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Hanne Birgitte Jørgensen,  
Ansv. chefredAktør

hjo@dlf.org

Et fjumreår. Sådan kalder tillidsrepræsentanten på Nordstjerneskolen i Frederiks-
havn det første år med folkeskolereform og lov 409. 

Her har kommunen ovenikøbet valgt at toppe loven og reformen med planer om 
yderligere nedskæringer, en fusion og indførelse af rullende skolestart. Så på trods af et 
godt samarbejde med skoleledelsen, er ordet »fjumreår« vist en god gammeldags nord-
jysk underdrivelse!

I den anden ende af landet ligger Trongårdsskolen i Lyngby-Tårbæk Kommune. Her 
er der loft over antallet af timer, og det er lykkedes for nogle lærere at udnytte mulig-
heder i reformen og få tid til at skabe et godt og kreativt samarbejde med pædagogerne 
om en morgensamling. Forskellene er markante de to steder i landet.

Nu har lærerne overalt stemt ja til Overenskomst 15-resultatet. Med en rekordhøj 
stemmeprocent kan ingen sige, at resultatet er tilfældigt. Det er i sig selv en sejr.

I de kommende måneder og år vil det så vise sig, om mulighederne kan omsættes 
til rimelige arbejdsvilkår for lærerne – og dermed en folkeskole, hvor lærerne har tid til 
at forberede en god undervisning og i øvrigt tage sig ordentligt af sig selv og eleverne 
overalt i landet. 

Det kræver god vilje fra kommunerne og deres organisation KL, som skal sikre, at 
der kommer de nødvendige midler til folkeskolen over hele landet. Men det er også 
vigtigt, at lærerne selv står sammen via DLF for at udnytte de nye rammer til det yder-
ste. 

Den høje stemmeprocent vidner om lærernes kæmpestore engagement i folkesko-
len. Det så offentligheden under lockouten i 2013. Det viser lærerne nu igen. 

For uanset om man har trykket på ja- eller nejknap-
pen, er de fleste enige om, at opgaven nu er at sikre stærkt 
tiltrængte forbedringer i lærernes muligheder for at kunne 
levere god undervisning. Man kan heller ikke finde mange 
jahatte blandt jasigerne. Så for alle gælder det: Det er nu, 
det lange seje træk skal til at begynde.

Overenskomstforliget løser ikke problemer i sig selv. I dette blad kan du læse om 
en folkeskole, som bliver mere og mere fragmenteret – med større og større forskelle 
fra kommune til kommune. Selv om man ved det, er de rå tal alligevel rystende: Den 
kommune, som bruger færrest kroner per elev, bruger 44.000 kroner, og den dyreste 
er helt oppe på 92.000 kroner.

Det giver nogle kæmpestore udfordringer for lærerne og for folkesko-
len. Det er altså nemmere at leve op til landspolitikernes fine ønsker 
på Nordsjælland end i Nordjylland. At det ikke fort-
sætter sådan, må KL stå på mål for nu. 
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Resultatet af  
urafstemningen 

om OK 15 kom 
samtidig med 

dette blads  
deadline. 

Derfor er det stærkt 
begrænset, hvad du 

kan finde om resultatet 
i bladet. 

Gå ind på  
folkeskolen.dk for at  
se kommentarer og 

vurderinger.

Læs
»Enorme forskelle på folkesko-
ler« – tema side 18.

»Nordstjerneskolen: Et fjum-
reår med reformen« side 36.
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 FOKUS PÅ BØRN OG UNGES STYRKER
Forskning har dokumenteret, at arbejdet med personlige karakterstyrker (VIA-styrker) 
skaber mere glæde, engagement og bedre præstationer. Formålet med disse styrke-
baserede materialer er at skabe bedre trivsel og læring hos børn og unge.

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

Styrkemappen – Et inspirations- og idémateriale · Kort C1

© Dansk Psykologisk Forlag 2015. Illustrationer: Laura Linder/Emma Siwell. TTT: Henrik Mors

The VIA Classification of Character Strengths is: © Copyright 2004-2015, VIA Institute on Character. 

Used with permission. All rights reserved. www.viacharacter.org

KREATIVITET
1  

KREATIVITET NYSGERRIGHED1

2

Styrkemappen – Et inspirations og idé materiale · Kort E2

© Dansk Psykologisk Forlag 2015

Kilde til styrkebetegnelser: Seligman og Peterson, 2004. Illustrationer: Laura Linder/Emma Siwell

Styrkemappen – Et inspirations og idé materiale · Kort E1

© Dansk Psykologisk Forlag 2015

Kilde til styrkebetegnelser: Seligman og Peterson, 2004. Illustrationer: Laura Linder/Emma Siwell

Styrkemappen – Et inspirations- og idémateriale · Kort C13
© Dansk Psykologisk Forlag 2015. Illustrationer: Laura Linder/Emma Siwell. TTT: Henrik Mors

The VIA Classification of Character Strengths is: © Copyright 2004-2015, VIA Institute on Character. 
Used with permission. All rights reserved. www.viacharacter.org

SAMARBEJDE
13  

Styrkemappen – Et inspirations- og idémateriale · Kort C7
© Dansk Psykologisk Forlag 2015. Illustrationer: Laura Linder/Emma Siwell. TTT: Henrik Mors

The VIA Classification of Character Strengths is: © Copyright 2004-2015, VIA Institute on Character. 

Used with permission. All rights reserved. www.viacharacter.org

VEDHOLDENHED
7  

Styrkemappen – Et inspirations og idé materiale · Kort E8© Dansk Psykologisk Forlag 2015
Kilde til styrkebetegnelser: Seligman og Peterson, 2004. Illustrationer: Laura Linder/Emma Siwell

Styrkemappen – Et inspirations og idé materiale · Kort E7© Dansk Psykologisk Forlag 2015
Kilde til styrkebetegnelser: Seligman og Peterson, 2004. Illustrationer: Laura Linder/Emma Siwell

ÆRLIGHED
8VEDHOLDENHED

7

Dette materiale viser, gennem en forankring i den po-
sitive psykologis teori og metoder, hvordan et barns 
færdigheder, ressourcer og potentialer kan sættes i spil 
gennem en styrkebaseret tilgang.

Materialet anviser veje til det daglige pædagogiske ar-
bejde med et enkelt barn, en børnegruppe eller en sam-
let klasse og i det professionelle teamsamarbejde. Bl.a. 
er der min. 12 øvelser for hver af de 24 VIA-karakterstyr-
ker – lige til at anvende.

Indeholder en række plakater og kort, som giver mulighed for 
at udforske og anvende den enkeltes karakterstyrker fx med 
en klasse, med mindre grupper eller med enkelte børn, unge og 
voksne samt i det professionelle teamsamarbejde. Via aktiviteter 
som enkle spil og konkurrencer får deltagerne indsigt i egne og 
andres styrker og udviklingsmuligheder.

Materialet inddrager desuden ’Tegn til tale’, som giver mulighed 
for visuel og kinæstetisk understøttelse af kommunikationen ved 
via enkle tegn at inddrage mimik og kropssprog.

STYRKEKOMPASSET
Af Mette Marie Ledertoug

Et nyudviklet, dansk kvalitativt online-værktøj, der gør det muligt at kortlægge en elevs 
karakterstyrker ud fra elevens selvvurdering eller en lærers ellers pædagogs vurdering. 
Styrkekompasset er baseret på de 24 VIA-styrker og kan anvendes på computer og tablet.

Et nemt og brugervenligt værktøj, hvor der kan genereres rapporter på individ- og klasseni-
veau. Adgang er via UNI login.

Sammen med bogen Livsduelighed og børns karakterstyrker udgør Styrkekompasset en hel-
hed, hvor man i bogen får de værktøjer, man har brug for, når resultaterne fra Styrkekompasset 
skal omsættes til pædagogisk praksis.

Nu har jeg endelig fået et redskab, der påvirker det enkelte barn, hele 
børnegruppen, mine kolleger og jeg selv i en positiv retning, hvor vi ikke kun 
ser fejl og mangler, men også styrker og muligheder.

 – Tina Pryds, lærer på Gladsaxe Skole

LIVSDUELIGHED OG 
BØRNS KARAKTER-
STYRKER
Af Anne Linder og Mette 
Marie Ledertoug

319,20 kr. ekskl. moms

STYRKEMAPPEN
Et inspirations- og idé-materiale

Af Anne Linder

798 kr. ekskl. moms
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

År efter år begår eleverne de samme fejl i skriftlig 
engelsk. Det gør vi nu noget ved! 

I det nye Gekko Grammatik arbejder eleverne med de 
fejltyper, som oftest forekommer. 

Materialet består både af interaktive træningsopgaver 
og klasseopgaver.

Opgaverne rettes automatisk, og statistikken giver dig 
nemt overblik over særlige grammatiske udfordringer 
hos den enkelte elev. 

Bestil et gratis prøveabonnement på 
tlf.: 33 69 46 66 eller på e-mail info@alinea.dk

SLUT MED DE SAMME 
FEJL ÅR EFTER ÅR! 

NYHED! GRAMMATIK TIL GEKKO-ENGELSK I UDSKOLINGEN

GEKKO-engelsk til udskolingen består af:

· Varierede temaforløb 
· Cooperative Learning 
· Grammatik-opgaver og spil
· Automatisk respons 
· Prøvespørgsmål til alle temaer

Flipped Learning med Restudy
 
Restudy indeholder over 300 relevante undervisningsvideoer, 
der gør det nemt for dig som lærer at komme i gang 
med Flipped Learning. 

 
Lige nu får du gratis adgang til Restudy indtil 1. september 
2015, som en del af abonnementet til Portalen Gekko-engelsk.

Se mere på
gekko-engelsk.dk

alinea.dk • Telefon 3369 4666
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SKOLEMESSEN
Din fagmesse for læremidler 

Scandinavian Congress Center · Aarhus
22. og 23. april 2015 ·  Begge dage kl. 9 - 17

James Nottingham Jens Rasmussen Sara Ejersbo Frederiksen

Mette E. Bruun
Jens Blendstrup

Hella Joof

Følg med på
skolemessen.dk

Gyldendal      ·      Alinea      ·      Landbrug & Fødevarer     ·      Ordbogen.com   
Solutors      ·      FUI      ·       Protac A/S      ·     Centre for Undervisningsmidler

Registrerer dig online  NU på skolemessen.dk

Print din billet, kom gratis og let ind på messen og 
deltag samtidig i konkurrencen om � ne hotelophold

Let og gratis adgang 

Gratis foredrag
Gratis kurser 
- og mere end 
                           udstillere

150

86 18-27

Skoletrætte elever?
otte gode råd fra forsker om,  

hvordan du kan få dem tilbage 
i kampen.

Tema: FragmenTereT Folkeskole 
Uligheder deler  

FolkeSkolen
Ning de Coninck-Smith:  

Den fælles folkeskole er en illusion.

Få kommuner når mål om inklusion.

Folkeskolen har vokseværk:  
2.100 elever på én skole. 

Bertel Haarder:  
VI har i høj grad en fælles folkeskole. 

Anders Bondo: 
et stort arbejde 
ligger foran os

JA  
til ok 15

JA: 70,1 %
NEJ: 29,9 %

Stemmeprocent 77,3
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ekstra tr-tid

Både i frederikshavn og i 
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mange opgaver.
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interview: OK 2015

Anders Bondo:
Der ligger et stort arbejde foran os
Rekordmange DLF-medlemmer stemte ved urafstemningen om lærernes overenskomst.  
70,1 procent af dem stemte ja.

»Jeg er selvfølgelig glad for, at der er så man-
ge, der har stemt. Det er utroligt vigtigt for 
os«, siger formand for Danmarks Lærerfor-
ening Anders Bondo Christensen, få minutter 
efter at han har fået resultatet. »Men jeg har 
også en stor ydmyghed over for, at der ligger 
et stort arbejde foran os«.

70,1 procent af dem, der deltog i urafstem-
ningen, stemte ja, mens 29,9 procent stemte 

TeksT MaRia  BecheR  TRieR

foTo LaRs JusT

Trods et stort ja-flertal, sagde 29,9 procent af lærerne nej. »Den store skepsis blandt Danmarks Lærerforenings medlemmer sender et kraftigt signal til kommunerne og Folketinget om, at 
hele forløbet omkring lockout og vedtagelse af lov 409 tilbage i 2013 ikke var i orden«, siger Anders Bondo, som fik resultatet på sin 56-års fødselsdag.

nej. 77,3 procent af lærerne har deltaget i 
urafstemningen. Det er flere end nogensinde 
før.

Bevidst om nejstemmer
Lærerne har med urafstemningen sagt ja til 
blandt andet en række lønforbedringer, en 
uge øremærket barsel til fædre og til at få lov 
til at lægge sjette ferieuge på skoledage. De 
har også stemt ja til et arbejdstidspapir med 
en række punkter med særlig vægt på forbe-
redelsen, som kan bruges ved udmøntningen 
af lov 409. 

»Jeg er overbevist om, at vi kan bruge re-
sultatet til at skabe nogle ordentlige rammer 
for alle medlemmernes arbejde«, siger An-
ders Bondo. »Jeg er også meget bevidst om, at 
der er mange, der har stemt nej. Det har jeg 
helt forståelse for. For de vilkår, som mange 
oplever i deres arbejde i dag, er helt urime-
lige – og det gælder både blandt lærerne og 
blandt de øvrige, som er medlemmer af DLF. 
Kan man ikke lykkes med sit job som lærer, 
så er lærerarbejdet ikke verdens bedste job, 
som jeg ellers ynder at kalde det«, siger han

Han mener, at overenskomstforliget for-

Interviewet er sendt til tryk, lige efter at ok 15-resultatet var kendt.
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Illustration:Rasmus Juul

»Det er det bedst opnåelige resultat. Det 
peger fremad, så vi kan få skabt nogle 
rammer omkring vores arbejde«, siger 
Brian Petersen, som er lærer på Gørding 
Skole i Esbjerg. 

