Tom 
Thinggaard Pedersen optaget af, at unge som 
Louise, der oplever, at det kan være svært 
at gå i skole, bliver mødt med nogle positive 
forventninger.   

»Det handler om, at der pludselig er en, 
der er vidne til den unges liv. Alt for mange 
unge går igennem dagen, uden at der er en 
voksen, som retter fokus ind på den unges 
evner og talenter, og uden en, der er vidne 
til, hvad der mon foregår i hans eller hendes 
liv«, siger han. 

Martha Kristensen kan også godt se forde-
lene ved mentorforløbene.

»Det er helt sikkert godt at kunne komme 
til en person, som man ikke har noget i klem-
me med, på samme måde som man kan have 
med os lærere eller forældre«, siger hun.  

tapperhed er mange ting
Talentspejderne har udviklet og planlagt kon-
ceptet med 24 mentor-elev-møder i samar-
bejde med blandt andre professor i psykologi 
Jan Tønnevang fra Aarhus Universitet, Svend 

Erik Schmidt og Helle Fisker, der begge har 
beskæftiget sig indgående med læringsstile og 
intelligenser. Mødernes indhold er beskrevet 
i en guide, så mentorerne ved, nøjagtig hvad 
de skal drøfte og gøre sammen med den 
unge, hver gang de mødes.

Gennem små test er Louises læringsstile, 
karakterstyrker og intelligenser under mø-
derne således også blevet kortlagt. I dag er 
det Louises næstsidste mentormøde, og tiden 
er afsat til repetition af testresultater, aha-
oplevelser og ting, der er værd at huske på 
for Louise.  

Helle Holmsberg griner, da hendes øjne 
falder på karakterstyrketesten.

»Jeg kan lige så tydeligt huske, hvor over-
rasket du blev, da testen viste, at en af dine 
karakterstyrker var tapperhed. Det kunne du 
ikke genkende dig selv i. Du ville aldrig gøre 
noget farligt, sagde du. Men tapperhed er 
også, at man for eksempel står op for hinan-
den«, siger Helle Holmsberg.  

Louise nikker bekræftende og husker 
tilbage på den situation på en lejrskole, hun 
tidligere har fortalt sin mentor om. En klas-
sekammerat havde været så urimelig over for 
en anden, at Louise pludselig oplevede sig 

selv stå og råbe, at det simpelthen var blevet 
for meget. 

»Det er en rigtig god egenskab, Louise«, 
siger Helle Holmsberg med det samme. 

Foruden i Ballerup skaber Talentspejderne 
også kontakt mellem mentorer og elever i 
Favrskov, Randers og Silkeborg. På en konfe-
rence i januar sagde undervisningsminister 
Christine Antorini imidlertid, at hun gerne så 
ordningen udbredt til samtlige kommuner. 
Det kræver en evaluering, men så skal de 
gode erfaringer deles. »Frivillige bliver helt 
sikkert en mere fast del af hverdagen i folke-
skolerne på forskellig vis. De skal ikke erstatte 
nogen, men de frivillige kan være et fantastisk 
supplement«, sagde undervisningsministeren.  

»nu satser jeg på grafisk designer«
Louise er glad for at blive gjort opmærksom 
på evner, hun ikke vidste, hun besad. Det 
hjælper hende også at vide, hvordan hun 
lærer nyt bedst. Der skal være ro omkring 
hende, og hvis hun skal have alt, hvad lære-
ren siger, med, så skal hun have noget at røre 
ved. En fingerring eller lignende. 

Testene og de mange snakke viser også 
Helle Holmsberg, at Louise er musisk intel-
ligent, og at hendes indlæringsstil er auditiv 
med kinæstetiske og taktile elementer. 

»Da du kom her, ville du gerne være enten 
tatovør eller musiker. Vi talte om, at det er 
svært at leve som kunstner, og at man bliver 
nødt til at tjene penge. Vi talte også på et tids-
punkt om, at du ville være god til at arbejde 
med nogen, der har det svært. Som pædagog 
for eksempel. Det må du ikke glemme. Den 
side ser jeg også i dig«, siger Helle Holms-
berg, og det er, som om Louise vokser en lille 
smule i stolen, for hver gang hun bliver kom-
plimenteret.  

»Det er rigtigt. Jeg havde faktisk glemt, 
at jeg har tænkt på at arbejde med nogen, 
der har det svært. Men nu satser jeg på den 
grafiske designer, for i rigtig mange år har jeg 
gerne villet bruge mine tegninger til noget«, 
siger hun i et mere beslutsomt toneleje end 
tidligere. Helle Holmsberg bakker Louise op, 
men vil gerne høre, hvordan Louise har det 
med den plan b, de tidligere har talt om. 

»Mekaniker er plan b. Det har jeg det fint 
med. Det er godt for mig at have en plan b«, 
siger Louise. 
lif@dlf.org

Helle Holmsberg Johansen har haft en elev i et mentor-
forløb før Louise. Det er en del af den sociale ansvarlighed, 
hendes virksomhed gerne vil udvise, siger hun. 

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Emner der fænger og opgaver der hitter!
Med Pit Stop Beginners synger, leger og bevæger eleverne sig. 
Gennem helt nære emner tilegner de sig et centralt ordforråd, 
som gentages og udbygges for hvert klassetrin.
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Beginners

Det er nemt at anvende,  
det er sjovt og det virker!
Gennem fem udvalgte Cooperative 
Learningstrukturer arbejder elev- 
erne med ordforråd inden for  
nære og genkendelige emner  
som skole, hjem, mad, dyr og tøj.

Cooperative
Learning

It’s a Piece of Cake – Enjoy!
A Piece of Cake introducerer eleverne 
for et basisordforråd inden for nære 
emner. Tilgangen til sproget sker gen-
nem sange med bevægelser til, rim og 
remser, lege, lytte- og taleaktiviteter.
 

Engelsk  ·  0.-3. klasse

Førsteklasses engelskstart
Nye tider kræver nye materialer, og med Alineas 
nye og afprøvede materialer kan du og dine elever 
se frem til en førsteklasses engelskstart. 

A 
Piece of 
Cake

t e x t b o o k1

Nyhed! 
Klar til 

skolestart 
2014

Se flere 
materialer til 

begyndersprog 
på alinea.dk

Mød os på  
skolemesserne

Læs om de spændende 
foredrag m.m. på  
alinea.dk/messer
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fo
to

: A
nd

er
s s

to
kk

eb
æ

k

»Eleverne holder sig ikke tilbage for at sige, at det, 
jeg laver, er megadårligt«.

Lars Rock (30) er lærer på Snekkersten Skole i 
Nordsjælland og guitarist i rockbandet The Floor is 
Made of Lava. Når han spiser frokost med eleverne 
på Snekkersten Skole i Nordsjælland, sker det, at 
han prøver en ny sang eller musikvideo af på dem.

Lars Rock gik på læreruddannelsen, mens 
The Floor is Made of Lava fik pladekontrakt i 
2006. Som barn af to lærere gav Lars Rock 
ikke slip på studierne, og mens bandet turne-
rede, løste han opgaver til sin læreruddannelse. 
Bandet spillede opvarmning for det engelske 
band Oasis, samme år som Lars Rock fik lærer-
beviset i hånden. Egentlig var han klar til at give 
musikken førsteprioritet og sætte lærerlivet på 
standby. Men hans kæreste opfordrede ham til 
at satse på begge dele på en gang. Det fik ham 
til at søge job som lærer. 

 »Til jobsamtalen sagde jeg det, som det var. 
Det, jeg havde, var mere end et fritidsband. Jeg 

Lars Rock får tid til både 
at spille i bandet The Floor 
is Made of Lava og at være 
lærer. Da han må have fri 
for at kunne spille med 
bandet som her på North 
Festival, har han nogle 
gange meget lange dage 
på Snekkersten Skole.

Rockmusiker:  
Mine elever er 
gode kritikere
Lars Rock spiller guitar i rock-
bandet The Floor is Made of Lava. 
Samtidig er han lærer på fuld tid. 

TeksT MaRia BecheR TRieR

ville gerne arbejde fuld tid, men jeg blev nødt til 
at få fri, når jeg skulle spille. Det betyder selv-
følgelig, at jeg er meget fleksibel og har perioder 
på skolen, hvor jeg virkelig arbejder mange timer, 
men det var skolelederen med på«, siger Lars 
Rock.

Musik tæmmer urolige drenge
De første tre år af hans lærerliv var musik en fast 
del af hans skema.

»Når jeg har de små elever, fokuserer jeg meget 
på sang. Vi synger alt fra Kim Larsen til salmer. I 
5. klasse fokuserer jeg mere på musikhistorie. Her 
laver jeg forløb om Elvis, Mozart og Johnny Cash«, 
siger Lars Rock og fortæller om en episode, hvor 
eleverne var meget glade for 50 Cent.

»Jeg lyttede til eleverne og lavede et forløb, 
hvor vi lyttede til hans numre. Det fangede deres 
opmærksomhed helt vildt, og det blev tværfagligt 
mellem engelsk og musik«.