»Jeg tror ikke umiddelbart, at det 
bliver bedre. Men det skal blive bedre på 
sigt. Vi bliver nødt til at kæmpe på de 
områder, vi kan. Jeg tror, at det her lokalt 
giver Lærerforeningen mulighed for at få 
indflydelse, der kan hjælpe på lærernes 
hverdag«. 

»Det er uacceptabelt«, siger Ole Jen-
sen fra Spangsbjergskolen i Esbjerg. 
»Vi skal have mere tid til at forberede 
vores undervisning, hvis vi skal give det 
kvalitetsløft, regeringen vil have. Der 
mangler penge, og det bliver løst ved, 
at lærerne løber stærkt. De går ned med 
stress eller finder et andet arbejde. Der 
er tre punkter ud af de 15 arbejdstids-
punkter, der handler om lokale aftaler. 
Det er godt. Men 12 punkter handler 
om noget, lederen skal gøre. Men han 
kan ikke gøre noget, hvis der ikke er 
nogen penge. Jeg siger nej, fordi jeg vil 
sende et signal til politikerne og hoved-
styrelsen om, at det langtfra er godt 
nok, det her«.

pligter KL og DLF til at sikre, at arbejdstidspa-
piret får mærkbar betydning for lærerne. 

»Nu kan man ikke bare skubbe aben ned 
til lærerne og sige, at nu må de sørge for at 
få tingene til at lykkes. Vi har nu sammen 
med KL en forpligtelse til at sørge for, at det 
her også udmønter sig i, at medlemmerne 
oplever, at de har bedre mulighed for at løse 
deres opgave. Det er den forpligtelse, der lig-
ger på os. Og det skal vi lykkes med«.

Forretningsudvalget indstiller nu, at Ho-
vedstyrelsen indkalder samtlige kredse til en 
arbejdsdag den 7. april, hvor dagsordenen 
netop er, hvordan arbejdstidspapiret kan bru-
ges til at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår 
for lærerne.

imponerende stemmeprocent
Anders Bondo er ikke i tvivl om, at den re-
kordhøje stemmeprocent gavner foreningens 
forhandlingsmuligheder. 

»Det har været helt imponerende. Vi 
står med et resultat, som vi godt ved, at der 
er forskellige holdninger til, og mange har 
været i tvivl. Det er styrken i Danmarks Læ-
rerforening. I sådan en situation bakker man 
foreningen op og stemmer. Det er helt kanon. 
Og uanset om det var blevet et ja eller et nej, 
så er det en kæmpestyrke for os som for-

ening, at over 77 procent af medlemmerne 
har stemt«, siger Anders Bondo. 

»Det betyder alt, at KL igennem hele forlø-
bet har set, at lærerne er Danmarks Lærerfor-
ening. Ellers havde vi været kørt fuldstændig 
af banen. Vi er som organisation blevet pres-
set af det, der er sket. Men vi står i dag med  
samme medlemsopbakning – måske større 
– end vi havde før 2013. Det er den høje stem-
meprocent jo også et udtryk for«.  
mbt@dlf.orglæs mere på folkeskolen.dk

   JA  
til oK 15

JA: 70,1 %      
NEJ: 29,9 %

Stemmeprocent: 
77,3

Nu kan man ikke 
bare skubbe aben 
ned til lærerne og 
sige, at nu må de 
sørge for at få tinge-
ne til at lykkes.
anders Bondo
Formand for DLF »Uacceptabelt«

 nej

»Det peger fremaD«
jA
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De gider godt, eleverne. Passe deres skole  
og løse deres opgaver. Nogle gange   
ved de bare ikke, hvordan de skal  
gribe det an, siger motivations-
forsker. Det kan lærerne hjælpe 
dem med. Lærerne kan også 
styrke elevernes modvinds-
kompetencer. Her er otte råd 
til  at højne dine elevers  
engagement. 

Sådan motiverer  
du dine elever 

A f  J o h n  V i l l y  o l s e n  
t e g n i n g e r :  P e r n i l l e  M ü h l b a c h  
f o t o :  l a r s  J u s t
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Umotiverede elever. 
Skoletrætte elever. 
irriterende elever. 
Modvillige elever. 
Sløve elever. 
triste elever.

Sådan er de, mange af eleverne i skolen. 
De har tilsyneladende mistet deres engage-
ment i skolearbejdet. Hvordan kan lærerne 
hjælpe dem tilbage på sporet?

Det har Dorte Ågård, Aarhus Universitet, 
tænkt grundigt over. Hun har skrevet ph.d.-
afhandling om motivation. og nu har hun 
oven i hatten udgivet en letlæst bog, »Moti-
vation«, der giver lærere råd om, hvordan de 
bedst kan motivere deres elever.

i denne samtale med Folkeskolen fremlæg-
ger Dorte Ågård de vigtigste råd og kommer 
med konkrete eksempler på, hvordan læ-
rerne kan motivere eleverne, i alt er der otte 
gode råd. Det at hjælpe elever med at få gode 
skoleerfaringer rækker langt ud over den tid, 
de tilbringer i skolen, påpeger Dorte Ågård.

»forskning viser, at selve det at have gode 
skoleerfaringer er afgørende for, hvordan man 
klarer sig i livet. et menneskes oplevelse af 
skolenederlag har som enkeltfaktor klar sam-
menhæng med mange psykiske og sociale pro-
blemer senere i livet, og det er uafhængigt af 
ens socioøkonomiske baggrund«, siger hun.

Hvad har drevet dig ind i motivationsforsk-
ningen?

»flere års egne erfaringer som gymnasie-
lærer og flere års samtaler med lærere og sko-
leledere, der har umotiverede elever. i gym-
nasieverdenen er motivationsproblemerne 
meget store. eleverne har købt dagsordenen 
om, at uddannelse er vigtigt, men mange er 
ikke motiverede for skolearbejde. De er ikke 
motiverede for at gøre det arbejde, der skal 
til. Lysten er forsvundet«.

»Jeg undrede mig over, at der er så mange 
unge i Danmark, der faktisk ikke har lyst til 
at være i skolen, og jeg har så prøvet at finde 
løsninger i maskinrummet – i den daglige in-
teraktion mellem lærer og elever«.

Du har gennemført feltstudier i gymnasiet 
  – kan dine råd så også bruges i folkeskolen?

»De har generel gyldighed, men kommer 
til udtryk på forskellige måder, fordi den 

måde, man taler til 2. klasse og 8. klasse og 
3.g på, er forskellig. Men succesoplevelser, 
feedback, det at formulere klare forventnin-
ger, det, at der er et positivt forhold mellem 
elev og lærer og så videre, gælder, uanset på 
hvilket nivieau i uddannelsessystemet man er.

enhver lærer ved, at der er forskel på ot-
teårige og 15-årige, men grundprincipperne er 
de samme, påviser motivationsteorierne.

Skal man koge motivation ned, så er det, 
at eleven kan sige til sig selv i skolen: ’Det her 
tror jeg godt, jeg kan finde ud af’. og så er 
det ligegyldigt, om det er at lære at læse i 2. 
klasse eller at lære andengradsligninger som 
15-årig«, fastslår Dorte Ågård.  
jvo@dlf.org 

»Vi ved fra international forskning, at verden over falder 
elevernes motivation gennem skoleforløbet. Det er ikke 
kun i Danmark, det sker i hele verden. Skolesystemet 
svækker simpelthen gradvist motivationen for at lære. Det 
er skræmmende og sørgeligt«.

»Succesoplevelser er vigtige, fordi hjertet i 
motivation er den selvfølelse, man har som 
elev. Motivationen er et resultat af de erfa-
ringer, man har som elev. Hvis de er positive, 
tænker eleven: Jeg er en god elev, jeg kan 
finde ud af tingene«, forklarer Dorte Ågård.

Har eleven derimod oplevet mange nederlag 
gennem sit skolearbejde, begynder han eller hun 
at opfatte sig selv som en dårlig elev. Som en elev, 
der ikke kan finde ud af tingene. Eleven får en ne-
gativ selvopfattelse og mister sin motivation.

 »Derfor er det vigtigt, at eleverne oplever, at 
de kan finde ud af tingene. At de jævnligt får sejre, 
store eller små. Det betyder ikke, at alle skal være 
12-tals elever for at være motiverede. Det kan alle 
ikke være. Det handler ikke om dygtighed i absolut 
forstand, men om bekræftelser af, at man er god 
nok. At man kan finde ud af tingene. At man er en 
okay skoleelev«.

Faktisk kan karakterer være demotiverende, 
mener Dorte Ågård. Stemplende. En mere sikker 
vej til succesoplevelser er den daglige, løbende 
feedback – for eksempel en lærer, der siger til 
en elev: »Yes, de matematikopgaver, du har sid-
det og løst, dem har du grebet rigtigt an«. Eller: 
»Det er fint, at du har siddet og koncentreret dig 
i et kvarter«. Eller: »Godt oversat, det dér«.

»Eleverne får på den måde en oplevelse af, 
at de gør det lidt bedre, end de gjorde i går. Og 
de svage elever kan også ad den vej få en ople-
velse af at være gode skoleelever, der kan finde 
ud af tingene«, siger Dorte Ågård.

»Vi ved fra international forskning, at verden 
over falder elevernes motivation gennem sko-
leforløbet. Det er ikke kun i Danmark, det sker i 
hele verden. Skolesystemet svækker simpelt-
hen gradvist motivationen for at lære. Det er 
skræmmende og sørgeligt«, tilføjer hun.

Det er derfor, motivation og motivations-
forskning er så vigtigt, mener Dorte Ågård. Hun 
har selv en fortid som gymnasielærer og har 
mødt manglende motivation dér. I forbindelse 
med sit ph.d.-projekt har hun desuden gennem-
ført feltstudier i to gymnasieklasser, og hun har 
gennemtrawlet den internationale forskning om 
motivation. 

»Eleverne starter i skolen som seksårige 
med en mægtig lyst til at lære, og de, der får 
negativ feedback, bliver gradvist klar over, at de 
ikke slår til. Deres reaktion er at trække sig. De 
får meget fravær eller trækker sig mentalt ved 
ikke at lave noget eller ved at lave ballade. Det 
er forskellige former for selvbeskyttelse«, siger 
Dorte Ågård.

Sørg for, at alle elever får succesoplevelser, store  eller små. 
Hjælp alle elever til at finde noget fagligt, de er gode til.

1.
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Hvis en engelsklærer for eksempel vil have eleverne til at løse 
sproglige opgaver, så er det en god idé at præsentere dem for 
flere opgaver, end de skal løse. For eksempel kan læreren give 
dem syv opgaver og så sige til dem: »Løs fire af dem, i den ræk-
kefølge I selv vil«.

»Vi ved fra motivationsforskningen, at det styrker mo-
tivationen, hvis eleverne har selvbestemmelse. Det styrker 
deres oplevelse af selv at være med til at sætte et præg på 
tingene, og det giver dem mere lyst til at lave noget. Men det 
skal være selvbestemmelse inden for en ramme.

De svage elever vil helt fair vælge de lette opgaver, og de 
dygtige de svære, og dermed kan alle blive udfordret på et 
passende niveau, så det hjælper også differentieringen på vej«.

Giv eleverne valgmuligheder: Lad 
 dem vælge mellem forskellige opga-
ver og forskelligt stof.

4.

»Det er en pointe, der går igen i alle motivations-
teorier: Det er ødelæggende for motivation at få 
ros på sin person. Hvis lærere – og også forældre 
– hele tiden siger: ’Nej, hvor er du dygtig’. ’Du 
er klog’ – så vænner eleverne sig til det, det bli-
ver benzin for dem. Og det gør dem sårbare. Så 
kan de ikke tåle kritik. Det svækker deres mod-
standskraft og personlige styrke.

Vi oplever børn, der bryder sammen, hvis de-
res blyant knækker. De har ingen modvindskom-
petence, kalder man det. De tager det som kritik 
af deres identitet. De kan ikke tåle det i deres 
identitet, når blyanten knækker.

De, der har det slemt, er 12-tals pigerne. De 
har vænnet sig til, hvor dygtige de er. De bryder 
sammen, hvis de få 10. Det er ikke godt nok for 
dem, fordi de ikke kan adskille deres person fra 
deres indsats.

Mange drenge siger i stedet: Fuck det. Men 
det kan også være uheldigt, for de sakker bagud, 
hvis de siger: Fuck skolen, jeg gider ikke«.

I stedet skal man være konkret i sin ros.
»Hvis man knytter sin ros til det, eleverne 

laver, så bliver de mere villige til at arbejde: ’Nu 
er du på sporet. Det er dét, du skal gøre, næste 
gang du skal løse en matematikopgave’«.

Skru ned for den generelle, personlige ros (»Du er dygtig«,  
»Det er flot«), og skru op for den konkrete, handlingsoriente-
rede ros  (»Det er en god indledning med mange informationer, 
du har skrevet«, »Du har koncentreret dig fint i den her time«).

5.

»Jeg ville selv gerne i højere grad 
have vidst, hvorfor jeg skulle lære 
matematik. Jeg fandt aldrig selv 
ud af, hvorfor jeg skulle lære lig-
ninger, og så blev det svært for 
mig. Jeg fik ikke lyst til at bryde 
koden, fordi jeg ikke kunne se me-
ningen med det«, fortæller Dorte 
Ågård. 

Vis eleverne, hvad 
man kan bruge det  
faglige stof til – i 
den virkelige verden 
eller i deres eget liv.

3.

Under et studieophold i New Zea-
land så Dorte Ågård noget, der blev 
en øjenåbner for hende, og som kan 
konkretisere, hvad hun mener med, at 
modeller og gode eksempler kan mo-
tivere eleverne.

»Væggene i klasseværelset var 
fyldt med eksempler på vellykket 
elevarbejde, for eksempel en god stil, 
en god biologiopgave, en god sam-
fundsfagsopgave, en god indledning, 
en god afslutning, gode fagtermer og 
så videre.

Når eleverne så for eksempel fik 
stil for, gik læreren hen til væggen og 
pegede på stilen og sagde: ’Sådan 
skal I lave den, den skal være på to si-
der, der skal være en indledning, som 
ser sådan ud, og en afslutning, der 
ser sådan ud. Den, I skal skrive, skal 
jo godt nok handle om noget andet, 
men I skal bruge den her model’«.

På den måde kan man gøre det 
nemt for eleverne at gøre det rigtigt 
eksempelvis.

»Alle elever vil gerne gøre det 
rigtigt, og når de ikke gør det, er det, 
fordi de ikke kan finde ud af det. Det 
handler ikke om begavelse, hvad 
mange tror. Tit er det, fordi de ikke 
kan gennemskue, hvad det er, lære-
ren vil have dem til. Så hvis læreren 
anskueliggør, hvad de skal – for ek-
sempel at stilen skal være på to sider 
og sådan og sådan – så bliver det let 
for alle elever at gøre det rigtigt«.

2.
Gør det let for eleverne at 
gøre det rigtige: Formuler 
tydelige, konkrete for-
ventninger til, hvad de skal 
lave, hvordan de skal gøre, 
og vis dem skabeloner, 
modeller og eksempler på 
det gode arbejde.
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Eleverne starter i skolen som seksårige med  
en mægtig lyst til at lære, og de, der får negativ  

feedback, bliver gradvist klar over, at de ikke  
slår til. Deres reaktion er at trække sig. D o r t e  Å g Å r D

At være i stand til at løse faglige opgaver i skolen kræver, at man kan 
koncentrere sig, at man kan planlægge og organisere, og at man kan 
styre sit humør. Nogle elever har den slags personlige kompetencer 
med hjemmefra, andre har det ikke i tilstrækkeligt omfang.

»Hvis det roder derhjemme, kan eleven være på Herrens mark. Han 
glemmer at læse lektier, fordi han ikke har lært at bruge sin kalender. 
Og hvis han får styr på sin kalender, kan han måske ikke sætte sig og 
koncentrere sig i ret lang tid ad gangen, fordi han lader sig forstyrre af 
sin telefon«. 

Så dér har skolen en opgave, mener Dorte Ågård: At lære eleverne 
gode arbejdsvaner. Lære dem at holde styr på kalender og filer for ek-
sempel. Og også for eksempel hjælpe dem med at få søvn nok. Gerne i 
samarbejde med forældrene, blandt andet på forældremøder.

»Mange siger eller tænker: De og de elever laver ikke noget, fordi 
de ikke gider. Men tit skyldes det, at eleverne ikke rigtig ved, hvordan 
de skal gribe det an. De mangler gode arbejdsvaner. Og tit også gode 
sovevaner«.

Træn gode arbejdsvaner: Hvordan man  
indretter en god arbejdsplads, hvordan 
man styrer sin koncentration, hvordan man 
overvinder ulyst, hvordan man styrer  
distraktioner, hvordan man lægger planer.

6.

Børn og unge ved, hvordan man underholder sig med en computer, men 
det er langtfra alle, der ved, hvordan man bruger den som et arbejds-
redskab i skolen. Derfor anbefaler Dorte Ågård, at læreren styrer brugen 
af digitale medier i klasselokalet med fast hånd.

Regel nummer ét er, at alle maskiner skal være slukkede og lukkede, 
når læreren kommer ind i klasselokalet og skal sætte undervisningen i 
gang, anbefaler motivationsforskeren.

Regel nummer to: Læreren skal i sin forberedelse have taget stilling 
til, i hvilke sekvenser af timen maskinen skal bruges. I de andre sekven-
ser skal maskinen være slukket.

Forvent ikke, at eleverne kan styre brugen  
af bærbare computere selv, og lad ikke 
computerne være åbne altid. Bestem,  
hvornår de skal være åbne, og hvornår de 
skal være lukkede. Skab skærmfrie  
tidsrum, og træn eleverne i at undgå, at 
computerne tager magten.

7.
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Det er med stolthed, at vi igen har fået professor 
Knut K. Gundersen fra Diakonhjemmets Høgskole 
i Sandnes i Norge til at stå for IFART’s ART-træner 
uddannelse. Uddannelsen er på i alt 8 dage, (4+3+1 
dag), hvor den sidste dag er eksamensdag med en 

praktisk prøve. Ud over disse dage, så skal der doku-
menteres praktisk øvelse mellem kursusdagene, inden 

diplomet kan udstedes. Uddannelsen er en indføring i 
teori og praktiske øvelser i gruppen, hvor du bliver grundigt 

trænet i ART, som er en manual baseret metode. Der vil være plads til ca. 12 
deltagere på uddannelsen.

DATOER:
1.   Mandag d. 26. oktober til torsdag d. 29. oktober 2015 (Introduktion, teori 

og træning)
2.   Tirsdag d. 5. januar til torsdag d. 7. januar 2016 (Teori og træning)
3.  Onsdag d. 24. februar 2016 (Eksamen)

STED: DGI-byen i København
PRIS: 18.000 kr. ex. moms
TILMELDINGSFRIST: Den 1. oktober 2015
TILMELDING: Elektronisk tilmelding via ifart.dk. 
Du er også velkommen til at sende en mail til ifart@toftemosegaard.dk.

VIL DU GERNE HØRE MERE om ART træner uddannelsen, 
så er du velkommen til at kontakte os. 
Leder af IFART, Aut. psykolog 
Flemming Zuschlag Christiansen, 
Certificeret ART træner, Stud. Master of ART
mail: ifart@toftemosegaard.dk, 
telefon: 4752 8360 + 2040 8370.

KOM TIL GRATIS INFORMATIONSMØDE 
Tirsdag d 19. maj kl. 15-17 i DGI-byen om:

CERTIFICERET
ART TRÆNER
UDDANNELSE
ART - Anger Replacement Training 
- dokumenterede metoder
 til træning af sociale 
kompetencer

Manderupvej 3 · 4050 Skibby · Tlf. 4752 8360 · Mobil. 2040 8370 · www.toftemosegaard.dk

IFART.dk 
er en del af 

psykologselskabet 
Toftemosegaard Aps

ART 
kan med stor succes 

bruges i klassen, 
i ungdomsgruppen 

eller for børn 
med særlige behov
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At en god lærer-elev-relation har stor betydning for elevens læring, det ved 
de fleste lærere på rygmarven. Men det er ikke altid lige let i praksis hele 
vejen rundt. 

»Alle gør det, så godt de kan, men de fleste lærere har nogle elever i klas-
sen, som de ikke taler så godt med. Det er vigtigt at lægge mærke til, at det 
er sådan – hvis det er sådan – og så løse problemet. Det kan man gøre ved 
at tale med sine kolleger og sørge for, at man dækker hinanden af.

Altså, hvis dansklæreren ikke har så god kontakt med de tre elever dér, 
så er det vigtigt, at for eksempel matematiklæreren har god kontakt med 
dem. For hvis ingen har god kontakt med dem, så kommer de ud på en is-
flage. De begynder at tænke: ’Jeg bryder mig ikke om at være her. Jeg gør 
kun de forkerte ting. Jeg er dum, jeg gider ikke komme’. De mister motiva-
tion, og det kan ingen være tjent med«.

Læg stor vægt på at opbygge et tillidsfuldt og 
varmt forhold til hver enkelt elev, så de oplever, 
at de hører til. Brug kollegerne, når det er svært at 
have gode relationer til de udfordrende elever.

8.
Motivations- 

dræbere

   Angst for nederlag.
   Distancerede eller utryg-

ge relationer til lærerne 
og kammeraterne.

   Uklare rammer og  
forventninger.

   oplevelse af ikke at slå 
til.

   Selvhandicappende 
undgåelsesadfærd.

   Manglende oplevelse af 
faglig relevans og formål.

   negative strategier til 
følelsesregulering, ringe 
planlægning og selvkon-
trol.

Ny bog
»Motivation« hedder en ny bog, som forla-
get Frydenlund udgiver som den første i en 
serie om didaktik. Det er en letlæst guide 
på 80 sider om, hvordan lærere kan gøre 
elever mere motiverede. Den er skrevet af en 
af Danmarks førende forskere i motivation, 
ph.d. Dorte Ågård, Center for Undervis-
ningsudvikling og Digitale Medier ved Aar-
hus Universitet. Hendes ph.d.-afhandling, 
som hun færdiggjorde i 2014, er udkommet 
i forkortet udgave på forlaget Systime: »Mo-
tiverende relationer – lærer-elev-relationer i 
gymnasieundervisning«.

Dansk
Samfundsfag

Sundheds- og 

seksualundervisning

Fysik
Kemi
Biologi
Matematik 

OM ALKOHOL kan bruges i:

Se mere på www.OMALKOHOL.dk

NYT TVÆRFAGLIGT MATERIALE
TIL ELEVER I 7.-9. KLASSE 
OM ALKOHOL tager eleverne med 
på en rejse, der giver indsigt i relevante 
emner og problemstillinger om unge og 
alkohol: livsstil, sundhed, misforståelser, 
reklamer, markedsføring mv.

Materialet indeholder fagtekster, avis-
artikler, film, quizzer, opgaver og forsøg 
samt skaber en ramme for fordybelse, 
engagement, stillingtagen og handlen.

OM ALKOHOL findes online, hvor 
materialet også kan downloades gratis.
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Jesper kiel, der er valgt til byrådet i svend-
borg og enhedslistens repræsentant i kl’s 
bestyrelse, mener, at årsagen til chef-
forhandler sine sunesens fyring 
må findes i de dramatiske læ-
rerforhandlinger, hvor kl’s 
bestyrelse ekstraordinært blev 
indkaldt for at godkende for-
handlernes resultat.

»Det er klart, at man kan 
se, at vi har været indkaldt i be-
styrelsen for at gennemgå aftalen 
med lærerne. og vi brugte temmelig 
lang tid på at pindehugge i den. Alle kan se, 
at der har været et stridspunkt. så det ud-

springer nok af det forløb, der har været der«, 
siger Jesper kiel.

»Men jeg er målløs over det, fordi det 
signal, der blev givet fra kl’s repræ-

sentantskab og flere forskellige 
partigrupper, var, at man skulle 
forsøge at finde en forhand-
lingsløsning, så man ikke 
endte med en konfrontation. 

og jeg synes, at det er den op-
gave, hun har påtaget sig.
om man så kan lide det eller ej, 

jeg havde gerne set, at man var nået 
frem til en arbejdstidsaftale i stedet for den 
løsning, man er nået frem til nu. Men det var 

ikke det, der har været flertal for i kl. Derfor 
forstår jeg ikke, at man nu afskediger hende«, 
siger Jesper kiel.

Chefforhandler sine sunesen blev plud-
selig afskediget 5. marts. Men det var ikke 
kl’s bestyrelse, der stod bag fyringen. Den 
blev først orienteret bagefter. også Dlf’s 
formand, Anders Bondo Christensen, udtryk-
ker forundring over afskedigelsen. Michael 
Ziegler har efter fyringen af sine sunesen i 
en mail til Dlf skrevet, at kl står bag den 
aftale, man har forhandlet sig frem til.  
esc@dlf.org

Fredag 6. marts 2015 kl. 13-31

»De spørger, om lærerne kommer  
for sent. Det kan vi jo ikke svare på«
Alle elever på Den Classenske le-
gatskole i københavn holdt trivsels-
dag i dag. for eksempel med snak, 
hygge og morgenbrød i klassen som 
7.v. eleverne havde svaret på spør-
geskemaet i den nationale måling af 
elevers trivsel for omkring en måned 
siden.

»Der var nogle spørgsmål, man 

ikke kunne svare på, fordi der var for 
få svarmuligheder«, siger Hugo. nogle 
elever valgte flere gange at svare, at de 
hverken var enige eller uenige i spørgs-
målet, fordi de ikke syntes, at de kunne 
svare ordentligt, ud fra de kategorier, 
der var mulige. De savnede meget en 
rubrik, hvor de selv måtte skrive noget 
og ikke bare skulle krydse et svar af.

kl-direktør sine sunesen blev pludselig fyret 
5. marts. kl-bestyrelsesmedlem Jesper kiel, 
enhedslisten, mener, at det skete på grund af 
lærerforhandlingerne.

Isabel, Hugo og Rebecca vil gerne tages alvorligt af politikerne. 

foto: Helle lauritsen

KL-bestyrelsesmedlem: 
Sine Sunesen blev  
fyret på grund af  
lærerforhandlinger

KL-direktør og topforhandler Sine Sunesen blev pludselig 
 fyret 5. marts – uden at KL-bestyrelsen blev involveret.

Fredag 6. marts 2015 kl 12.20

foto: kl
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Tirsdag 10. marts 2015 kl. 13.14

Køge/Stevns:  
fraråder lærerne at tage 
naturlinjefag

A.P. Møller fonden har givet 
otte millioner kroner til op-
kvalificering af naturfagslæ-
rere i faxe, køge og stevns 
kommuner. Men kredsfor-
mand i køge og stevns har 
frarådet sine medlemmer at 
tage linjefag eller diplomud-
dannelse, fordi vilkårene er 
for ringe. lærerne får 240 
timer til linjefag som turbo-
forløb. I kommunerne siger 
man, at lærer og skoleleder 
må drøfte antal timer.

I faxe forstår kredsfor-
manden den beslutning, men 
anbefaler lærerne at deltage, 
fordi de får en dag om ugen til 
uddannelsen.

Torsdag 12. marts 2015 kl. 12.10

Bondo om statsforlig:  
et resultat, vi kan bruge  
til noget
»Vi har nået et resultat, som på 
mange måder kan sammenlignes 
med det resultat, vi opnåede på 
det kommunale område«, siger 
Dlf-formand Anders Bondo 
og anbefaler et ja til forliget for 
blandt andre frie skoler, social- og 
sundhedsskoler og Røde kors-
skoler. 

På de statslige underviserom-
råder kunne de enkelte organisa-
tioner ikke umiddelbart komme 
igennem med en arbejdstidsaf-
tale. Derfor besluttede parterne at 
føre en samlet forhandling. Parter-
ne blev enige om et arbejdstids-
papir med mulighed for at indgå 
lokale aftaler.

Stanford-professors historie om 
varm luft og afstand mellem politiker-
beslutninger og skolevirkelighed.