I Lars Rocks verden er en af de bedste ting 
ved musikfaget i folkeskolen, at det giver udfor-
drede elever succesoplevelser. Folkeskolereform 
og nye arbejdstidsregler kunne godt være noget, 
der fik en lærer som Lars Rock til at være be-
kymret for, hvordan hans hverdag 
skal hænge sammen. Men sådan 
er det ikke.

»Da jeg blev ansat, fik jeg at vide, 
at der var mulighed for fleksibilitet. 
Det regner jeg med stadig gælder«.
bt@dlf.org

TilMeld dig  
neTværkeT

Musik på  
folkekolen.dk

FÅ VERDEN HJEM TIL DIG 
Interesseret i at få en fremmed kultur helt tæt ind på livet? 

Vi modtager til august cirka 150 udvekslingsstudenter i 
aldersgruppen 15 - 18 år, som hver især skal have en familie 
at bo hos, mens de studerer i Danmark. 

Vil du vide mere, så ring til AFS Interkultur på 38343300 
eller læs meget mere på www.afs.dk. 

Rejselysten? Du kan også selv få en unik kulturel oplevelse som FRIVILLIG på et projekt i over 20 lande!
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Ved hanne hellisen / hbh@dlf.org

»Hvad nu hvis …«
Alle børn og unge bekymrer sig, men for nogle bli-
ver bekymringen så stor en del af hverdagen, at det 
stjæler al energi. Børnene kan også opleve fysiske 
symptomer som muskelspændinger, hovedpine, 
mavesmerter, søvnbesvær, svimmelhed, svedeture 
og uro. Dette kaldes generaliseret angst eller bekym-
ringsangst, og på Københavns Universitet tilbyder 
forskningsprojektet CCAP gratis behandlingstilbud til 
børn i skolealderen. Forældre, lærere og andre kan selv 
henvende sig, hvis de oplever  
børn med mistrivsel og angst.

Læs mere og hent en ansøgning på  
boernekultur.dk

Læs mere om generali-
seret angst og tilbuddet 
på ccap.psy.ku.dk

Læs mere på ucc.dk/videreuddannelse Er dEr kunstnEriskE 
springfrø på jErEs 
skolE? 
Har du arrangeret spændende koncerter, 
musicals, udstillinger af elevværker i bil-
ledkunst, sløjd og håndarbejde eller et andet 
kreativt projekt i løbet af året, kan du ind-
stille projektet til Undervisnings- og Kultur-
ministeriets Springfrøpris. Førstepræmien 
på 25.000 kroner uddeles en gang årligt for 
at sætte fokus på de praktiske, musiske og 
kunstneriske projekter på skolerne. Der vil 
i vurderingen blive lagt vægt på, at projek-
terne opfylder Fælles Mål for de praktiske/
musiske fag på nye og spændende måder. 
Fristen for ansøgninger til Springfrøprisen er 
den 8. april 2014. 

Bliv uddannet i  
dygtige elever
Professionshøjskolen UCC tilbyder fra efteråret 
et nyt pædagogisk diplommodul, der har fokus på 
folkeskolens dygtigste og klogeste elever. Modulet 
»Udvikling af undervisningen af særligt dygtige ele-
ver« sigter på at uddanne de studerende til at blive 
resursepersoner, der kan sætte fokus på talent og 
på udvikling af undervisningen af særligt dygtige 
elever. Modulet er en del af den pædagogiske di-
plomuddannelse Innovation i undervisning. 

»… i stedet for at 
sparke til noget  
af møblementet  
blev han ramt af en  
’jeg-skal-satme- 
vise-ham’-attitude, 
og han satte sig hen 
til guitaren. Provoka-
tionen havde haft sin 
ønskede effekt, og på  
ti minutter havde han 
næsten en ny sang 
færdig. Det 
blev til sangen ’Deep 
Deep Waters’«.

Klip fra musiklærer 
Karl-Erik Pedersens blog  
Musikliv

historien om en sang
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erFx 100.000 kr. over 6 år

ti l 1.706,- pr. måned
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Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.

På folkeskolen.dk finder 
du altid masser af nye 
spændende anmeldelser, 
og lige nu kan du læse en 
anmeldelse af »M-oBs 
– Matematisk observa-
tion i børnehaveklasse og 
indskoling«, som tager 
fat på matematikvan-
skeligheder i skolestar-
ten. Vores anmelder er 
begejstret. Vi har også 
en anmeldelse af to for-
lags webprøver til ma-
tematikundervisningen i 
udskolingen.
og så tager det nyeste 
nummer af det pædago-
giske tidsskrift »kvan« 
fat på debatten om de 
knægte, der ikke befin-
der sig godt i skolen. og 
det er rigtig interessant, 
siger vores anmelder.
Hvis du på vores hjem-
meside finder en anmel-
delse, der sætter tanker 
i gang eller er særligt 
brugbar i forhold til at 
afgøre, om din skole skal 
indkøbe et materiale, så 
anbefal den med et klik 
på musen. På den måde 
er det lettere for dine 
fagfæller også at blive 
opmærksomme på den.
Du finder anmeldelserne 
på folkeskolen.dk/an-
meldelser

Få anmeldel-
ser direkte i din 
mailboks
Du kan også få et dagligt 
eller ugentligt nyheds-
brev med anmeldelser 
af materialer til dit fag-
område. Gå til folkesko-
len.dk og opret dig som 
bruger. så kan du sam-
tidig tilmelde dig vores 
mailservice.

Mandela-film i  
undervisningen
Det Danske Filminstitut har udarbejdet 
et undervisningsmateriale til filmen 

»Mandela – vejen til frihed«. 
Materialet henvender sig 
til elever i 7.-10. klasse og 
er gratis. Der er forslag til 
både filmfaglige vinkler, og 
hvordan filmen kan bruges 
i dansk, historie og sam-
fundsfag.

n  Matematik

maximat.dk

• maximat.dk
•  Informationer om prisen findes 

på hjemmesiden
• Alinea

Stor cadeau til    
»MaxiMat«
○   anMeldt: ole HAuBo CHrIstensen

»MaxiMat« lever til fulde fagligt og  
pædagogisk op til intentionerne i Fælles 
Mål, virker gennemtænkt og inddrager 
de digitale mediers forcer. Og tager et 
opgør med opgavetyranniet i processen.

De digitale læremidler kommer i en lind strøm 
fra forlagene. Men kan man lære matematik 
uden bog, kladdehæfte og blyant?

Spørgsmålet er retorisk, for selvfølgelig 
kan man lære matematik på andre måder end 
med den obligatoriske taskebog, de fleste 
af os er vokset op med. Det handler om at 
udnytte de digitale mediers muligheder og 
arbejde med konkrete nærværende aktiviteter. 
Det er nu endelig blevet let at arbejde med 
simulering og modellering, og det er blevet 
enkelt at designe dynamiske og levende op-
gaver – også for lærer og elever.

»MaxiMat« er forlaget Alineas digitale bud 
på et up to date matematiklærebogssystem 
uden den traditionelle taskebog, men i stedet 
en lang række digitale resurser, der tilsammen 
gør det ud for en komplet læremiddelpakke, 
så læreren blot skal tilføje sig selv som lære-
middel og formidle forlagets læremiddelpak-
ke. Om missionen er opfyldt, må tiden vise, da 
»MaxiMat« lige nu kun er færdigudviklet til 4. 
og 7. klasse. Men lad det være sagt med det 
samme, det bedste læremiddel til matematik 
findes ikke. Børn er forskellige, og vi vil noget 
forskelligt med vores undervisning. »Maxi-
Mat« henvender sig til de lærere, der ønsker, 
at de digitale medier skal have en central 
plads i undervisningen.

»MaxiMat« lever til fulde fagligt og pæ-
dagogisk op til intentionerne i Fælles Mål. 
»MaxiMat« virker gennemtænkt og forsøger 
at inddrage de digitale mediers forcer. »Maxi-
Mat« benytter lyd og film på to måder. Dels 
gennem brug af videofilm og skærmopta-
gelser til fremme af elevernes forståelse af 

»Fandango« for små 
og store
»Hvis jeg fik lov til det, ville jeg helt sik-
kert vælge ’Fandango’ som grundlag for 
min danskundervisning. Det her system 
er bare sagen og bliver forhåbentlig købt 
hjem til skolerne i store mængder«. Så-
dan skrev Folkeskolens anmelder om 
dansksystemet »Fandango«, som nu 
også er tilgængeligt for 2. og 7. klasse. 
De små skal stifte bekendtskab med 
blandt andet fiktionskompetence, og de 
større skal møde moderne dansk ung-
domslitteratur.

Orla – nu med dialekt
Se er der nomineret børnelitteratur til 
den traditionsrige Orla-pris, hvor børne-
læsere selv er med til at kåre vinderen. 
Og der kan stemmes frem til 17. marts, 
så det er bare med at komme i gang. 
Alle, der stemmer, er med i lodtræknin-
gen om en masse Orla-grej.

På hjemmesiden kan man få læst 
bøgerne op, hvis man lige vil vide, hvad 
man stemmer på. Og i år er der mulig-
hed for at vælge mellem oplæsning på 
rigsdansk, nordjysk og fynsk.

Læs anmeldelserne af »Fandango« 
på folkeskolen.dk/64640, folkeskolen.
dk/50459 og folkeskolen.dk/59395

Find materialet på filmcentralen.dk/
grundskolen/undervisning/mandela-
vejen-til-frihed

Se mere og få læst en god historie 
højt på din favoritdialekt på dr.dk/
orla
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n  Motion/bevægelse, børnehaveklasse, idræt, musik

tigertræning  

• lise steffensen, troels Alsted
• 41 sider
•  legebog: 123,75 kroner  

(med cd 200 kroner)
•  Cd: 98,75 kroner  

(med bog 200 kroner)
• strombolin

Ikke en papirtiger  
– heldigvis
○   anMeldt: InGer uBBesen

Med tigertræning er der plads til både aggressivitet  
og kropsbevisthed. Brug det endelig.

begreber og fremgangsmåder, dels ved aktivt 
at lade eleverne selv fremstille lyd, video og 
skærmoptagelser til brug i deres opgaveløs-
ning.

»MaxiMat« består af hjemmesiden maxi-
mat.dk. Her er der lærer- og elevadgang, en 
administrationsdel og lærervejledning. Læ-
rervejledningen indeholder både faglige og 
didaktiske kommentarer til opgaverne, 
facitliste og vejledning i anvendelse af 
forskellige medier. I administrationsdelen 
har læreren mulighed for at planlægge og 
tilrettelægge undervisningen og se elever-
nes arbejde og resultater.

Indholdsmæssigt er målet, at »MaxiMat« 
fuldt færdigt skal indeholde 120 forløb. De en-
kelte forløb indeholder de nødvendige resurser 
til brug for løsning af opgaverne, for eksempel 
videovejledninger til programmer og faglige 
begreber samt filer til brug for løsning af op-
gaver. Herudover er der i tidens ånd til hvert 
forløb tilknyttet en evalueringsdel, hvor ele-
vens færdigheder og kompetencer kan testes 
og evalueres.

De enkelte forløb indeholder den samme 
faste struktur: Introduktion, aktiviteter og eva-
luering.

Introduktion i form af en kort film og en 
problemstilling, der er udgangspunkt for en 
klassesamtale. Herefter en række forskellig-
artede aktiviteter. For eksempel opgaver, der 
lægger op til gruppearbejde, individuelle eller 
paropgaver, der vinkler stoffet på forskellig 
vis. De enkelte forløb afsluttes med en evalu-
eringsdel.

»MaxiMat« gør op med opgavetyranniet. 
Det handler ikke om at løse flest mulige antal 
opgaver, men om at elevernes læreproces til 
stadighed udfordres. Forfatterne bag »Maxi-
Mat« lægger op til, at eleverne skal begrunde, 
argumentere for løsninger og demonstrere 
deres begrebsforståelse – et facit er ikke al-
tid nok. Et prisværdigt princip helt i tråd med 
intentionerne i Fælles Mål, men som nok kan 
dele vandene ude blandt lærerne på lærervæ-
relserne. Men matematik skal være konkret og 
nærværende for at give mening. Uden billeder 
på nethinden af de matematiske problemstil-
linger taber vi mange af vores elever. Vi er 
stadig mange, der har svært ved abstrakte 
problemstillinger. Derfor stor cadeau til »Maxi-
Mat«, fordi det medtænker praktiske aktivite-
ter, forsøg og undersøgelser som centrale ele-
menter. Jeg ser frem til at opleve »MaxiMat« 
til hele skoleforløbet. Det tegner rigtig godt. 

Tigertræning er et bevægelseskoncept udviklet af 
idrætspædagog Lise Steffensen. Bogen henven-
der sig til indskolingen og indeholder i alt 13 for-
skellige bevægelseslege i fire kategorier: opvarm-
ning, kamplege, bevægelseslege, afslapning.

Den første opvarmning er tigerens morgen-
sang, hvor tigeren vågner langsomt og strækker 
sig. En dejlig aktivitet, hvor børnene inviteres til 
at have opmærksomhed på egen krop – sam-
men med de andre.

Kamplegene ser jeg som danse med bokse- 
og fægtehug, der også inviterer de kamplystne 
til at deltage i bevægelseslegene. Med fare for 
at lyde stigmatiserende kan man sige, at her er 
noget for drengene.

Blandt bevægelseslegene er der for eksem-
pel en vimpeldans, som inviterer børnene til at 
snurre rundt og hoppe, og endelig sluttes der af 
med en afslapningssang, hvor man ligger stille.

Bevægelserne er forklaret gennem enkle il-
lustrationer, og bagerst i bogen er der forslag til 
trommerytmer og opskrifter på, hvordan man 
kan fremstille rekvisitterne.

På den tilhørende cd er alle sangene ind-
sunget, og jeg ser for mig, at børnene synger 
sammen med cd’en til legene og opfatter den 
som en del af materialet. Sangene er børneven-
lige med mange gentagelser.

Jeg tror, mange børnehaveklasser kunne 
have glæde af kendskab til tigeren her. 
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Du passer på vores fremtid, fordi du 
udruster vores børn med viden for livet. 
Og det har du fagligt belæg for. Men 
når du virkelig gør en forskel, er det 
ikke, fordi det har stået i pensum. Det 
sker, fordi du brænder for sagen. 

Den forskel, vi gør som forsikrings-
selskab, kan heller ikke beskrives  

– en del af LB Forsikring
LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING

Du passer på  
vores fremtid

Vi passer på dig

i en police. Det handler om holdnin-
ger og måden, vi arbejder på. 

I Lærerstandens Brandforsikring er 
du medlem. Ikke kunde. Det betyder 
for eksempel, at overskud kommer 
medlemmerne til gode. Vi bygger 
på gensidig tillid, og ingen får større 

fordele end andre. Og så ligger vores 
priser for øvrigt i den lave ende. 

At vi har valgt at passe på dem, der 
passer på andre, gør os til et ander-
ledes forsikringsselskab. Læs mere 
om hvad det betyder på lb.dk/fremtid 
eller ring 33 11 77 55.

Kontakt os for et tilbud
www.lb.dk/fremtid • 33 11 77 55
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Vi er bedst i Tænk Penges test af hus og ulykke.  
Se lb.dk/taenkpenge
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DeaDlines for
stillingsannoncer

1. halvår 2014
Nummer 6:  11/03
Nummer 7:  25/03
Nummer 8:  07/04
Nummer 9:  28/04

Nummer 10:  12/05
Nummer 11:  23/05
Nummer 12:  10/06

korte meddelelser

personalia

en dygtig næstformand 
fylder 60 
Foruden hovedstyrel-
sesmedlem er Jane Torp 
Bodilsen næstformand 
i Danmarks Lærerfor-
enings skole- og uddan-
nelsespolitiske udvalg og 
næstformand i Skiveeg-
nens Lærerforening. 

16. marts fylder Jane 
Torp Bodilsen 60 år. 
»Jane har en rigtig god 
indsigt i skoleforhold og 
formår altid at bringe 
praksis og virkelighed fra 
skolen ind i udvalgets 
diskussioner«, fortæller 
hendes fagpolitiske kol-
lega Bjørn Hansen, der 
er formand for skole- og 
uddannelsespolitisk 
udvalg i Danmarks Læ-
rerforening. Jane Torp 
Bodilsen har da også 32 
års erfaring fra lærerhver-
dagen at trække på. Frem 
til august 2011 var hun 
ansat på Breum Skole i 
Skive. Hertil kan lægges 
hendes virke i Skive-
egnens Lærerforening, 
hvor hun har siddet som 
næstformand siden 
1995.
Det er især skolebiblio-
tekerne og sprogfagene, 

der optager Jane Torp 
Bodilsen. Når nu bibliote-
kerne overgår til at blive 
såkaldte pædagogiske 
læringscentre, er hun 
derfor også involveret i 
arbejdet med centrenes 
bekendtgørelse.
I udvalgs- og hovedsty-
relsesmødepauserne er 
Jane Torp Bodilsen kendt 
for at få en god snak med 
de lærerstuderendes 
formand, Bob Bohlbro. 
»Efter sådan en ryge-
pause, hvor de får vendt 
verdenssituationen, kom-
mer de altid tilbage med 
en masse gode ideer. Det 
er jo skønt«, siger Bjørn 
Hansen.
Jane Torp Bodilsen blev 
uddannet fra Skive Se-
minarium i 1979 med 
linjefag i dansk, tysk og 
specialundervisning.

Foto: Stig Nielsen

Afdelingsleder for indskolingen

Børn & Unge

Store Heddinge Skole søger en afdelingsleder for 
indskolingen der består af 0. til 3. klasse og SFO. 

Vil du være med til at videreføre og skærpe skolens 
faglige og pædagogiske profil i indskolingen, og 
sikre at skolereformen implementeres på succesfuld 
vis, så er her muligheden for en udfordrende og 
spændende stilling på en visionær skole med aktive og 
professionelle kollegaer. Store Heddinge Skole er en 
moderne afdelingsopdelt skole med godt 600 elever 
fordelt på 27 klasser og fire klynger (Birken, Pilen, 
Bøgen og Egen). Skolen har tilknyttet en kommunal 
specialklasserække. Vi har desuden en SFO–afdeling 
med henholdsvis 150 børn fra 0.-2. klasse og 90 børn 
fra 3.-6. klasse. 