Fredag 6. marts 2015 kl 16.26

Præciseret: Det skrift-
lige skal være i orden for 
at bestå som lærer

Uddannelsesminister sofie 
Carsten nielsen præciserer, 
at lærereksamen i dansk, ma-
tematik og sprogfagene kun 
bestås, hvis man samlet set 
har undervisningskompetence 
i fagene. Hvis man for eksem-
pel ikke har styr på det basale 
i skriftlig dansk, kan man ikke 
bestå, selvom man klarer det 
mundtlige fint. Censorerne kan 
og skal dumpe studerende, der 
samlet set ikke har undervis-
ningskompetence i faget. Der 
gives kun én karakter.

for at sikre, at stavning, 
grammatik og regnefærdig-
heder er i orden, indføres også 
modulprøver.

Fredag 6. marts 2015 kl.15.34

Religionslærere:  
Muhammedtegninger skal 
ikke være obligatoriske

Det konservative folkeparti me-
ner, at Muhammedkrisen burde 
være en del af historiekanonen 
i folkeskolen, og Dansk folke-
parti mener, at det skal være 
obligatorisk at vise tegningerne 
i undervisningen. formand for 
Religionslærerforeningen John 
Rydahl er modstander af at gøre 
tegninger og Muhammedkrise 
til en obligatorisk del, men han 
mener, at det giver god mening at 
bruge de kontroversielle tegninger 
i kristendomsundervisningen. Det 
er de enkelte lærere, der skal vur-
dere det, siger John Rydahl.

 
nyheder på:

  

Mandag 9. marts 2015 kl. 16.00

lærerstuderende Christian Dalby blev valgt som 
ny formand for lærerstuderendes landskreds 
(ll) efter Bob Bohlbro. Christian Dalby er klubfor-
mand for de lærerstuderende på Metropol og har 
været med i ll’s bestyrelse. Den tidligere og den 
nuværende formand deler syn på uddannelsen.

»Der er slet ingen tvivl om, at jeg vil arbejde for 
at få forlænget praktikken, som er blevet alt for 
kort. og for at gøre noget ved moduliseringen, som 
gør, at mange lærerstuderende mangler sammen-
hæng og fællesskab«, siger Christian Dalby.

Bob Bohlbro kom med følgende karakteristik: 
»Christian er også vild med at sidde en halv nat 
og nørde med finanslov eller regnskaber. Jeg har 
nok råbt højt, sparket døre ind og sikret, at ll 
kom med ved bordet. nu er der brug for en som 
Christian, der er mere empatisk og kan samle de 
lærerstuderende«.  
pai@dlf.org

Mest læste:
 
•   Debat: få så de arme op  

over hovedet, lærer! 

•   kl-bestyrelsesmedlem: sine 
sunesen blev fyret på grund 
af lærerforhandlinger

•   sine sunesen ikke fyret af 
kl-bestyrelse 

 
Mest debatterede: 

•   Blog: en fod i døren

•   Blog: Ikke at blive så  
dygtige, som de kan

•   sine sunesen ikke fyret af 
kl-bestyrelse

ny formand for lærerstuderende  
vil kæmpe for praktikken

foto: M
ichael Hyldgaard løgtholt

Fik du  
læst: 

Den afgående ll-formand Bob Bohlbro til venstre og den 
nye formand for lærerstuderendes landskreds Christian 
Dalby til højre. De deler syn på læreruddannelsen, men er 
som personer meget forskellige.
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Temae T  er  s k reve T af   

K a r e n  r av n   
P e r n i l l e  a i s i n g e r  

J e n n i f e r  J e n s e n   
 

I ti af landets kommuner er der 
i 2014-budgettet afsat under 
50.000 kroner per elev i fol-
keskolen. I den anden ende af 
skalaen er der seks kommuner, 
som bruger over 75.000 kro-
ner per elev. Højdespringerne 
er Langeland og Læsø med 
92.480 og 83.881 kroner. Men 
Albertslund er også med på 
78.407 kroner per elev. 

enorme forsKelle 
På folKesKoler   
I Danmark bruger vi dobbelt så mange 
penge per elev i den dyreste kommune 
som i den billigste. Årsagerne skyldes 
både elevsammensætning og  
politiske beslutninger. Kan vi  
fortsat tale om, at vi har en  
fælles folkeskole? 

Albertslund: 
78.407 kr./elev.

Solrød: 
44.133 kr./elev.

Kilde: : Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal, udgifter til folkeskolen (netto), per elev, budget 2014

Design:  Peter Yde Honoré Jensen

Albertslund: 
78.407 kr./elev.

Solrød: 
44.133 kr./elev.

Kilde: : Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal, udgifter til folkeskolen (netto), per elev, budget 2014

Design:  Peter Yde Honoré Jensen

82.811 - 92.480  kr.

73.142 - 82.810 kr.

63 .472 - 73.141 kr.

53.803 - 63 .471 kr.

44.133 - 53.802 kr.

Udgifter per elev i folkeskolen 2014
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fo l K es Ko l e«

S i d e  26

I Albertslund vest for København koster en 
skoleelev næsten 80.000 kroner årligt. I Sol-
rød 25 kilometer længere mod syd er udgiften 
kun 44.133 kroner per elev. Det er Danmarks 
laveste per elev. 

»Vi har et supereffektivt drevet skolevæsen. 
I stedet for bare at spare over det hele valgte vi 
for en del år siden at ændre skolestruktur. Nu 
har vi kun tre skoler, og dermed kan vi have 
store klasser«, siger direktør i Solrød Kom-
mune Rita Pedersen. 

»Vi har fulgt økonomiaftalen, så vi 
har finansieret en del af folkeskolerefor-
men med en omprioritering af lærernes 
arbejdstid. Og ser du på de socioøkonomiske 
tal, så burde vi også være effektive«, siger Rita 
Pedersen.

I ti af landets kommuner er der i 2014-bud-
gettet afsat under 50.000 kroner per elev i 
folkeskolen. I den anden ende af skalaen er 
der seks kommuner, som bruger over 75.000 
kroner per elev. Højdespringerne er Langeland 
og Læsø med 92.480 og 83.881 kroner. Men 
Albertslund er også med på 78.407 kroner per 
elev. 

»Skoleområdet – faktisk børneområdet i det 
hele taget – er politisk et topprioriteret område 
i kommunen, så man har valgt at bruge resur-
ser på området. De går til undervisning, hold-
deling, timer til trivsel og sproglig udvikling af 
eleverne. Derudover er vi en kommune, som 
på grund af den sociodemografiske sammen-
sætning har brug for at bruge flere penge«, 
fortæller chef for skoler og uddannelse i Al-
bertslund Kommune Henriette Krag. 

Ser man på de to kommuner i det socio-
økonomiske indeks, ligger Solrød fjerdeøverst i 
landet, mens Albertslund ligger fjerdenederst. 

Der bliver længere fra top til bund
Det er ikke nyt, at der er forskel på, hvor 
mange penge kommunerne bruger på 

eleverne. Men forskellene har ikke altid 
været så store. I dag bruger kommunen med 
den dyreste folkeskole over dobbelt så mange 
penge per elev som kommunen med den bil-
ligste skole.  I 2000 brugte topkommunen kun 
godt en halv gang mere. Dengang lå Solrød 
i midten på skalaen over udgifter per elev, 
mens Albertslund også dengang lå i top. 

»Kommunen har valgt at tage et 
stort socialt ansvar for at løfte alle 

børn uanset deres baggrund. Det 
har man altid gjort i Albertslund«, siger 

Henriette Krag.
Direktør Rita Pedersen forklarer, at politi-

kerne i Solrød besluttede, at de ville have mere 
undervisning for pengene, efter KL’s landstur-
ne, hvor KL analyserede kommunernes sko-
leøkonomi. Man tænkte, at det gjorde mindre 
ondt at omstrukturere end bevidstløst at ned-
barbere resurserne. Og det er med stolthed, at 
Rita Pedersen siger, at hun mener, at de har et 
rigtig godt skolevæsen med høje afgangskarak-
terer og god overgang til gymnasiet. 

»Men vores grænser for strukturændringer 
er også udtømte. Vi kan ikke gøre mere. Vi har 
store skoler og klassekvotienter. Vi forsøger at 
kompensere med holddeling, men vi har nået 
grænsen«.

Og når man beder hende sammenligne 
med Albertslund, er hun ikke i tvivl om, at 
forudsætningerne for at drive skole for få mid-
ler er helt forskellige. 

»De har også skaffet sig en god skolestruk-
tur, men de har et andet befolkningsgrundlag, 
og de har brug for at bruge mange flere penge 
på tosprogede og specialundervisning – mange 
flere penge på hjælpetropper – end vi har her«.  

Flere penge er ikke lig med bedre læring
Spørger man lærernes formænd i 
de to kommuner, er 
det da heller ikke 

Albertslund: 
78.407 kr./elev.

Solrød: 
44.133 kr./elev.

Kilde: : Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal, udgifter til folkeskolen (netto), per elev, budget 2014

Design:  Peter Yde Honoré Jensen

sådan, at der jubles i Albertslund og 
grædes i Solrød – tvært imod. Begge kredsfor-
mænd bekræfter skolechefernes forklaring 
på, hvorfor der bruges få eller flere penge, og 
især billedet af elever med forskellige behov. 
Og et dyrt skolesystem giver ikke nødvendig-
vis bedre forhold for lærere og elever.  

Kredsformand i Solrød Hanne Rothausen 
Faurfelt fortæller, at lærerne bestemt har travlt 
og godt kan mærke, at de har store klasser. 
Men i forhold til de skrækhistorier, hun hører 
andre steder fra, har hun meget svært ved at 
være kritisk. 

»Solrød Kommune har meget høj grad af 
decentralisering. Der er skoledirektøren, som 
vi har et virkelig godt samarbejde med, og en 
pædagogisk konsulent, men ellers ingen 
chefer eller forvaltning. Så skolelederne 
har virkelig meget at skulle have sagt, og vi 
samarbejder direkte med dem. Vi har lavet 
et samarbejdsgrundlag med et loft på 850 
timer for lærerne. Og det er skrevet ind, at 
man kan få nedsat undervisningstimetallet, 
hvis man har mange andre opgaver, og at der 
ikke er krav om tilstedeværelse på skolen. Så 
på mange måder er det en god kommune at 
være lærer i«, siger hun. 

I Albertslund kører man derimod med en 
helt ren version af lov 409, og lærerne oplever 
et voldsomt pres på det psykiske arbejdsmiljø. 

»Det er ikke resurser til lærere, der tynger i 
Albertslund. For de vilkår, vi har, for at udøve 
god undervisning i Albertslund og til forbere-
delse og efterbehandling, og hvad der ellers 
knytter sig til undervisningen, der har vi en af 
landets laveste resurser overhovedet. Det bety-
der, at vi oplever alt for mange opgaver, i for-
hold til den tid vi har til rådighed, så kvaliteten 
af undervisningen bliver dårligere«, fortæller 

kredsformand Claes Hjort. 
kra@dlf.org, pai@dlf.org
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Hvilken skolegang et dansk barn får, afhæn-
ger i høj grad af, hvor han eller hun bliver 
født. Kommunerne driver nemlig folkeskoler 
for så forskellige beløb som 44.000 og 92.000 
kroner per elev. Næstformand i Danmarks 
Lærerforening Dorte Lange mener langtfra, at 
man kan tale om en fælles folkeskole:

»Vi har kun en fælles folkeskole, i den 
forstand at det er Folketinget, der sætter 
rammerne. Vi agerer under den samme lov-
givning og med de samme mål og krav. Det 
burde medføre, at kommunerne kan give 
de samme muligheder. Men der er altid en 
forskel i resurser og anvendelsen af dem«, 
pointerer hun.

Undervisningspligten skabte skel
Forskellene kommer til dels fra den danske 
skolehistorie. For selvom undervisningsplig-
ten rundede 200 år i fjor, er »folkeskolen« 
kun 115 år gammel. I 1899, hvor klassekamp 

blev til »den danske model«, var tanken med 
folkeskolen at bygge bro over klasseskel og 
konflikt, ved at børn af høj og lav sad på 
samme skolebænk, fortæller professor og 
kvinden bag fembindsværket »Dansk skolehi-
storie«, Ning de Coninck-Smith. 

»Men allerede ved sin fødsel var folkesko-
len en illusion, for dengang var den særlige 
danske undervisningspligt for længst indført. 
Så hvor de fattige fik pligt til at sende deres 
børn i skole og reelt kun kunne vælge folke-
skolen, havde de rige blot pligt til at lade de-
res børn undervise – de kunne sagtens vælge 
at lade det ske i en af de private skoler«, 
forklarer hun.

Med den seneste folkeskolereform har 
flertallet i Folketinget besluttet at forsøge 
at rette op på nogle af de mange forskelle 
i den danske folkeskole. Hvor der tidligere 
kunne være op til et helt skoleårs dansktimer 
til forskel mellem to elevers skoleforløb i to 

forskellige kommuner, er der fra i år et fast 
ugentligt timeantal i både indskoling, mellem-
trin og udskoling. Og alle elever garanteres et 
årligt minimumstimetal i hvert fald i dansk, 
matematik og historie. Ning de Coninck-Smith 
mener dog stadig ikke, at man kan tale om en 
fælles folkeskole.

 »Vi bliver som samfund nødt til at spørge 
os selv: Er det det, vi vil, eller er den mangfol-
dighed et problem? Lige nu trækker tiltagene 
i modsatte retninger. Man prøver at stramme 
op med fælles krav til for eksempel timetal, 
samtidig med at kommunerne har stor frihed 
til at fortolke lovgivningen«, siger Ning de 
Coninck-Smith.

Manglende råderum udfordrer kvaliteten
Skoleledernes formand, Claus Hjortdal, er 
enig med Ning de Coninck-Smith i, at der po-
litisk bliver trukket i to forskellige retninger: 

»På den ene side vil man have spændende, 

»Man har nogle statslige 
forventninger om, at alle 
skal have det samme time-
tal, men man har ikke fun-
det pengene til det«, siger 
historiker Ning de Coninck-
Smith.