Du skal indgå i skolens velfungerende ledelsesteam, 
som i fællesskab tager ansvar for skolens dagligdag, 
og som vægter en god og respektfuld dialog mellem 
alle skolens medarbejdere. Du vil som vores nye 
afdelingsleder få stor indflydelse på udviklingen 
af afdelingen, herunder at medvirke til at sikre en 
kvalificeret overgang fra børnehave til indskoling,  
og fra indskoling til mellemtrin.  

Vi søger en person, som er tillidsskabende, enga-
geret og anerkendende. Vi lægger vægt på, at du er 
en robust, struktureret, og handlekraftig person, der 
trives med et til tider hektisk og travlt miljø blandt 
herlige børn og forældre samt dygtige medarbejdere. 

Du skal være ambitiøs, ansvarlig og loyal i din 
ledelsestilgang samtidig med, at du har en 
systemteoretisk tilgang til pædagogisk ledelse. Vi 
forventer, at du har pædagogisk og ledelsesmæssig 
indsigt og forståelse samtidig med, at du formår at 
danne gode og motiverende relationer.

Tiltrædelse 1. maj 2014.
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst.
Yderligere oplysninger ved henvendelse til  
skoleleder Jannick S. Mortensen  
tlf. 56 57 54 90 / jannmort@stevns.dk

Ansøgningen mailes til: hr-ansoeg@stevns.dk 
Senest kl. 12 onsdag d. 19. marts 2014. Der vil blive 
afholdt samtaler i uge 13.

Stevns Kommune kræver en udvidet straffeattest 
(§ 22-attest) og en børneattest (§ 36-attest) inden 
ansættelse i ovennævnte stilling.

 Lederstillinger 
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 Lederstillinger 

dynamik oplevelser kvalitet

Horsens Kommune
Rådhustorvet 4

8700 Horsens
Telefon: 76 29 29 29

www.horsenskom.dk

skoleleder til Højvangskolen
Stillingen som skoleleder på Højvangskolen er 
ledig fra 1. juni 2014.

Vi søger en skoleleder, der
•	 brænder for skoleledelse med fokus på pædagogisk 
ledelse, på personaleledelse og på mål- og resultatstyring.  
•	 har ambitioner for Højvangskolen og kan sætte dagsor-
den, motivere og engagere det samlede personale
•	 er god til at kommunikere, skabe relationer og samar-
bejde på alle niveauer
•	 er åben og synlig med klare holdninger og
•	 gerne vil være skoleleder i et lokalområde

Højvangskolen kan tilbyde
•	 en velfungerende og ambitiøs skole, der er parat til at 
løfte de fremadrettede opgaver proaktivt og professionelt i 
fastholdelse af en udviklingsorienteret skole
•	 engagerede og målrettede medarbejdere, aktiv besty-
relse og god forældreopbakning
•	 en skole med ca.650 elever på 0. – 9. klassetrin og ca. 
150 børn i SFO
•	 en specialklasserække med ca. 75 elever med vidtgå-
ende handicap indenfor ADHD og autismespektrumforstyr-
relse, med tilhørende SFO med ca. 40 børn
•	 en rådgivningsenhed VISPU, som rådgiver kommunens 
øvrige skoler i forhold til elever, der tangerer specialklas-
serækkens målgruppe
•	 Gode fysiske rammer, der langt hen af vejen lever op til 
fremtidens skoledag
•	 en sund økonomi med mulighed for prioriteringer
•	 en skole i et stærkt og velfungerende lokalsamfund, hvor 
kultur og natur mødes

Se job og personprofil på www.horsenskom.dk 

Højvangskolen ligger i den sydlige del af Horsens by på 
kanten af bygrænsen og med udsigt til mark og fjord. 
Skolen er tresporet fra 0 – 9. klasse med 650 elever. Der er 
desuden en centerklasseafdeling med 75 elever med ADHD 
og autismespektrumforstyrrelser. I alt har skolen ca 105 
medarbejdere.

Højvangskolen er en skole med stolte traditioner for god 
trivsel og gode resultater. Dette vil vi gerne bibeholde 
samtidig med, at vi gerne vil udvikle vores læringssyn, så 
eleverne bliver så dygtige, som de kan. Skolen har god 
opbakning fra forældre både i klasserne og i en stærk 
bestyrelse.

Du er meget velkommen til at besøge skolen for en rund-
visning og en uformel snak  - skolens telefonnummer er 
7629 4040.

Besøg kan aftales med ledelsen og yderligere oplysnin-
ger kan fås ved henvendelse til uddannelsesdirektør Kjeld 
Kristensen, tlf. 7629 2133.

Løn og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: Fredag den 21. marts 2014 kl.12.00
Der afholdes 2 samtalerunder, første runde den 27. marts 
2014 og anden runde den 3. april 2014.

Send din ansøgning
Vi ser frem til at modtage din kortfattede ansøgning, hvor 
du har lagt tydelig vægt på konkrete kvalifikationer og 
erfaringer. Send din ansøgning via knappen ”send ansøg-
ning”, som du finder nedenfor. I feltet ”Resume” skal du 
kort angive en opsummering af din ansøgning. Husk at 
vedhæfte din ansøgning og dit CV, samt andre relevante 
bilag.   

læs den komplette jobbeskrivelse og personprofil på 
www.horsens.dk/job

141954 p48-57_FS0514_Lukkestof.indd   50 03/03/14   15.35



f o l k e s k o l e n  /  0 5  /  2 0 1 4  /  51 

 Lærerstillinger 

Viceskoleleder og afdelingsleder

Bliv en del af Hornbæk Skoles 
ambitiøse ledelsesteam
- Vi ønsker at give vores elever de bedste lærings- 

oplevelser!
- Vi vil give alle elever læringsudfordringer, og vi ved, at 

læring ikke foregår i takt!
- Vi vil lære vores elever at begå sig i mangfoldige og 

varierede fællesskaber!

Det kræver dygtige lærere og pædagoger og en god og 
nærværende ledelse. Vi søger viceskoleleder og afdelings- 
leder med tiltrædelse 1. maj. 

Læs mere på www.helsingor.dk
Ansøgningsfrist: Fredag den 14. marts 2014.

 
Læs mere på odense.dk/job

Vi lægger stor vægt på, at du er erfaren i rollen som 
leder. Som person er du positiv og engageret, og du skal 
have gode relationelle og kommunikative kompeten-
cer. Vi forventer, at du kan navigere både i det lokale 
arbejde og på et overordnet strategisk niveau, og at du 
vil gøre en indsats for at være aktiv i nærområdet.

Paarup Skole ligger i den nordvestlige del af Odense – 
ca. 5 km fra centrum. Der er pt 720 elever på skolen i 
0.–9. klasse på tre spor samt en centerafdeling for 
elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser 
(pt. 52 elever).

Ansøgningsfrist: 13. marts 2014.

Læs det fulde stillingsopslag på odense.dk/job

Skoleleder til
Paarup Skole

   

 www.danes.dk/job
 Tlf.: 35 29 41 28
 paw@danes.dk

Kun ansøgninger, som er vedhæftet CV, udtalelser eller referencer 
og relevante eksamenspapirer eller udskrift af eksamenskarakterer, 
kommer i betragtning.
Send din ansøgning på nedenstående mailadresse. 

Ansøgningsfrist:
Hurtigst muligt. Ansøgere vil løbende blive kaldt til 
samtale, men sidste ansøgningsfrist er torsdag den 20. marts 
2014.

Du kan læse mere om stillingerne og Sommerskolen på 
www.danes.dk/job. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte koordinator, Paw Kraglund. 

Sommerskolen søger 
ildsjæle. Er du fagligt stærk? 
En holdspiller? Omsorgsfuld? 
Socialt anlagt? - Og har du 
kulturforståelse? 
- Så er det dig, vi søger
til at være en del af en fantastisk sommerskole i 
perioden 12. juli - 2. august 2014?
Sommerskolen tilbyder hvert år tre ugers undervisning i dansk sprog 
og kultur til 425 børn, der til daglig bor uden for Danmarks grænser. 
Eleverne er i alderen 9 til 17 år og fordeles på tre afdelinger efter 
alder. Vi har derfor brug for 6 dansklærere, der har lyst til at indgå i 
et ungt team på bedste efterskolemanér.

   

Som en del af ansættelsen afholder vores tre afdelinger hver 
deres planlægningsmøde. Det er en stor fordel, hvis du kan del-
tage heri. Du skal kun deltage i det møde på den skole, du bliver 
ansat på. Datoerne for de tre møder er: 

Ryslinge (elever i alderen 15-17 år): 5. - 6. april
Vejstrup (elever i alderen 12,5-15år): 26.-27. april
Berntorfftsminde (elever i alderen 9-12,5 år): 3.-4. maj

-   læreruddannet med dansk eller dansk som andetsprog på linje 
eller
-   lærerstuderende og afslutter linjefag i dansk eller dansk som 
andetsprog senest juni 2014.
 

Du er

 Sommerskolen

   

 www.danes.dk/job
 Tlf.: 35 29 41 28
 paw@danes.dk

Kun ansøgninger, som er vedhæftet CV, udtalelser eller referencer 
og relevante eksamenspapirer eller udskrift af eksamenskarakterer, 
kommer i betragtning.
Send din ansøgning på nedenstående mailadresse. 

Ansøgningsfrist:
Hurtigst muligt. Ansøgere vil løbende blive kaldt til 
samtale, men sidste ansøgningsfrist er torsdag den 20. marts 
2014.

Du kan læse mere om stillingerne og Sommerskolen på 
www.danes.dk/job. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte koordinator, Paw Kraglund. 

Sommerskolen søger 
ildsjæle. Er du fagligt stærk? 
En holdspiller? Omsorgsfuld? 
Socialt anlagt? - Og har du 
kulturforståelse? 
- Så er det dig, vi søger
til at være en del af en fantastisk sommerskole i 
perioden 12. juli - 2. august 2014?
Sommerskolen tilbyder hvert år tre ugers undervisning i dansk sprog 
og kultur til 425 børn, der til daglig bor uden for Danmarks grænser. 
Eleverne er i alderen 9 til 17 år og fordeles på tre afdelinger efter 
alder. Vi har derfor brug for 6 dansklærere, der har lyst til at indgå i 
et ungt team på bedste efterskolemanér.

   

Som en del af ansættelsen afholder vores tre afdelinger hver 
deres planlægningsmøde. Det er en stor fordel, hvis du kan del-
tage heri. Du skal kun deltage i det møde på den skole, du bliver 
ansat på. Datoerne for de tre møder er: 

Ryslinge (elever i alderen 15-17 år): 5. - 6. april
Vejstrup (elever i alderen 12,5-15år): 26.-27. april
Berntorfftsminde (elever i alderen 9-12,5 år): 3.-4. maj

-   læreruddannet med dansk eller dansk som andetsprog på linje 
eller
-   lærerstuderende og afslutter linjefag i dansk eller dansk som 
andetsprog senest juni 2014.
 

Du er

 Sommerskolen

 Lederstillinger 

Mangelfuldt tysk  
ingen hindring

Et lærer- eller skolelederjob på en dansk 
skole syd for grænsen ligner tilsvarende job i 
Danmark, og lokalsproget skal du nok få lært.

Læs mere på Lærerjob.dk 
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jobannoncer
    fra Lærerjob.dk

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

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

 Lærerstillinger 

www.frederikssund.dk

Lærer til  
Lindegårdskolen
 

Vi søger en engageret lærer til mellem- 

trinnet. Skemaet består aktuelt af støtte- 

timer, billedkunst og bibliotek. Skemaet 

vil fremover bestå af alm. skolefag. Hvis 

du har linjefag i tysk eller fransk er det 

et ekstra plus. Vi arbejder bl.a. med LP- 

modellen, læringsmål, CL og brugen af 

elektroniske tavler. Stillingen er på 0,8 

i forhold til fuld tid, fra 22. april 2014. 

Du kan læse mere om os og  

se det fulde stillingsopslag på:  

www.lindegaardskolen.skoleintra.dk 

Frist: den 19. marts 2014 kl. 12.00.  

  

Ansøgning  
sendes til
Lars Mortensen,

lmort@

frederikssund.dk

Se alle annoncer på 
www.esbjergkommune.dk/annoncer

Oplev Esbjerg på www.energimetropol.dk

Fo
lkesko

len
 6.3.2014

Lærerstillinger
Esbjerg Kommunes skolevæsen

Vi søger et antal lærere herunder også vikarer pr. 1. 
august 2014 til vores skoler. Yderligere oplysninger om 
skoler, fag, kontaktpersoner, ansøgningsprocedure m.v. 
kan fra den 18. marts 2014 ses på  
www.esbjergkommune.dk under ledige stillinger.

Flere oplysninger: Skoleadministrationen,  
Kirsten Petersen, tlf. 7616 8644 eller  
Lena Johansen, tlf. 7616 8645

Ansøgningsfrist: 30.3.2014

Mærk stillingsnr. 16.474

Tåsingeskolen, Svendborg kommune

Genopslag – daglig leder søges

§ ansøgningsfristen er den 12/03/14

Net-nr. 11042

Langsøskolen, Silkeborg kommune

Langsøskolen i Silkeborg søger skoleleder

§ ansøgningsfristen er den 16/03/14

Net-nr. 11034

Center for kommunikation og Undervisning, Skive kommune

Leder

§ ansøgningsfristen er den 10/03/14

Net-nr. 11031

bGI akademiet, Hedensted kommune

Ny lederstilling – til dig – på BGI akademiet

§ ansøgningsfristen er den 14/03/14

Net-nr. 11043

bavnehøjskolen, favrskov kommune

Skoleleder til Bavnehøjskolen

§ ansøgningsfristen er den 09/03/14

Net-nr. 11014

Grejsdal Skole, Vejle kommune

Skoleleder til Grejsdal Skole i Vejle

§ ansøgningsfristen er den 07/03/14

Net-nr. 11013

Nordstjerneskolen, Gribskov kommune

Skoleleder til Nordstjerneskolen

§ ansøgningsfristen er den 10/03/14

Net-nr. 11026
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Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret 
 og læs hele annoncen

Middelfart friskole, Middelfart kommune

Viceleder til Middelfart Friskole

§ ansøgningsfristen er den 10/03/14

Net-nr. 11008

Gildbroskolen, Ishøj kommune

Viceskoleleder til Gildbroskolen

§ ansøgningsfristen er den 17/03/14

Net-nr. 11024

Vejlebroskolen, Ishøj kommune

Viceskoleleder til Vejlebroskolen

§ ansøgningsfristen er den 17/03/14

Net-nr. 11006

Skole- og behandlingshjemmet orøstrand, Holbæk kommune

Uddannet lærer og tilkaldevikar

§ ansøgningsfristen er den 21/03/14

Net-nr. 11045

Ida Holsts Skole, Svendborg kommune

Ambitiøse lærere søges

§ ansøgningsfristen er den 28/03/14

Net-nr. 11021

Staby efterskole, Holstebro kommune

Dygtig engageret tysk- og engelsklærer

§ ansøgningsfristen er den 28/03/14

Net-nr. 11037

bGI akademiet, Hedensted kommune

Ny lærer på BGI akademiet

§ ansøgningsfristen er den 14/03/14

Net-nr. 11044

Tønder Grundskole, Tønder kommune

Lærer (musik, engelsk, historie og gerne N/T)

§ ansøgningsfristen er den 07/03/14

Net-nr. 11028

fagsekretariatet Undervisning, faaborg-Midtfyn kommune

Skoleleder til de nyrenoverede Broby Skoler

§ ansøgningsfristen er den 12/03/14

Net-nr. 11011

Landsgrav friskole, Slagelse kommune

Barselsvikar søges

§ ansøgningsfristen er den 21/03/14

Net-nr. 11030

european School Copenhagen, københavns kommune

Lærere og børnehaveklasseledere

§ ansøgningsfristen er den 26/03/14

Net-nr. 11039

frederiksværk Skole, enghave, Halsnæs kommune

Lærerstilling i udskolingen

§ ansøgningsfristen er den 07/03/14

Net-nr. 11025

børn og Unge – Inklusionscenter, roskilde kommune

Specialpædagogisk konsulent

§ ansøgningsfristen er den 14/03/14

Net-nr. 11018

Undervisningsministeriet, europaskolerne, københavns kommune

Lærere til Luxembourg II og Bruxelles I

§ ansøgningsfristen er den 11/03/14

Net-nr. 11032

kultur, Undervisning og fritid, Qaasuitsup kommunea, Grønland

Lærere til Qeqertarsuup atuarfia

§ ansøgningsfristen er den 21/03/14

Net-nr. 10995

danmarks Lærerforening, københavns kommune

Kommunikationsmedarbejder

§ ansøgningsfristen er den 10/03/14

Net-nr. 11035

VUC Syd, Haderslev kommune

Dygtige og engagerede lærere

§ ansøgningsfristen er den 07/03/14

Net-nr. 11036
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skøn 5v lejlighed i 
hjertet af vesterbro 
Vi udlejer vores lækre 5V 
lejlighed i uge 28,29 og 
30. Børnevenlig. god be-
liggenhed. Altan. 115 m2. 
4500,- pr uge
telefon: 28783484

Byferie i charmerende 
lejl ved søerne
stille stuelej m 4 vær og 
cafeliv, teater og rest. op-
vaskemask, vaskemask, 
2-4 sovepladser. 12.4.-
19.4. Dkk 4500
telefon: 42432014

lystgården ved 
hav og fjord.
nedlagt ejendom. reno-
veret 2008. 7 personer 3 
soverum. Udsigt over nis-
sum fjord. 2 km til havet. 
boldbane.
telefon: 26212484 
lystgaarden.blogspot.dk

oplev Krakow - 
lejlighed i centrum
fin lejlighed, pragtfuld 
by. 700 m fra centrum, 2 
stuer/6 sovepl. 150-350 
kr/dag. Billige fly. www.
krakowcity.dk.
telefon: 59471766 
www.krakowcity.dk

rækkehus costa Blanca
I santa Pola v Alicante 
for 2-4 prs. 1800-2200 
kr. pr uge inkl el og vand, 
300 m til strand, 12 km 
til lufthavn,
telefon: 20252915 
www.santapola.dk

luksushus, Bodrum, 
tyrkiet, udsigt til Kos
120 kvm nyt hus med 6 
sovepladser. egen tennis-
bane og 600 kvm fælles 
pool.18 hullers golfbane. 
Pris se hjemmeside.
telefon: 30287067/61787067 
holm-tyrkiet.dk