Den fÆlles folKesKole er en illusion
Med folkeskolereformen er det slut med kæmpemæssige forskelle på  
elevernes timetal fra kommune til kommune. Derfor tvinges mange til at spare  
på blandt andet lærernes forberedelse og på antallet af lærere og pædagoger.

foto: kristian Granquist 
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anderledes, innovativ, kreativ, praksisorien-
teret undervisning i samarbejde med musik-
skolen og den lokale tømrer – Emil og hans 
fuglekasse. På den anden side skal alle timer 
afrapporteres for, om de er varetaget af en 
linjefagsuddannet lærer, for at sikre kvalite-
ten, og i 2020 skal alle have linjefag«. 

Han efterspørger, at skolelederne får det 
råde- og ledelsesrum, som der blev talt så 
meget om under de hektiske forhandlinger 
om lærernes arbejdstid i foråret 2013. Vil-
kårene er forskellige i kommunerne, men 
mange steder er pengene der simpelthen 
ikke. Og det rammer kvaliteten, mener Claus 
Hjortdal.

»Folketinget har bestemt, at eleverne på 
de tre trin skal have henholdsvis 30-33-35 ti-
mer, og så er det op til skolelederen at få det 
til at gå op. Der er jo en grund til, at lektieca-
feen nogle steder er 27 elever til én pædagog. 
Men dér, hvor man for alvor ser vilkårsfor-
skellene, er på lærernes undervisningstimetal 
– for eksempel er der kommuner med 810 
timer i gennemsnit per lærer, og hvor man 
ikke har penge til vikardækning – det må læ-
rerne også klare oveni«, fortæller han.

Elevernes læring bliver offeret
Det billede genkender næstformand i DLF 
Dorte Lange tydeligt. Hun mener, at den nye, 
høje barre for antallet af undervisningstimer 
presser lærernes forberedelsestid, fordi skole-
lederne udelukkende kan skrue på lærernes 
timetal for at få enderne til at nå sammen. Og 
det får store konsekvenser, frygter hun. 

»Lige nu ser vi kun de problemer, som 
ligger helt i overfladen; som ringe udnyttelse 
af bevægelse eller lektiecafeen. De virkelige 
problemer, som vi kommer til at se på læn-

gere sigt, oplever lærerne allerede i dag – for 
deres mulighed for at levere undervisning af 
høj kvalitet forringes, fordi der ikke er for-
beredelsestid nok, og det kommer til at give 
store konsekvenser for elevernes læring«, 
siger hun. 

Dorte Lange efterspørger, at kommunerne 
begynder at leve op til deres ansvar for fol-
keskolen, blandt andet ved at sikre mere lige 
vilkår på tværs af landet. 

»Kommunerne krævede selv, at der ikke 
skulle være en arbejdstidsaftale, så de bærer 
også ansvaret for, at det ikke ender med dårli-
gere undervisningskvalitet. Vi ser allerede, at 
nogle kommuner har svært ved at rekruttere 
lærere på grund af den måde, de driver skole 
på. Og det er helt tydeligt, at de kommuner, 
som har succes med at tiltrække lærere, også 
er de kommuner, som har en aftale med den 
lokale lærerkreds«, fastslår Dorte Lange. 

Elevernes skolegang bliver et lotteri
Også i forældreforeningen Skole og Forældre 
mærker man forskellene mellem landets 

folkeskoler tydeligt. Formand Mette With 
Hagensen mener, det er okay, at der er lidt 
forskel på skolerne – men vi skal til at passe 
på, at det ikke bliver for meget.

»Med de enorme forskelle, vi ser nu, er 
det næsten et lotteri, hvilken undervisning 
dit barn får, alt efter hvor barnet går i skole«, 
siger hun. Hun mener, at flere minimumskrav 
kunne være med til at mindske forskellene.

»Med reformen har vi timetal som mi-
nimum, men det kunne være rart, hvis der 
også var minimumsstandarder på andre om-
råder. Der er kæmpe forskelle på svømning, 
lejrskoler og ture ud af huset. Der måtte 
gerne være minimumskrav til, hvad der kan 
lade sig gøre inden for den økonomi, som 
kommunerne stiller til rådighed«, siger Mette 
With Hagensen.

Undervisningsminister Christine Antorini 
vil ikke kommentere lærernes forberedelses-
tid midt i overenskomstforhandlingerne, men 
siger i en skriftlig kommentar: »Med folkesko-
lereformen skaber vi en bedre fælles ramme 
for alle danske folkeskoler. Vi sætter klare 
mål for, hvad eleverne skal kunne, gennem 
de forenklede Fælles Mål, og vi har fastlagt et 
højt fælles minimumstimetal i en række fag, 
herunder i dansk og matematik. Med lektie-
hjælp og faglig fordybelse sikrer vi, at alle får 
mulighed for at blive støttet og udfordret fag-
ligt, uanset hvor de kommer fra, og hvilken 
hjælp de kan få derhjemme. Det er alt sam-
men elementer, der skaber mere ensartede 
vilkår for elever og skoler på tværs af landet. 
Men det er fortsat vigtigt, at kommuner og 
skoler har frihed til at tilrettelægge undervis-
ningen, så den tager udgangspunkt i de lokale 
behov og forudsætninger for læring.« 
 kra@dlf.org, pai@dlf.org 

Vi bliver som samfund nødt til at spørge os selv: Er det det, vi vil,  
eller er den mangfoldighed et problem? Lige nu trækker tiltagene  
i modsatte retninger. Man prøver at stramme op med fælles krav  
til for eksempel timetal, samtidig med at kommunerne har stor  
frihed til at fortolke lovgivningen.
Ning de Coninck-Smith
Professor og forfatter på fembindsværket »Dansk skolehistorie«

»Der, hvor man for alvor ser 
vilkårsforskellene, er på læ-
rernes undervisningstime-
tal – for eksempel er der 
kommuner med 810 timer 
i gennemsnit per lærer, og 
hvor man ikke har penge 
til vikardækning – det må 
lærerne også klare oveni«,  
siger Skoleledernes for-
mand, Claus Hjortdal.
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Så få kommuner rammer 
regeringens inklusionsmål

Over 
(9 kommuner)

Tæt på (95,5-96,5%) 
(20 kommuner) 

Under 
(67 kommuner) 

Kalundborg 
inkluderer
 88,2 %Vordingborg 

inkluderer 
97,2 %

Kilde:  Elever, der ikke modtager specialundervisning ud af samtlige folkeskoleelever. 
Folkeskolen baseret på tal fra Danmarks Statistik, statistikbanken/U194

Design:  Peter Yde Honoré Jensen

KommUner langT fra mål om inKlUsion
Kun 20 af landets 98 kommuner er tæt på regeringens målsætning om, at  
96 procent af børnene skal inkluderes i folkeskolen. 

94,6 procent af alle børn i Danmark bliver in-
kluderet i folkeskolen. Men der er stor forskel 
på, hvilket tilbud du vil få, alt efter hvor i lan-
det du sætter dit barn i skole. Gennemsnittet 
dækker nemlig over forskelle fra 100 procent 
på Læsø til 88,8 procent i Kalundborg. 

»De store udsving hænger først og frem-
mest sammen med forældrenes sociale bag-
grund«, siger professor i specialpædagogik 
Niels Egelund.

Men når det er sagt, er der også forskel 
på, hvad kommunerne har gjort historisk,  og 
hvordan og hvor hurtigt de arbej-
der sig hen mod regeringens mål 
om, at 96 procent af børnene skal 
inkluderes i folkeskolen i 2015.

Hurtigt eller langsomt  mod målet
20 kommuner ligger mellem 95,5 
og 96,5 procent. Ni kommuner 
inkluderer flere, og 67 kommu-
ner inkluderer færre. Nogle af 
kommunerne har flyttet sig meget 
hurtigt hen imod en højere inklu-
sionsprocent, efter at regeringen 
kom med sin målsætning. For 
eksempel Vordingborg, som har 
en inklusionsprocent på 97,2. Bare 
to år tidligere lå det på 94,8.

»Årsagen er dygtige lærere. I 
2012 nedlagde vi 23 specialklasser 
og inkluderede eleverne. Det var 
svært i starten, det skal jeg gerne 
medgive. Men tingene begynder 
at give god mening, selv om der 
stadig er udfordringer«, fortæller 
skolechef Per Larsen.

Han fortæller, at kommunen 
har sat massivt ind med efterud-
dannelse af lærerne, støtte i un-
dervisningen, dispensation til 100 
procent holddeling og en stor it-
satsning, hvor eleverne får løftet 
deres læringsperspektiv. Kommu-
nen har aftaler med 34 forlag om 
digitale læremidler, som lærere, 
elever og forældre kan benytte i 
skolen eller hjemme.

Der har været en del kritik blandt lærere 
og forældre, særligt af hastigheden i projek-
tet, men Per Larsen mener, at det var det rig-
tige at gennemføre inklusionen hurtigt. 

Per Larsen siger, at Vordingborg hverken 
har sparet eller sat penge til på inklusionen. 
Pengene fra de 23 specialklasser blev i skole-
området, og der blev tilført ekstra midler til 
inklusion.

Det blev dog ikke oplevet sådan. Han 
understreger, at den høje inklusionsprocent 
i Vordingborg ikke udelukkende handler om 

forældrenes sociale baggrund. 
Det har man også i Kalundborg, som har 

11,8 procent børn i specialtilbud. Her har man 
dog valgt at reagere anderledes på regerin-
gens målsætning. 

»Vi har jo ligget rigtig højt historisk, og det 
er et levn tilbage fra den periode. Vi har lagt 
en flerårsplan for at komme tilbage til mere 
normale tilstande, men det kommer til at 
tage noget tid, fordi vi har besluttet, at vi ikke 
bare vil flytte eleverne«, fortæller borgmester 
Martin Damm. 

Kalundborg har udarbejdet en 
plan, hvor man segregerer færre 
og færre over en årrække, og man 
forventer derfor, at procenten 
stille og roligt vil falde. 

»Men vi har altså ikke brugt 
den hårde metode, som man 
har nogle steder. Samtidig har vi 
besluttet, at pengene bliver i det 
samlede folkeskoleområde«.

Regeringens målsætning om 96 
procent inklusion skal nås i 2015, 
men der er altså fortsat lang vej 
for en del kommuner. Professor 
Niels Egelund mener ikke desto 
mindre, at procentsatsen er rigtigt 
sat.

»Jeg synes, det giver vældig god 
mening, for Danmark ligger rela-
tivtt højt sammenlignet med andre 
lande. Det er jo både etisk og 
menneskeligt det bedste, at elever 
får lov til at gå i et tilbud, der lig-
ger så tæt på almentilbuddet som 
overhovedet muligt«. 
pai@dlf.org 

Der er stor foreskel på inklusion, alt efter 
hvor i landet du sætter dit barn i skole. Gen-
nemsnittet dækker nemlig over forskelle fra 
100 procent på Læsø til 88,8 procent i Ka-
lundborg.  20 kommuner ligger mellem 95,5 
og 96,5 procent. Ni kommuner inkluderer 
flere, og 67 kommuner inkluderer færre.
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De DansKe  
folKesKoler  
har voKsevÆrK
For 20 år siden havde en stor folke-
skole omkring 500 elever. Med de  
seneste års skolesammenlægninger  
topper Glostrup Skole i dag med flere 
end 2.100 elever. 

I 1994 var der i gennemsnit 290 elever på 
landets folkeskoler. I 2014 er det tal vokset 
til 448 elever per skole. Det er en stigning 
på mere end en tredjedel på 20 år. Professor 
i pædagogik ved Institut for Uddannelse og 
Pædagogik ved Aarhus Universitet (DPU) Jens 
Rasmussen mener, at udviklingen formodent-
lig vil fortsætte. 

»Vi ser mange skolesammenlægninger, for-
di kommunerne vil drive skolerne på en øko-
nomisk mere rationel måde. Så det er nok den 
udvikling, vi også vil se fremover«, siger han. 

Jens Rasmussen ser dog ikke skolesam-
menlægningerne som noget negativt, fordi 
det samtidig åbner for bedre faglige udvik-
lingsmiljøer for lærerne. Men det kræver en 
indsats fra skolens side, mener han. 

»Vi ser gode resultater i Ontario og Singa-
pore, hvor de sørger for at holde lærernes 
kompetencer ved lige. Og det er bare alt 
andet lige nemmere at gøre det i større lærer-
miljøer. Men der er intet vundet ved bare at 
lægge skolerne sammen – det vigtigste er, at 
man foranstalter møder på tværs af matrik-
ler, etablerer samarbejder og danner faggrup-
per«, forklarer Jens Rasmussen.

Glostrup-lærer: Ikke mere faglig sparring 
I Glostrup blev alle kommunens skoler i 2012 
lagt sammen under én strategisk ledelse. 
Skolerne er stadig fordelt på fem forskellige 
matrikler. Lærer Majbritt Brander har under-
vist i Glostrup i et lille årti – og hun mener 
ikke, sammenlægningen har givet mere faglig 
sparring. 

Kilde: Gennemsnitlig skolestørrelse 
(Økonomi- og Indenrigsministeriets 
kommunale nøgletal)

Design:  Peter Yde Honoré Jensen

2.143 elever per folkeskole
GLOSTRUP

448 elever per folkeskole
GENNEMSNIT

160 elever per folkeskole
LÆSØ

Antal elever pr. skole
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2.143 elever per folkeskole
GLOSTRUP

448 elever per folkeskole
GENNEMSNIT

160 elever per folkeskole
LÆSØ

Antal elever pr. skole

I Glostrup er skolerne sammenlagt, 
så den største skole har over 2.000 
elever fordelt på flere matrikler. »Den 
overordnede ledelse sidder på en anden 
matrikel og har derfor ikke rigtig fingeren 
på pulsen, med hensyn til hvad der fore-
går«, siger lærer Majbritt Brander, der 
har undervist i ti år i Glostrup.

Anette Agerboe er tillidsrepræsentant 
på Læsø Skole, der har 160 elever og 18 
fuldtidslærerstillinger. Det lave elevtal er 
årsagen til, at der er indført aldersinte-
greret indskoling.

»Jeg har endnu ikke oplevet, at vi har dra-
get nytte af, at vi er blevet én stor skole. I ud-
skolingen virker det, som om lærerne sparrer 
mere fagligt, men i indskolingen mærker jeg 
det ikke. Men der er også meget travlt med 
reformen lige nu, så der er dårligt tid til det«, 
fortæller hun. 

Majbritt Brander har svært ved at pege på 
positive gevinster ved skolesammenlægningen. 
Hun har den opfattelse, at det er sket på grund 
af økonomiske besparelser til ledelse, men hun 
tror ikke, at antallet af ledere er blevet færre. 
Hun oplever til gengæld, at der er kommet 
flere elever i klasserne og færre lærere. 

»Den overordnede ledelse sidder på en 
anden matrikel og har derfor ikke rigtig fin-
geren på pulsen, med hensyn til hvad der 
foregår. Samtidig tager alting meget længere 
tid, fordi lokalledelsen på min matrikel ikke 
kan tage den endelige beslutning«, siger hun 
og fortsætter: 

»Samtidig skal vi rette ind efter hinanden, 
så vi gør tingene ens. Det er blevet meget 
mere omstændeligt – så tit gider man ikke 
engang prøve at sætte noget i gang«. 

Læsø-lærere må fagsparre på fastlandet
Ganske anderledes ser det ud på Læsø Skole. 
Med sine 160 elever og cirka 18 fuldtidslæ-
rer-stillinger kender alle elever og lærere 
hinanden, og der er ikke langt fra lærere til 
skoleleder. Det lave elevantal har ført til, at 
der er indført aldersintegreret indskoling. 
Men heldigvis er der stor forståelse fra kom-
munalbestyrelsen for skolens lille størrelse, 
mener tillidsrepræsentant på Læsø Skole 
Anette Agerboe. 

»Der er en virkelig god forståelse for, hvad 
det kræver at drive så lille en skole. Vi er 
dyre, for man kan ikke rationalisere ved at 
oprette større klasser eller lignende. Det er 
der bare ikke elever til«, forklarer hun. 

Anette Agerboe nyder den nærhed, arbej-
det på den lille skole fører med sig. Men sko-
lens størrelse betyder også, at der ikke altid 
en anden faglærer, man kan sparre med. Men 
heller ikke på det punkt er der smalle steder, 
fortæller Anette Agerboe. 

»Sammenlignet med de større skoler, 
jeg har været på før, har vi det virkelig som 
blommen i et æg. Der er selvfølgelig nogle 
begrænsninger på grund af størrelsen, men til 
gengæld er der god plads til, at man kan tage 
til netværksmøder i Frederikshavn og sparre 
med lærere der«, siger hun. 
freelance@dlf.org
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Kilde: Kompetencedækning på timeniveau 
fordelt efter kommuner, alle fag og 1. klasse – 
10. klasse samlet, 2013/2014, uvm.dk

Design:  Peter Yde Honoré Jensen

97 %
Fanø

80%
Gennemsnitligt 

63 %
Guldborgsund 

Andel timer med fagkompetente lærere 
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HVIDOVRE 
KOMMUNE

GENNEMSNIT:

Kilde: Elever per lærerårsværk, 
Databanken, uvm.dk

Elever per lærer

FAXE KOMMUNE

ELEVER

ELEVER

ELEVER

Design:  Peter Yde Honoré Jensen

I Faxe Kommune er 
der i gennemsnit 
13,9 elever per læ-
rer, mens Hvidovre 
Kommune  har det 
laveste antal med 
9,8 elever per lærer. 

Der kan være markant forskel på 
vilkårene for at være folkeskolelæ-
rer fra kommune til kommune. Nu 
kan du læse, hvad fagbladet Folke-
skolen og folkeskolen.dk har skrevet 
om skoler og lærervilkår i hver ene-
ste af Danmarks 98 kommuner, og 
gå på opdagelse via danmarkskortet 
på forsiden af folkeskolen.dk

Der er opbrud på lærerarbejds-
markedet. Sidste år sagde 380 
lærere deres job op uden at have 
et andet på hånden, og nogle kom-
muner kan vælge og vrage mellem 
jobansøgere, mens andre må slå 
jobbene op igen og igen. Nu kan 

du dykke ned i alt, hvad fagbladet 
Folkeskolen har skrevet fra den 
kommune, du overvejer at søge job 
i. Eller bare læse om, hvad vi har 
skrevet om den kommune, hvor du 
arbejder, eller den, hvor dine børn 
er elever. Sammen med artiklerne 
finder du også udvalgte nøgletal fra 
den enkelte kommune – for eksem-
pel antallet af ledige lærere, og hvor 
stor en del af timerne der er dækket 
af lærere med linjefagskompetencer 
– og der er link til Lærerforeningens 
såkaldte Grønspættebog om de lo-
kale arbejdsregler for lærerne.

Klik ind på folkeskolen.dk/kommunekort

Nu kaN du læSe folkeSkoleN.dk  
kommuNe for kommuNe

Til næste år skal 85 procent 
af undervisningen varetages 
af lærere, der er linjefagsud-
dannede. Fanø er i front, 
mens det går trægt for 
Guldborgsund. Og i 2018 
hedder målet 90 procent.

Læs også
Taler tysklæreren tysk?

13,9 elever per lærer i Faxe:  
Differentiering eller brandslukning?
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Dragør-elev:  
ingen grUnD Til aT vÆlge PrivaTsKole

Selvom Dragør Kommune ligger tæt på Kø-
benhavns omfattende udvalg af privatskoler, 
går kun 3,3 procent af kommunens elever på 
privatskole. Det gør Dragør til en af de kom-
muner, der har størst tilslutning til folkesko-
len – kun overgået af Læsø og Fanø. Charlotte 
Barfod Carlsen går i 8. klasse på Dragør Skole, 
og hun ser ingen grund til at skifte. 

»Vi har et rigtig godt sammenhold i min 
klasse. Vi er ikke særligt mange, så lærerne 
har god tid til at gå igennem hver ting med 
os alle sammen, og jeg føler, at der er et 

Kilde: Privatskoleelever pr. 100 elever (Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal)
Design:  Peter Yde Honoré Jensen

GENNEMSNIT: 
16,5 % af skoleeleverne går på en friskole

DRAGØR: 
3,3 % af skoleeleverne går på en friskole

NYBORG: 
32,5 % af skoleeleverne går på en friskole

Privatskolefrekvens
6,5 procent af de danske skoleelever går nu på en privat 
skole, men der er store forskelle fra kommune til kommune. 

»Der er et godt fællesskab på min skole  
– og der er ikke så gode transportmu-
ligheder til København, så når skolen 
nu er så god, som den er, kan jeg ikke 
se nogen grund til at vælge en privat-
skole«, siger Charlotte Barfod Carlsen, 
Dragør.

»Jeg synes, jeg lærer mere på frisko-
len«, siger 13-årige Christoffer Ander-
sen, der  bor i Nyborg Kommune, som 
skiller sig ud ved at være den kommune 
i Danmark, hvor flest elever går på en 
privat skole: Hele 32,5 procent.

højt niveau. Det betyder rigtig meget«, siger 
hun. 

Charlotte Barfod Carlsen overvejede en 
kort overgang at skifte til en privatskole i 
København, fordi hun gerne ville prøve noget 
nyt. Men hun blev, fordi hun gerne ville af-
slutte på Dragør Skole også. Det betød noget 
at gennemføre, forklarer hun. 

»Der er to fra min klasse, som har skiftet 
på grund af sport eller andet. Men der er et 
godt fællesskab på min skole – og der er ikke 
så gode transportmuligheder til København«, 
siger Charlotte Barfod Carlsen. 

Privatskolefremgang har konsekvenser
Professor i uddannelsesforskning ved Aalborg 
Universitet Palle Rasmussen forklarer, at der 
i dag er fire hovedårsager til, at forældre og 
elever vælger friskolerne frem for folkeskolen. 

»Nogle forældre vælger en skole med en 
særlig profil, eksempelvis religiøse skoler eller 
sportsskoler. Andre flytter, fordi de vil give 
deres børn et fagligt løft i for eksempel ud-
skolingen – eller for at undgå socialt udsatte 
grupper. Og så er der den helt store frem-
gang, nemlig privatskoler åbnet af forældre 
på grund af lukning af den lokale folkeskole«, 
forklarer han. 

Vennernes valg påvirker
13-årige Christoffer Andersen bor i Nyborg 
Kommune, som skiller sig ud ved at være den 
kommune i Danmark, hvor flest elever går på 
en privat skole: Hele 32,5 procent. Christof-
fer Andersen gik selv i folkeskole på Aunslev 
Skole frem til slutningen af 6. klasse, hvor han 
tog valget om at skifte til Nyborg Friskole.  

»Jeg havde hørt, at det var bedre at gå på 
friskolen, og jeg ville gerne lære mere. Det sy-
nes jeg virkelig også, jeg gør, for lærerne går 
lidt mere op i det her. Der er mere respekt og 
ikke så mange, der bliver drillet«, forklarer 
han.   
freelance@dlf.org
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  Når du ser på skolelandskabet i dag sam-
menlignet med 1980’erne, har vi så stadig 
en fælles folkeskole?
 »Jeg mener i høj grad, at vi har en fælles fol-
keskole. Og jeg kan ikke se, at den er blevet 
mindre fælles af, at kommunerne har fået 
større indflydelse, og at vi har fået skolebe-
styrelser. Det afgørende er jo indholdet, og 
det er jo nærmest blevet mere fælles. De na-
tionale obligatoriske test og kanonerne er jo 
tiltag, vi har indført, der sikrer en vis fælles 
standard«.

  Men når man ser på de økonomiske vilkår 
for at drive skole, så bruger den dyreste 
kommune i dag dobbelt så mange penge 
som den billigste, og går man 15 år tilba-
ge, så brugte de kun 50 procent mere?
  »Ja, men jeg kan nu huske, at man også i 
70’erne talte om meget store forskelle i den 
økonomiske standard. Og det ejendommelige 
var, at det var svært at spore effekten på ele-
vernes præstationer. Jeg morede mig engang 
i slutningen af 70’erne med at lave en korre-
lation mellem udgifter og stavefejl per elev 
ved 9.-klasseprøven. Det viste sig, at de 
bornholmske og sønderjyske elever havde la-
veste antal stavefejl og samtidig de laveste 

udgifter per elev. Så man skal passe på med 
regler. Det er jo også derfor, jeg altid har givet 
Anders Bondo ret i, at flere undervisningsti-
mer ikke garanterer noget som helst«. 

  Den nuværende regering har jo sat yderli-
gere mål for, hvor danske skoleelever skal 
ligge i testene, højere faste minimums-
krav til dansk og matematik og ensartet 
længere skoledag. Er det den rigtige vej at 
gå?
  »Det er kun det rigtige, hvis det er nødven-
digt. Hvis skolerne har så stærke pædagogi-
ske ledelser, at niveauet holdes oppe uden 
centrale tiltag, så er det da det bedste. Men 
der har jo været en bekymring over, at der var 
for mange, der faldt af i svinget som følge af 
enhedsskolens bivirkninger. Man oprettede 
enhedsskolen for at gøre børnene lige, og så 
blev de på mange måder mere ulige. Det er 
det, der har ført til centrale tiltag. 
Sådan en grundtvigianer som jeg selv har jo 
ændret principper ret kraftigt. De nationale 
test er aldrig groet i min have. Men tvunget 
af problemernes omfang og mine erfaringer 
som integrationsminister var jeg ikke i tvivl 
om, at det var rigtigt at indføre test og kano-
ner«. 

  Så tænker du, at man kan afvikle mål og 
test igen, hvis skolerne bliver bedre til at 
styre niveauet?
  »Det ville jo være herligt, hvis vi kan nå dertil. 
Men så skal der nok opbygges lidt mere tillid 
mellem skolen og omverdenen«. 

  I din første periode som undervisningsmi-
nister i slutningen af 80’erne blev lærerne 
»kommunaliseret«, og forældrene fik stør-
re indflydelse. Men i din anden periode  –  i 
2006 – sagde du: »Det er sidste udkald 
for det kommunale selvstyre og for skole-
bestyrelser (…). Hvis ikke eleverne bliver 
dygtigere, og skolens kvalitet forbedres, 
står vi med en statsstyret folkeskole om ti 
år«. Mente du den trussel alvorligt?
  »Ja, og jeg mener stadig, at det gælder. Jeg 
har ikke lagt skjul på, at jeg på mange måder 
blev skuffet over det, der kom ud af, at vi fik 
skolebestyrelser i stedet for skolenævn. Vi 
havde selvfølgelig håbet, at skolebestyrel-
serne især ville interessere sig for niveauet. 
Det er, som om mange beskæftiger sig med 
alt muligt andet«. 

  I din artikel »Perestrojka i uddannelsessy-
stemet« fra 1988 giver du udtryk for, at 
brugerne skal have frit valg mellem skoler, 

 Pernille AisinGer  SPørgEr        Bertel HAArder  SVarEr: 

»Vi har i høj grad stadig  
en fælles folkeskole«

foto: scanpix

Kommunaliseringen af folkeskolen, det frie skolevalg, bloktilskud og skolebestyrelser blev indført med 
Bertel Haarder som undervisningsminister i slut-80’erne. Han ønskede forskellighed og konkurrence mellem 
skolerne. Men Haarder mener absolut ikke, at folkeskolen i dag er sprængt.
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Jeg morede mig engang i slutningen af 
70’erne med at lave en korrelation mellem 
udgifter og stavefejl per elev ved 9.-klasse-
prøven. Det viste sig, at de bornholmske og 
sønderjyske elever havde laveste antal stave-
fejl og samtidig de laveste udgifter per elev.
Bertel Haarder

som derfor skal konkurrere på markedsvil-
kår. Og at skolernes ledelser skal varetage 
brugernes og ikke producenternes inte-
resser. Men er det i elevernes interesse, at 
de dygtigste elever mange steder flygter 
til friskolerne, så niveauet i folkeskolen 
falder, og at forskellene på folkeskolernes 
kvalitet er så store, at eleverne ikke kan 
regne med at få en lige høj kvalitet?
  »Der kan siges meget dårligt om det frie sko-
levalg. Det nytter bare ikke noget, for skolefri-
heden er altafgørende også for folkeskolen. 
Når der for eksempel er en skole, som ikke 
kunne bekvemme sig til at skaffe sig af med 
en totalt umulig dansklærer, så er det da 
godt, at eleverne kan flygte. Men langt det 
bedste ville da være, hvis alle ganske frivilligt 
valgte den nærmeste skole«.