1. række ved skov 
og strand
Hyggeligt 90m2 træsom-
merhus 100 m fra lim-
fjordsstrand på nordmors. 
se http://sites.google.
com/site/skovlymors
telefon: 21370888

Feriehus Provence med 
pool ledigt uge 28/29
Halvt dobbelhus m.pool v. 
Mt. Ventoux, alle hvide-
var. 2 sovevær. nye senge, 
4/5 pers. udsigt, ledigt u. 
28/29 og 32
telefon: 48319099 
cadefrene.free.fr

Forår i lønstrup/
havudsigt
Vort dejlige hus udlejes. 
6-8 pers. Brændeovn/el-
varme. se mere på www.
nordjutland.com
telefon: 24947480 
www.nordjutland.com

Franske riviera Menton
Udlejning af ferielejlighed  
ved Middelhavet 
telefon: (0045) 22822959 
(0045) 23283402 
www.mentonferie.feriesider.dk

autentisk landsbyhus 
i andalusien 
I Gualchos.Charmerende 
landsby syd for Granada.
fine strande.6 senge.Pris 
fra 2050 kr.
telefon: 41664718 - 43640701 
www.sanmiguelgualchos.dk

Feriehus - Marstal 
- Ærø - udlejes
Dejligt, børnevenligt fe-
riehus ledigt i uge 27/28 
i sommerferien. se mere 
på: www.feriehusimar-
stal.dk
telefon: 59430223/ 
24625893 
www.feriehusimarstal.dk

Ferielejlighed vesterbro
90 kvm, med altan. 4 
sovepladser, 2 af dem 
på luftmadras.Uge 28-
31.3000 kr pr. uge. 400 
kr. pr. nat.
telefon: 25145232

sommerhus 15 m 
fra vandkanten
Vort sommerhus i ebel-
toft udlejes. se huset på 
www.kystvejen121.dk. 
Pris fra 3500 kr pr uge
telefon: 21643506 
www.kystvejen121.dk

Fur 1 række - 
Panoramaudsigt !
Med egen strandgrund 
- 10 m til vandkanten. 
3 vær. 6 per. 3800 kr./ 
i ugerne 26-32. avisa-
ben@hotmail.com
telefon: 53972389

sydfrankrig kalder
Byhus i autentisk fransk 
vinby. 2 soveværelser, 
spisekøkken, stue, bad 
og toilet samt gårdhave 
med grill.
telefon: 24442040 
/24442434 / 
0033468291399 
www.risums.dk

skønt hus i  
spansk bjergby
Godt hus, 2 soveværel-
ser, tagterrasse m. flot 
udsigt. Pool i byen, gode 
spisesteder, nationalpark, 
internet. 
telefon: 40371994 
www.udlejning-sydspanien.dk

skal du på ferie 
i sydgrønland? 
(Julianehåb)
Vi ønsker at bytte ferie-
bolig, helst københavns-
området. Vi har et skønt 
rækkehus med fantastisk 
udsigt over fjord
telefon: +299 641975 Mobil: 
+299 497702 og 522856

sommerhus i 
tengslemark 
(gudmindrup lyng) 
Beliggende i ods-
herred udlejes. Pris 
4.000/2.500,-. Hu-
set rummer 8 soveplad-
ser og tæt på børnevenlig 
strand. 
telefon: 25747601 
sommerhustengslemark.
wordpress.com/

sommerhus Klitmøller
stort sommerhus (6 
sengepladser) udlejes. 
Tæt på nationalpark, 
hav, golfbane og surfing. 
3000kr plus forbrug.
telefon: 25135083

Feriehus nær 
Mariannelund i småland
komfortabelt og charme-
rende hus med moderne 
bekvemmeligheder i stor-
slået natur nær Astrid 
lindgrens Verden.   
telefon: 25212812 
www.vallnas.dk

Penthouse på 
islands Brygge
lejlighed med 2 sovevæ-
relser samt 2 altaner med 
havneudsigt udlejes for 
5000 kr. pr. uge i uge 28 
og 29.
telefon: 22565504

hyggelig 1 vær. 
andelslejlighed 
sælges Kbh nv
39 m2, stue m. altan, 
køkken, entre, badevær. 
Pris 385.000,- boligaf-
gift 2500 mdl. Henv. telf. 
21767406
telefon: 21767406

Ferielejlighed på 
Frederiksberg/Kbh
Centralt beliggende stue 
lejl. i grønt område. 60 
km2, 2 vær med køkken, 
bad og lille gårdhave ud-
lejes.
telefon: 30231330

stråtækt sommerhus 
– Jammerbugten
8 sovepl. fællesfacilite-
ter- indendørs/ udendørs 
swimmingpools. bj-som-
merhus-udlejning.dk
telefon: 29423726

landsbyhus i sydfrankrig
lille velfungerende (røg-
frit) hus i gammel landsby 
nær Pyrenæerne udlejes 
på ugebasis. Renoveret 
Middelalderhus
telefon: 44480904 
www.la-petitesse.dk

vesterhavs 
Poolsommerhus
12 pers 5 soverum pool, 
spa, sauna. Pris uden for 
ferier pr. uge kr. 3.500,- 
Week-end kr. 2.500,-. 
Tlf. 86226700
telefon: 86226700

sortsol-vadehav
Hyggeligt byhus i Højer 
udlejes fra uge 22. Pris pr 
uge 2500 kr plus forbrug. 
skriv efter info og billeder
telefon: 31138865

limfjorden 
- vesterhavet - 
nationalpark thy
nyt sommerhus i natur-
område med udsigt til 
limfjorden. 15 km til Ve-
sterhavet og national-
park Thy.
telefon: 40104169 - 86271250

sydspanien, 
andalusien, 
estepona/Marbella
Dejlig 3.vær. lejlighed nær 
alt inc. stande. se www.
lafuente.dk. ledig i maj, 
juni + ugerne 30, 31, 32, 
33, 34 + nov.
telefon: 27107970 
www.lafuente.dk

Ferielejlighed costa 
del sol til leje 
På 1. sal i smuk , lav be-
byggelse, fælles have 
m pool. 2 sovev., ba-
dev., stue/køkken, altan 
m.havudsigt. 
telefon: 0045 40 50 16 42 
losclaveles40. 123hjem-
meside.dk

Julia og Frederikke, 21 
år, søger bolig 1/7.
Min datter og hendes 
veninde kan træffes på 
tlf:.: 29168135. 2874 
0793. Mail: julia-peder-
sen-1993@hotmail.com
telefon: 2393 2735

andalusien. gualchos
Charmerende byhus med 
internet og klimaanlæg. 
stor solterrasse med 
bjerg udsigt. Beliggende 
centralt i byen.
telefon: 0045 21754775 eller 
0034 679083510 
www.gualchos.net

16 personers 
FerieBolig på sydfyn
skøn beliggenhed med 
udsigt over det sydfynske 
øhav. Tæt på badestrand. 
265 m²  bolig. Weekend 
& ugebasis
telefon: 29 61 50 05 
sommerhus-horneland.dk

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

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

bazar
    Ikke-koMMerCIeLLe aNNoNCer 

fra dLf-MedLeMMer
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rubrikannoncer

sydfrankrig, languedoc
skøn ferielelighed i lil-
le sydfransk landsby. 30 
km til Middelhavet. stor 
ugenert terrasse og have. 
Garage.
telefon: 30267535 
www.cuxac.dk

skønt byhus i 
andalusien, halv 
pris i marts
275 euro pr uge. se www.
competa.dk
telefon: 20781416 
www.competa.dk

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

D
Skolerejser til Polen,
Tjekkiet og Tyskland

www.rejsetip.net 
tlf.: 36 96 47 29

Se efter ledige stillinger samt  
kurser, efteruddannelse,  

supervision m.m. indenfor:
skole, dagbehandling, STU  

og kollegie/botilbud 
på vores hjemmeside  

www.skolensputnik.dk  
eller kontakt  

konsulent Anne Berglund  
tlf. 41 78 31 31 

mail: anb@skolensputnik.dk

ITALIEN HOS HANNE                             
På hyggeligt familiehotel i Rimini ved 
Adriaterhavets skønne sandstrand fra kr. 200/pers. 
Nu også med 2 ferielejligheder.

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

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

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

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

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

bo på det sjoveste vandrerhjem

Besøg Universe/Dybbøl 1864

www.lejrskolesønderborg.dk

KALLELSE TILL EXTRA
FÖRENINGSSTÄMMA

Medlemmarna i
Lärarnas Inköpscentral Ekonomisk förening

kallas härmed ti ll extra föreningsstämma den 
2:e april 2014 kl. 11.00, i föreningens lokaler på 
Krossverksgatan 7B, 216 16 Limhamn, Sverige.