  økonomien er jo meget forskellig i kom-
munerne, og nu, hvor man har lagt time-
tallet fast på kernefagene, er skolerne jo 
nødt til at spare andre steder – for eksem-
pel på lærernes forberedelse. Er det ikke 
værre, at der er forskel på kvaliteten af ti-
merne end på antallet af timer?
  »Jeg har jo selv undervist, og jeg har aldrig 
talt minutter, og jeg kunne aldrig drømme om 
at forlade et forældremøde, fordi den tid, der 
er sat af, er gået. Jeg har en helt anden 
livsindstilling. For mig er lærergerningen et 
kald, og derfor er forberedelsestid noget, jeg 
aldrig rigtig har forstået«. 

  Du skrev i Perestrojka-artiklen, at du øn-
skede en opblødning og afvikling af afta-
lesystemet for lærerne. Var det i stil med 
det, vi har set nu?
  »Ja, det må jeg nok indrømme. Jeg vil ikke 
gøre mig bedre end den nuværende regering. 
Jeg har altid betragtet arbejdstidsreglerne 

som aldeles utålelige. Jeg har altid set lærer-
gerningen som et kald. Og lærernes deroute 
hang sammen med, at de begyndte at se sig 
selv som lønmodtagerorganisation, som skul-
le have betaling for alt«.

  Men regeringen har jo nu dikteret et antal 
af timer i dansk, engelsk og matematik. Er 
det ikke vigtigere at se på kvaliteten af 
undervisningen end på antallet af timer?
  »Jeg kan godt se din pointe. Du tager mig på 
ordet. Men der er også grænser for, hvor langt 
timetallet kan gå ned. Et eller andet sted skal 
grænsen gå, og den sætter staten. Man skal 
bare ikke tro, at det garanterer kvaliteten«.

  Hvad er der galt med en statslig skole, så 
længe man også har friskoler?
  »Der er ikke noget galt ved, at staten interes-
serer sig for indhold og niveau. Men det er 
særdeles upraktisk, hvis staten også blander 
sig i den lokale skolestruktur og skoleledelse. 
Indhold og niveau – ikke alt det andet«. 

  Så er konsekvenserne af det, du indførte 
dengang, blevet, som du havde håbet på?
  »Nej, jeg var som sagt lidt skuffet over skole-
bestyrelsernes indsats. Men jeg synes, at 
selvejermodellen med udpegede ledere i hele 
undervisningssektoren vil holde i rigtig man-
ge år. Men i øvrigt var det ikke mig selv, der 
havde skrevet artiklen ’Perestrojka i uddan-
nelsessystemet’. Det var en dygtig fuldmæg-
tig. Jeg har godkendt den, for indholdet var 
rigtigt, men jeg kunne ikke lide dens kommer-
cielle sprogbrug. Man kunne tro, at mit forbil-
lede var en margarinefabrik. Sandheden er, at 
mit forbillede er folkehøjskolen, som jeg er 
vokset op med«.  
pai@dlf.org

 

Pris 4.500 kr.

5. - 11. juli 2015

Den mundtlig fortælling er en urgammel 
underholdningsgenre. Kurset henvender 
sig til dem, der har lyst til at tage livtag med 
fortællekunsten – både begyndere og 
øvede. Vi kommer tæt på den mundtlige 
fortællers værktøjer: Historien, stemmen, 
kroppen og kontakten med tilhørerne. 
      Undervisere er bl.a. Lise Marie Seidelin 
Nedergaard med mere end 20 års profes-
sionel erfaring og Katrine Faber, skuespiller 
og fortæller.

Fortæl på livet løs
Et fortællekursus

www.rhskole.dk · info@rhskole.dk· Tlf.: 7484 2284

Et fortællekursus

Pris 4.500 kr.

5. - 11. juli 2015

Det er en særlig litterær genre at skrive 
manuskript til et teaterstykke. Man skriver 
stemmer til scenen. Om du er professionel 
forfatter eller skribent, teaterlærer eller et 
menneske, som blot har lyst til at udtrykke 
sig kreativt med teatermanuskripter, er dette 
kursus for dig. 
      Kurset består af kreativitets- og skrive-
øvelser med bl.a. manuskriptforfatter Peter 
Hugge samt foredrag af dramatiker Line 
Knutzon m.fl .

Manuskriptskrivning
Scener fra livet – livet på scenen

www.rhskole.dk · info@rhskole.dk· Tlf.: 7484 2284

Pris 4.300 kr.

28. juni - 4. juli 2015

Har vi en skole for folket eft er folkeskolere-
formen? Hvor blev dannelsen af? Hvor fører 
uddannelsestænkningen os hen? Siden 
1990’ernes PISA-chok har den danske folke-
skole været udsat for et massivt politisk pres 
for at udvikle sig til det, man i dag kalder for 
en kompetence- og outputstyret skole. Mød 
og debatter med Kjeld Holm, Lars-Henrik 
Schmidt, Ove Korsgaard, Asger Baunsbak-
Jensen, Alexander von Oettingen og Niels 
Buur Hansen m.fl .

Pædagogik og etik
Hvor fører folkeskolereformen os hen?

www.rhskole.dk · info@rhskole.dk· Tlf.: 7484 2284

Pris 4.300 kr.

28. juni - 4. juli 2015

Har vi en skole for folket eft er folkeskolere-
formen? Hvor blev dannelsen af? Hvor fører 
uddannelsestænkningen os hen? Siden 
1990’ernes PISA-chok har den danske folke-
skole været udsat for et massivt politisk pres 
for at udvikle sig til det, man i dag kalder for 
en kompetence- og outputstyret skole. Mød 
og debatter med Kjeld Holm, Lars-Henrik 
Schmidt, Ove Korsgaard, Asger Baunsbak-
Jensen, Alexander von Oettingen og Niels 
Buur Hansen m.fl .

Pædagogik og etik
Hvor fører folkeskolereformen os hen?

www.rhskole.dk · info@rhskole.dk· Tlf.: 7484 2284www.rhskole.dk • info@rhskole.dk
Tlf.: 7484 2284

Den mundtlig fortælling er en 
urgammel underholdningsgenre. 
Kurset henvender sig til dem, 
der har lyst til at tage livtag med 
fortællekunsten – både begyndere 
og øvede. Vi kommer tæt på den 
mundtlige fortællers værktøjer: 
Historien, stemmen, kroppen og 
kontakten med tilhørerne.
    Undervisere er bl.a. Lise Marie Seidelin Neder-
gaard med mere end 20 års professionel erfaring og 
Katrine Faber, skuespiller og fortæller.

Pris 4.500 kr.

Det er en særlig litterær genre at 
skrive manuskript til et teater-
stykke. Man skriver stemmer til 
scenen. Om du er professionel
forfatter eller skribent, teaterlærer 
eller et menneske, som blot har 
lyst til at udtrykke sig kreativt 
med teatermanuskripter, er dette 
kursus for dig.

Har vi en skole for folket efter 
folkeskolereformen? Hvor blev 
dannelsen af? Hvor fører uddan-
nelsestænkningen os hen? Siden
1990’ernes PISA-chok har den danske 
folkeskole været udsat for et mas-
sivt politisk pres for at udvikle sig til 
det, man i dag kalder for en
kompetence- og outputstyret skole.

    Kurset består af kreativitets- og skriveøvelser
med bl.a. manuskriptforfatter Peter Hugge samt 
foredrag af dramatiker Line Knutzon m.fl .

    Mød og debatter med Kjeld Holm, Lars-Henrik
Schmidt, Ove Korsgaard, Asger Baunsbak-Jensen, 
Alexander von Oettingen og Niels Buur Hansen m.fl .

Pris 4.500 kr.

Pris 4.300 kr.

Korte Kurser
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iXplore er en ny generation af digitale systemer til matematik, natur/teknologi,  geografi, 
 biologi og fysik/kemi. Med iXplore får du  komplette systemer, der sikrer  progression, 
 sammenhæng og tværfaglighed i  naturfags- og  matematikundervisningen fra 1.- 10. klasse.

Med iXplore får du adgang til:
• Interaktive systemer med kernestof
• Opgaver, aktiviteter, quizzer og adaptive test
• Oplæsning af tekst, animationer, videoer og leksika
• Notefunktion, logbog og kommunikationsværktøjer
• Lærervejledninger og evalueringsmoduler
• Fællesfaglige forløb til alle klassetrin.

Bestil en måneds gratis prøveabonnement 
på www.goforlag.dk/prøveabonnement

Vind en klasseudflugt 
til Danfoss Universe, 
Den Blå Planet eller 
Experimentarium!

Inkl. undervisningsforløb, overnatning, 
forplejning og transport. 

Deltag i den store iXplore-konkurrence 
om et bæredygtigt lokalmiljø for 3.-8. klasse. 

Læs mere på 
www.goforlag.dk/ixplorekonkurrence

iXplore
– Digitale systemer til naturfag og matematik

TILSKUD
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Del lommebogen med nye lærere på lærer-
værelset – og med forældrene via folkesko-
len.dk/lommebog.

Lockout
Lovindgreb
Lektiehjælp

Der er sket mange markante ændringer 
i lærernes hverdag de seneste år, og det har 
fået bølgerne til at gå højt i debatten. 

Men hvad er det egentlig, det går ud på, 
når der bliver snakket om forberedelsestid, 
lærerarbejdspladser og understøttende un-
dervisning? Og hvad i alverden har stempel-
ure og konfirmationsforberedelse med det 
hele at gøre? 

Redaktionen har samlet de 25 vigtig-

ste emner fra de seneste to års debat i en 
lommebog, hvor du hurtigt kan danne dig 
et overblik over situationen – og gå mere i 
dybden, når du har tid og lyst til det. 

Lommebogen ligger online – til både 
computer, telefon og tablet – den ligger også 
i  en printversion. 
hjo@dlf.org

iXplore er en ny generation af digitale systemer til matematik, natur/teknologi,  geografi, 
 biologi og fysik/kemi. Med iXplore får du  komplette systemer, der sikrer  progression, 
 sammenhæng og tværfaglighed i  naturfags- og  matematikundervisningen fra 1.- 10. klasse.

Med iXplore får du adgang til:
• Interaktive systemer med kernestof
• Opgaver, aktiviteter, quizzer og adaptive test
• Oplæsning af tekst, animationer, videoer og leksika
• Notefunktion, logbog og kommunikationsværktøjer
• Lærervejledninger og evalueringsmoduler
• Fællesfaglige forløb til alle klassetrin.

Bestil en måneds gratis prøveabonnement 
på www.goforlag.dk/prøveabonnement

Vind en klasseudflugt 
til Danfoss Universe, 
Den Blå Planet eller 
Experimentarium!

Inkl. undervisningsforløb, overnatning, 
forplejning og transport. 

Deltag i den store iXplore-konkurrence 
om et bæredygtigt lokalmiljø for 3.-8. klasse. 

Læs mere på 
www.goforlag.dk/ixplorekonkurrence

iXplore
– Digitale systemer til naturfag og matematik

TILSKUD

Konkurrence annonce.indd   1 27/02/15   12.44

Kom hurtigt på omgangshøjde i skoledebatten. 
Folkeskolen lancerer en kort digital lommebog, der 
forklarer 25 centrale ord, som svirrer rundt i diskussi-
onerne om folkeskolereformen og lærernes arbejdstid. 

Fyr op under din debat  
med digital lommebog

TeksT RedaKtionen

illusTraTion PeRnille Mühlbach

folkeskolen.dk/lommebog

Lommebogen forklarer 25 ord fra 
debatten med links til artikler om 

emnerne. Slå op på folkeskolen.dk/
lommebogen

Bornholm
Stik tæerne i det kridhvide sand på Dueodde. 
Nyd de knejsende klipper på Nordbornholm. 
Oplev Bornholms skabelse fra glødende lava 
til frodig solskinsø på Naturbornholm. Mærk 
historiens vingesus på Hammershus. Duft livet 
blandt godtfolk og skidtfolk i middelalderen.

Bornholm er ikke bare læring på den sjove måde. Eleverne 
vil også elske lejrskolestederne med de gode feriehuse, 
swimmingpoolen og de spændende aktiviteter. Glæd jer til 
masser af oplevelser. Vi gør det nemt og billigt – og rejsen til 
Bornholm er endda gratis for jer. Vi har hjulpet over 600 skole-
klasser med dejlige lejrskoledage. Må vi også hjælpe jer?

info@teambornholm.dk
www.lejrskole-bornholm.dk Det bliver en god lejrskole!

Ring nu: 56 95 85 66
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En flot stemmeprocent
– tak for det!

Her godt 24 timer før afstemningen om 
overenskomstresultatet for medlemmerne 
ansat i regioner og kommuner slutter, har 
stemmeprocenten passeret 70. Det er helt 
bestemt flot, og jeg vil gerne sige tak til alle, 
der har stemt. Deadline for denne klumme er 
her søndag den 15. marts om eftermiddagen, 
hvilket afføder nogle refleksioner over vores 
situation, før vi kender resultatet.

Før, under og efter de såkaldte overens-
komstforhandlinger i 2013 forsøgte arbejdsgi-
verne at sætte en kile ind mellem Danmarks 
Lærerforening og medlemmerne, men de 
blev mødt med det massive budskab: Med-
lemmerne er Danmarks Lærerforening. En 
høj stemmeprocent, også til en vanskelig 
overenskomst som den, vi har stemt om den-
ne gang, er endnu en bekræftelse på dette.