Dagordning
1.  Öppnande av stämman
2.  Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3.  Val av justeringsman ti ll protokoll
4.  Fastställande av röstlängd
5.  Fråga om kallelse ti ll stämman skett  i behörig  
 ordning
6.  Godkännande av dagordningen
7.  Beslut att  ändra stadgarna
8.  Avslutande av stämman

Till punkten 7 Beslut om ändring av stadgarna

Styrelsen föreslår att  föreningsstämman beslutar 
om ändring av stadgarna i enlighet med beslut vid 
extra stämma den 3 mars.

Ändringarna i stadgarna är i huvudsak följande. 
Föreningens ändamål ändras så att  verksamhet kan 
bedrivas direkt eller indirekt genom dott er- och in-
tressebolag och att  föreningen ska äga rätt , att  från 
ett  antal medlemmar understi gande 1 000 st, mot-
taga medel för inlåning. Sätet ändras ti ll Malmö. 
Insatsen för nya medlemmar bestäms i stadgarna 
ti ll 30 kr och medlemsavgift en för nya medlemmar 
för täckande av administrati va kostnader ti ll 170 kr. 
Antalet ledamöter ska vara sex, varav tre danska 
och tre svenska. Valberedningen avskaff as. Antalet 
revisorer ska vara en med en suppleant. Ordinarie 
föreningsstämma ska hållas under april månad. 
Kallelse ti ll föreningsstämma ska även publiceras 
på föreningens webbplats.

Förändringarna görs för att  styrelsen önskar att  
stadgarna blir mer ändamålsenliga för föreningens 
verksamhet och dess medlemmar. De nya stadgar-
na i dess helhet fi nns ti llgängligt hos föreningen 
och kan utf ås eft er kontakt med styrelsen.

Malmö i februari 2014

Lärarnas Inköpscentral
Ekonomisk förening
Styrelsen

gør studierejsen en klasse bedre

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

kilroygroups.com

Forslag til andre rejsemål:
Prag, egen bus, 6 dg/3 nt  .................. fra kr.  1.245,-
Wien, fly, 5 dg/4 nt  ............................ fra kr.  1.565,-
London, båd DFDS, 6 dg/3 nt  ........... fra kr.  1.440,-
Athen, fly, 5 dg/4 nt  ........................... fra kr.  2.435,-
Prisen er pr. person i flersengsværelse på hostel

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

Faglige
besøg

Faglige 
kompendier

tryghed & 
sikkerhed

erfarne 
konsulenter

Forslag til studiebesøg i Barcelona: • Montserrat kloster 
• Gaudi-tematur • Byrundtur til fods eller på cykel  

STUDIEREJSE TIL
barcelona
5 dg./4 nt. 
fly fra kr. 2.360

www.grouptours.dk

Tlf. 98 17 00 77

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

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk 
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Bliv medlem af
Sproglærerforeningen

Hos Team Benns sætter vi en ære i at give jer den allerbedste rådgivning. Vi skrædder-
syer rejsen efter jeres ønske, så I får mest muligt ud af studierejsen, fagligt som socialt.

Vores fokuspunkter er:
Tid: Vi klarer alt det praktiske – og du sparer tiden
Sikkerhed: Gennemprøvet koncept og vi er hele vejen
Faglighed: Det centrale element i enhver studierejse

Paris, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  1895,-
Amsterdam, fly, 4 dg/3 nt fra kr.  1735,-
Lissabon, fly, 6 dg/5 nt fra kr.  2250,-
Pris er pr. person i flersengsværelse på hostel

Kompetent rådgivning til jeres skolerejse

715,-
pr. person
4 dg / 3 nt.

berlin
 rutebus fra kr.

Kontakt Louise 
på tlf: 46 91 02 49
lokl@team-benns.com
www.team-benns.com

Top 3 faglige besøg i Berlin:
• Sachsenhausen
• Berliner Unterwelten
• Deutsches Technikmuseum

Istanbul, fly, 6 dg/5 nt fra kr.  2225,-
Budapest, egen bus, 6 dg/3 nt fra kr.  1545,-

IF N A L C A L L

1.998,-

Check ind i kampen om de bedste pladser og de laveste 
priser. Vi har allerede nu priserne på skirejserne i 2015 klar. 
Hvis I er fleksible med rejseperioden, starter priserne fra 
kun kr. 1.998,- HUSK! alt er inkluderet.

Test os! Det skader aldrig at få en ”second opinion” - du får 
selvfølgelig et tilpasset, gratis og uforpligtende tilbud. Gå 
ind på www.alfatravel.dk/finalcall og læs mere. Når du bes-
tiller tilbud, deltager du i lodtrækningen om en lækker Ipad. 
 
AlfA Travel er ekspert i skolerejser, og så er vi et af de få 
privatejede, danske og uafhængige rejsebureauer. Vores 
største force er vores erfarne medarbejdere, som er din gen-
vej til gode rejseoplevelser!Lise Sloth har mere end 15 års erfaring med skolerejser, 

og er din ekspert i skirejserne til Østrig. Ring GRATIS på 80 
20 88 70 for en uforpligtende snak eller et uforpligtende 
tilbud. Se alle rejser på www.alfatravel.dk.  

VIND EN IPAD mini
 www.alfatravel.dk/finalcall

Ring GRATIS 

80208870

Skirejse 6 dage /3 nætter Østrig fra kr. 

Inkl. busrejse, overnatning, halvpens.
samt 4 dages liftkort og skileje.

DANMARKS BILLIGSTE

SKIREJSER 

alfa-folkeskolen_SKI_marts14.indd   1 2/24/2014   2:25:25 PM

Idrætslejrskole
såvel som alm. lejrskole. To idrætshaller  

samt en svømmehal m.m.
SE NY HJEMMESIDE 

Han Herred FrItIdscenter
Brøndumvej 14-16, 9690 Fjerritslev

Telefon 98 21 11 90 · Fax 98 21 25 22
Email mail@hhfritid.dk

www.hhfritid.dk

Bliv kørelærer
Brug dine kompetencer som lærer
og start egen køreskole til vinter

Velegnet deltidsjob

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

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

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022

Følg med og deltag i debatten på
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forsidefoto: Peter Helles
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 Bob Bohlbro har prøvet sig frem som sælger, pædagog og eventmager.  
Læs, hvordan formanden for Lærerstuderendes Landskreds fandt sit kald.
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Understøttende undervisning  
ædes af pauser og lektiehjælp.
Side 18

reform-koks
Uforberedt undervisning 
resultat af Aalborg-forsøg.
Side 6

Tillid eller ej
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om tillid versus kontrol.
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Ved Morten Riemann
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a l t  f o r  k o r t e 
NYHEDER

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

Antorini: »Ja, der blev 
sagt meget om den 
giraf, Marius. Men 
det var eddermame 
praksisorienteret 
pædagogik efter mit 
hoved, dét var det!«

Karaktergivning noget 
rutinepræget.

Plakater på skolele-
ders kontor lidt for 
ivrigt forsøg på at 
virke frisk.

Skolefotograf tydelig-
vis mere kunstnerisk 
ambitiøs end som 
så. Er nødt til at løbe 
nu, men tjek hjem-
mesiden.

Kollega, der blev fyret, 
set på gaden.

Den ene undersøgelse efter den 
anden viser, at kun et fåtal af læ-
rerne føler sig tilstrækkeligt klædt 
på til at inkludere elever med sær-
lige behov. Med regeringens ord 
er der »nærmest ikke andet end 
bøvl« med disse elever, og det får 
nu Socialdemokraterne og De Ra-
dikale til at henvende sig direkte til 
de pågældende: 

»Det ville bare være så meget 
nemmere, hvis I kunne tage jer 
en lille smule sammen«, hedder 
det i henvendelsen. »Hvis I havde 
bare nogenlunde de samme behov 
som for eksempel Emil derhenne 
ved reolen eller søde Ida hér, så 
kunne vi alle sammen meget bedre 
koncentrere os om vores arbejde. 
Okay? Okay? Har vi en aftale?«

Bortfaldet af arbejdstidsaftalen fra skoleåret 
2014/15 har skabt debat om lærerarbejds-
pladser, men nu ser det ud til, at lærerne 
måske ikke behøver at bekymre sig længere. 
Flere lokale undersøgelser viser nemlig, at 
der rundtomkring i landet faktisk findes 
tusindvis af attraktive lærerarbejdspladser, 
som oven i købet står ledige fra august. 

Og arbejdspladserne synes på mange 
måder ideelle: De har den rette størrelse og 
indretning. De kan nemt tilpasses den enkel-
te brugers behov i forhold til belysning, com-
puter, siddeforhold, mængden af støj i nær-
heden med videre. De kan benyttes når som 
helst i døgnet, således at læreren kan styre 
sin egen arbejdsrytme og dermed arbejde 
effektivt og med stor fleksibilitet. Der er kaffe 
inden for rækkevidde, og så er de oven i kø-
bet billige for samfundet. Det erfares, at læ-
rerarbejdspladserne er at finde rundtomkring 
i lærernes private hjem.

Masser af attraktive  
lærerarbejdspladser  
står tomme fra august

Så kan de lærer det / 55 

for korte NYHeDer

»Det ville være  
så meget nemmere,  

hvis I tog jer lidt  
sammen«

regeringen til elever Med særlige behov:

ANMELDERNE SKRIVER:
“Der er rigtig mange fælles indgange til at 
arbejde sammen om naturfag lige temaer, 
som kan danne grobund for en helheds-
forståelse af den verden, vi lever i. Stor 
ros til GO Forlag for at integrere den del i 
alle Xplore- systemerne.” 
Ole Haubo Christensen / Folkeskolen 

“I forlængelse af det høje niveau er det 
positivt at se en lærebog, hvor man ikke 
er bange for at benytte faglige termer, 
korrekte diagrammer og tegn og frem-
medord, der efter min mening hænger 
uløseligt sammen med en faglig høj og 
udbytterig undervisning i fysik/kemi.”
Lars Højbjerg Nielsen / Folkeskolen

“Xplore prøver at nå vidt omkring, men 
spreder sig aldrig over for  meget. For-
fatterne har efter min  mening  mestret 
kunsten at begrænse sig uden at gå på 
kompromis med  kvalitet.” 
Søren Nørgaard Meinert / Kaskelot

“Xplore. Alene ordet smager af 
 nysgerrighed.” 
Bo Jensen / Folkeskolen
 

GO Forlags nye systemer til natur/teknik, geografi, biologi og fysik/kemi er nu helt 
 komplette. Med Xplore kan du lade dine elever gå på opdagelse med naturfags systemer, 
der sikrer progression og sammenhæng i læreprocessen helt fra 1. til 9. klasse. 

På www.goforlag.dk kan du læse 
mere, bladre i bøgerne og bestille 
gennemsynseksemplarer.

Xplore          Natur· teknik 3

Xplore

Xplore   er fire naturfagssystemer til 1.- 6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi og 

geografi.

Xplore   Natur/teknik 3 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark 

- digitale læremidler. 

Xplore   Natur/teknik 3 Elevbog indeholder xx kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-787-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 8 7 1

ISBN 978-87-7702-787-1

Natur·teknik 3Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Xplore          Natur· teknik 1

Xplore

Xplore   er et naturfagssystem til 1.-6 klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi  

og geografi.

Xplore   Natur/teknik 2 består af 

- en elevbog 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver 

- en e-bog med lyd, animationer, videoer, mv. 

Xplore   Natur/teknik 2 Elevbog indeholder fem kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-736-9

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 6 9

ISBN 978-87-7702-736-9

Natur·teknik 2Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Natur·teknik 4

Xplore      Natur· teknik 1

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

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

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Rygtykkelse? Xplore          Natur· teknik 1

Xplore

Xplore   er et naturfagssystem til 1.-6 klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi  

og geografi.

Xplore   Natur/teknik 5 består af 

- en elevbog 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver 

- en e-bog med lyd, animationer, videoer, mv. 

Xplore   Natur/teknik 5 Elevbog indeholder fem kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-736-9

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 6 9

ISBN 978-87-7702-736-9

Natur·teknik 5Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Xplore          Natur· teknik 6

Xplore

Xplore   er fire naturfagssystemer til 1.- 6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi og 

geografi.

Xplore   Natur/teknik 3 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark 

- digitale læremidler. 

Xplore   Natur/teknik 3 Elevbog indeholder xx kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-787-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 8 7 1

ISBN 978-87-7702-787-1

Natur·teknik 6Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Natur·teknik 1

Xplore      Natur· teknik 1

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

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

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Rygtykkelse?

Geografi 7

Xplore      Geografi 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

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

fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 6 0 4 1

ISBN 978-87-7702-604-1

Fysik · kemi 7

Xplore      Fysik · kem
i 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i Geografi, Biologi og Fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

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

Fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

NY

NY

Biologi 7

Xplore      Biologi 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i Geografi, Biologi og Fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

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

Fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

Ny

Ny

Geografi 8

Xplore      Biologi 8

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

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

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Fysik · kemi 8

Xplore      Biologi 8

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

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

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Geografi 9

Xplore      Fysik · kem
i 9

XploreXplore
ELEVBOG

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

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

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

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

Xplore   Geografi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver 

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

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

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-732-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 2 1

ISBN 978-87-7702-732-1

NY

NY

Fysik · kemi 9

Xplore      Fysik · kem
i 9

XploreXplore
ELEVBOG

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

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

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

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

Xplore   Fysik·kemi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver 

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

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

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-732-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 2 1

ISBN 978-87-7702-732-1

Check bagsidetekst

NY ISBN
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ANMELDERNE SKRIVER:
“Der er rigtig mange fælles indgange til at 
arbejde sammen om naturfag lige temaer, 
som kan danne grobund for en helheds-
forståelse af den verden, vi lever i. Stor 
ros til GO Forlag for at integrere den del i 
alle Xplore- systemerne.” 
Ole Haubo Christensen / Folkeskolen 

“I forlængelse af det høje niveau er det 
positivt at se en lærebog, hvor man ikke 
er bange for at benytte faglige termer, 
korrekte diagrammer og tegn og frem-
medord, der efter min mening hænger 
uløseligt sammen med en faglig høj og 
udbytterig undervisning i fysik/kemi.”
Lars Højbjerg Nielsen / Folkeskolen

“Xplore prøver at nå vidt omkring, men 
spreder sig aldrig over for  meget. For-
fatterne har efter min  mening  mestret 
kunsten at begrænse sig uden at gå på 
kompromis med  kvalitet.” 
Søren Nørgaard Meinert / Kaskelot

“Xplore. Alene ordet smager af 
 nysgerrighed.” 
Bo Jensen / Folkeskolen
 

GO Forlags nye systemer til natur/teknik, geografi, biologi og fysik/kemi er nu helt 
 komplette. Med Xplore kan du lade dine elever gå på opdagelse med naturfags systemer, 
der sikrer progression og sammenhæng i læreprocessen helt fra 1. til 9. klasse. 

På www.goforlag.dk kan du læse 
mere, bladre i bøgerne og bestille 
gennemsynseksemplarer.

Xplore          Natur· teknik 3

Xplore

Xplore   er fire naturfagssystemer til 1.- 6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi og 

geografi.

Xplore   Natur/teknik 3 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark 

- digitale læremidler. 

Xplore   Natur/teknik 3 Elevbog indeholder xx kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-787-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 8 7 1

ISBN 978-87-7702-787-1

Natur·teknik 3Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Xplore          Natur· teknik 1

Xplore

Xplore   er et naturfagssystem til 1.-6 klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi  

og geografi.

Xplore   Natur/teknik 2 består af 

- en elevbog 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver 

- en e-bog med lyd, animationer, videoer, mv. 

Xplore   Natur/teknik 2 Elevbog indeholder fem kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-736-9

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 6 9

ISBN 978-87-7702-736-9

Natur·teknik 2Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Natur·teknik 4

Xplore      Natur· teknik 1

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

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

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Rygtykkelse? Xplore          Natur· teknik 1

Xplore

Xplore   er et naturfagssystem til 1.-6 klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi  

og geografi.

Xplore   Natur/teknik 5 består af 

- en elevbog 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver 

- en e-bog med lyd, animationer, videoer, mv. 

Xplore   Natur/teknik 5 Elevbog indeholder fem kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-736-9

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 6 9

ISBN 978-87-7702-736-9

Natur·teknik 5Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Xplore          Natur· teknik 6

Xplore

Xplore   er fire naturfagssystemer til 1.- 6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi og 

geografi.

Xplore   Natur/teknik 3 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark 

- digitale læremidler. 

Xplore   Natur/teknik 3 Elevbog indeholder xx kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-787-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 8 7 1

ISBN 978-87-7702-787-1

Natur·teknik 6Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Natur·teknik 1

Xplore      Natur· teknik 1

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

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

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Rygtykkelse?

Geografi 7
Xplore      Geografi 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

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

fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 6 0 4 1

ISBN 978-87-7702-604-1

Fysik · kemi 7

Xplore      Fysik · kem
i 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i Geografi, Biologi og Fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

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

Fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

NY

NY

Biologi 7

Xplore      Biologi 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i Geografi, Biologi og Fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

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

Fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

Ny

Ny

Geografi 8

Xplore      Biologi 8

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

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

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Fysik · kemi 8

Xplore      Biologi 8

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

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

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Geografi 9

Xplore      Fysik · kem
i 9

XploreXplore
ELEVBOG

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

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

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

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

Xplore   Geografi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver 

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

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

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.
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Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

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

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

Xplore   Fysik·kemi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver 

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

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

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

iLitt.dk til mellemtrinnet er litteratur
undervisning, som du kender det –  
blot digitalt! Opgaverne – som knytter 
den skriftlige og mundtlige del af  
litteraturarbejdet sammen – lægger  
op til dialogisk undervisning.

iSkriv.dk til mellemtrinnet er 
genreskrivning, der styrker 
skriftligheden gennem dialog 
og tydelig struktur. Først læ
ser og analyserer eleverne en 
genre, og dernæst planlægger 
og skriver de deres egen tekst.

Dansk  ·  3.6. klasse

þ	Didaktiserede faglige forløb

þ	Interaktive skriftlige opgaver og værktøjer

þ	Lærervejledning til hvert forløb.

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Komplet danskundervisning 
– med to stilladserende temaportaler
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iSkriv.dk og iLitt.dk til mellemtrinnet understøtter 
elevens læreproces og formidler indhold til masser 
af god danskundervisning med digitale fordele.
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