Jeg kender af gode grunde ikke resultatet 
af afstemningen, mens jeg skriver dette, men 
det er helt åbenlyst, at holdningerne til resul-
tatet har været delte, og mange har været i 
tvivl. Det har heldigvis ikke resulteret i en lav 
deltagelse i urafstemningen – tværtimod! Det 
betyder, at uanset udfaldet af afstemningen 
har medlemmerne endnu en gang under-
streget deres aktive deltagelse i foreningens 
arbejde, og vi kan med stor troværdighed 
sige, at afstemningsresultatet er udtryk for 
medlemmernes holdning. Det er et rigtig godt 
afsæt for det store arbejde, vi står foran såvel 
lokalt som centralt, hvad enten der er flest ja- 
eller nejstemmer, når resultatet bliver gjort 
op i morgen klokken 16.

Det arbejde handler om at skabe de bedst 
mulige arbejdsbetingelser, så vi kan lykkes 
med vores vigtige opgaver, hvad enten det 

drejer sig om undervisning, vejledning eller 
ledelse.

Nogle har vurderet, at vi står stærkest i 
forhold til dette arbejde med et ja til det fore-
liggende resultat, mens andre har vurderet, 
at et nej er det bedste udgangspunkt – men 
målet er vi ikke uenige om.

Og det er lige præcis det, der er vores 
store styrke, og det, der gør, at vi kan sige, at 
medlemmerne er Danmarks Lærerforening.

Jeg venter spændt på resultatet i morgen. 
For mig er det helt afgørende, at vi også efter 
i morgen fremstår som en stærk og samlet 
forening med medlemmernes opbakning, og 
her er den høje stemmeprocent et godt ud-
gangspunkt – endnu en gang: Tak! 

 Nogle har 
vurderet, at vi 
står stærkest i 
forhold til dette 
arbejde med et 
ja til det forelig-
gende resultat, 
mens andre har 
vurderet, at et 
nej er det bedste 
udgangspunkt 
 – men målet er vi 
ikke uenige om.

Skriv kort og 
send dit indlæg 
som e-mail til 
folkeskolen@
dlf.org.  
Maksimalt 
1.750 enhe-
der inklusive 
mellemrum. 
Redaktionen 
forbeholder sig 
altid ret til at 
forkorte yder-
ligere. Læser-
indlæg til  
Folkeskolen 
nummer 8 skal 
være redak-
tionen i hænde 
senest onsdag 
den 8. april 
klokken 9.00.

DLF mener
af anders bondo christensen 
formand for dLf  
 
 

Debatsiderne er sendt til tryk, før ok 15-resultatet var kendt.
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 FoLkeSkoLen.Dk hoLDer åbent heLe Døgnet

 Brug rejsekoden skolen for at få din ferie til specialprisen.

Børnerabat gælder ved 2 voksne. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. 
Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Bestil på  
www.happydays.nu 
eller ring 70 20 34 48 Åbent hverdage kl. 8-17.

Hotel Palme 
Byen Garda, som deler navn med 
Lago di Garda – på dansk Gardasøen 
– er en ægte italiensk feriedrøm, hvor 
den legendariske stemning rigtigt 
mærkes på en tur gennem den gamle 
bydels snævre gader, hvor man føler 
sig hensat til et maleri af en klassisk 
sydlandsk idyl med frodige blomster, 
der vokser op ad mure, over smukt 
patinerede pastelvinduer og på de 
karakteristiske tegltage. Her ligger 
jeres hotel med swimmingpool i gåaf-
stand fra byen og den legendariske sø 
(500 m), der danner rammer om en 
skøn sommerferie i Italien. En oplagt 
feriebase, hvis beliggenheden er det 
vigtigste. Er det den italienske kul-
tur, der lokker jer hertil, bør I opleve 
markedet hver mandag i Peschiera 
del Garda (19 km). Malcesine (28 
km) med det smukke Scaligeroslot.

•	7	overnatninger
•	7	x	morgenbuffet
•	7	x	3-retters	
	 valgmenu	
	 inkl.	salatbuffet
•	4	x	vinsmagning
•	Værelse	med	
	 balkon	eller	
	 terrasse

Pris med rejsekode

2.299,-
pr. person i dbl.vær.

Pristillæg
6.6.-10.7., 22.8.-4.9.: 550,-

11.7.-21.8.: 950,-

Ankomst: Valgfri i 
perioden 1.-30.5., 6.6.-4.7., 8.-15.8., 
22.-29.8. og 5.9.-17.10 samt 
lørdage i perioden 11.7.-1.8.2015. 
Turistskat EUR 1-2,- pr. person pr. døgn.

Rejseklubben
®

.nu

®

.nu
Rejseklubben

Rejseklubben
®

.nu
Rejser med

glæ
de

Rejser med
glæ

de

®

.nu
Rejseklubben

Rejseklubben
®

.nu
Rejser med
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Rejser med
glæ

de

®

.nu
Rejseklubben

Rejser med glæ
de

Kør selv-ferie med

Sommer i Garda

2 børn 
0-7 år gratis.

2 børn 8-12 år ½ pris.
Maks. 2 børn.

•	 5	overnatninger
•	 5	x	morgenbuffet
•	 3	x	3-retters	middag/buffet
•	 1	velkomstdrink
•	 Fri	entre	til	badelandet	Vitalpark
•	 10	%	rabat	på	
	 wellnessbehandlinger

•	 2	overnatninger
•	 2	x	morgenbuffet
•	 2	x	2-retters	middag/buffet
•	 	Fri	adgang	til	9-hullers	golfbane	
samt	sportshaller	med	

	 badmintonbaner	m.m.	

Luksusliv i Heiligenstadt

Miniferie i Mols Bjerge

Ankomst: Valgfri frem til 17.12.2015.

Ankomst: Torsdage og fredage frem til 27.3. 
og 22.10.-11.12. samt valgfri i perioden 1.4.-16.10.2015. 

Pris med rejsekode

2.449,-
pr. person i dbl.vær. 

Pris med rejsekode

899,-
pr. person i dbl.vær. 

eller enkeltværelse 

Best Western Hotel am Vitalpark 
HHHH
Lige syd for Harzens sagnomspundne bjerg-
landskaber ligger en af Tysklands smukke, 
gamle barok- og middelalderbyer; Heili-
genstadt. Byen er også en kendt kurby, 
og traditionen for wellness og forkælelse 
får I serveret på et sølvfad på jeres hotel. 

Hotel Fuglsøcentret
Hotellet ligger med den flotteste udsigt 
over nationalparken og kun 1 km fra Fuglsø 
Strand. Her får I den bedste oplevelse af 
noget af den flotteste natur, Danmark har 
at byde på. Oplev f.eks. Ebeltoft (15 km) 
og Ree Park (22 km).

3 nætter fra 999,-5 nætter fra 1.699,-

3 nætter 1.599,-

3 nætter 1.249,-4 nætter 1.649,-5 nætter 1.849,-

Vind en ferie...

Born   kr. i

2 nætter 
899,-

1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-11 år ½ pris.

1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-14 år ½ pris.

Kurafgift EUR 1,- pr. person pr. døgn.

Hotel Palme

BW Hotel am Vitalpark

Hotel Fuglsøcentret

Book et enkeltværelse uden tillæg (1 barn gratis) 

Det lille eKstra
Vi giver vin og sodavand, 
når du booker ferie hos os.
Se hvordan det fungerer på 
www.happydays.nu/detlilleekstra

Ikke at blive så dygtige, 
som de kan
Christian Wadskov i folkeskoleforældres nye blog på folkeskolen.dk:

 Alle 
skal blive 
så dygtige 
som de 
kan. Hvad 
nu hvis 
man ikke 
er enig

Jens Raahauge:
»… forligspartierne er enige om, at det første af de overordnede mål for fol-
keskolen er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan. halleluja, siger jeg 
bare. hvornår har nogen ment eller arbejdet for det modsatte?

men udsagnet dækker over, at man har ønsket en målstyring af den faglige 
undervisning, så eleverne skal blive så dygtige, som de kan – på de områder, 
der er målbare.

eleverne skal have højere karakterer for mindre, idet bedømmelser sker in-
den for et snævrere felt ...

og husk, at grunden til folkeskolereformen blev lagt, ved at selve skolens 
formålsparagraf i 2009 blev ramt af en passus, der nok kunne give udslag på 
banalometeret: folkeskolen skal forberede eleverne til videre uddannelse. Ja, 
hvem har nogensinde forestillet sig, at de skulle blive i skolen.

denne passus dækker over noget andet: at skolen er en brobygning imellem 
børnehaven og ungdomsuddannelsen. skolen har mistet sin værdi som selv-
stændig epoke i barnets liv; en tid for udfoldelse, udforskning, ind- og oplevelse 
og erobring af egen verden …

summa summarum: brug banalometeret, når de, der har magt, siger noget, 
som lyder for enkelt, for så er det nok snarere bagtanke end forstand«.

Banalometer

»alle skal blive så dygtige, som de 
kan. hvad hvis nu man ikke er enig? 
hvis man tillader sig at ville noget 
andet, også med skole, med sit liv, 
sin resiliens og sin livsduelighed. har 
man så retten til ikke at blive så dyg-
tig, som man kan?

skolen skal nu lægge et kontinu-
erligt pres på barnet for at yde mere, 
at opfylde læringsmål, at presse 
læringskurven i forhold til kontinuer-
ligt skiftende mål netop for at blive 
’bedre’. oplevelsen af at have lavet 
noget, der er flot og godt, udebli-
ver. oplevelsen af at være god nok 
udebliver.

hvis man har et af de børn, som 
konstant er blevet forfulgt med ’har 
gode potentialer’ og diverse mere 
eller mindre målrettede indsatser for 
at realisere dem, er det som forældre 
svært at være i en position, hvor man 

oplever lærernes frustration og af-
magt over ikke at kunne opnå effekt 
af læringsformidlingen.
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debat

DeLtag i netDebatten. FoLkeSkoLen.Dk hoLDer åbent heLe Døgnet

Thora Hvidtfeldt Rasmussen: 
»… det fortvivlende med det her projekt bevægelse 
er, at der fokuseres på de store bevægelser - og de 
er sikkert meget gavnlige for sundheden. men mens 
man holder fokus på at få pulsen op, glemmer man 
finmotorikken.

formning blev for mange år siden til billedkunst; 
det var ikke fint nok at bruge hænderne, der skulle 
kunstforståelse indover. 

nu er sløjd og håndarbejde slået sammen – der 
skal fokuseres på design. hvorfor er det ikke vigtigt 
at fokusere på at bruge hænderne praktisk?

hvorfor tror man, at det vil kvalificere elevernes 
kreativitet, at man slår to fag, der kræver hvert sit 
faglokale, og som har hver sin egenart, der kræver 
viden og erfaring hos læreren, sammen til ét fag?

hvorfor tror man, at det gør eleverne mere inno-
vative, at de bliver stillet over for krav om at designe, 
på et tidspunkt hvor de knap nok har haft fagets 
redskaber i hænderne?

hvorfor tror man ikke, at det tværtimod vil give 
arbejde med hænderne lavere status? ...

Torben Andersen:
»når vi nu skal fokusere på evidensbaserede under-
visningsmetoder, så ved jeg egentlig ikke, om jeg 
skal grine eller græde, når jeg læser ovenstående 
artikel. Lav dog egentlig idræt en gang om dagen, så 
eleverne får noget energi til at klare de boglige fag, 
frem for sådant et misfoster, der næppe dygtiggør 
eleverne i et omfang, der står mål med anstrengel-
serne«.

Kommentarer til  
»bevægelse på gyngende grund«

 Få ny inspiration 
og viden om dit fag
Er du lærer i matematik, idræt, sprogfag eller håndværk og design, 
så har du mulighed for at få et gratis kompetenceløft

Danmarks Lærerforening tilbyder folkeskolelære-
re et gratis kompetenceløft i fagene matematik, 
sprogfag, idræt samt håndværk og design. Det er 
muligt, fordi foreningen har fået midler fra A.P. 
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers 
Fond til almene Formaal.

Derfor afholdes en række to-dages kurser landet 
over i løbet af 2015. Kurserne afholdes fra august 
til november.

Kunne du tænke dig ny inspiration og en faglig 
opdatering inden for dit fag, så er der nu åbent for 
tilmelding til efterårets kurser. Sidste tilmeldings-
frist er mandag d. 13. april 2015. Tilmeldingen 
sker efter først-til-mølle princippet.

Gå ind på www.dlf.org og læs 
mere om kursernes indhold, 
tid og sted, betingelser for 
at deltage samt tilmelding.

V=     πr³4
3

E=mc²

a²+b²=c²

DLF_annonce_halvside.indd   1 25/02/15   13:55

Debatsiderne er sendt til tryk, før ok 15-resultatet var kendt.
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Niels Christian Sauer:
»… det lille antal sager, hvor skolelederen ikke har 
overholdt sin informationspligt, er formentlig top-
pen af et isbjerg. i tallet indgår jo kun de tilfælde, 
hvor forældrene har opdaget, at skolen har tilba-
geholdt information. hvad man ikke ved, har man 
som bekendt ikke ondt af, vel?...

og sådan må det nødvendigvis gå, når behovet 
for specialundervisning skal vurderes af dem, der 

sidder med pengekassen, mens den egentlige 
ekspertise er koblet totalt ud. tænk hvis man kør-
te hospitalerne efter samme recept. det vil sige 
overlod afgørelser om behandling til hospitalets 
økonomichef. det er ærlig talt langt, meget langt, 
ude, det her«.

Kommentar til  
»Skoleledere skal blive 
bedre til klagevejledning«

Der skulle i tre valgområder vælges kandidater tilhørende henholdsvis 
folke skoleområdet, medlemsgruppe 1, og undervisningsområdet uden for 
folke skolen og andre medlemmer uden tilknytning til undervisningsområdet, 
medlemsgruppe 2.

Valget er gældende for en periode på 4 år fra den 1. maj 2015.

Valgområde 10 Nord- og Midtjylland
Der skulle vælges 3 delegerede for medlemsgruppe 1 samt 1 delegeret for  
medlemsgruppe 2. Der blev ikke opstillet flere kandidater, end der skulle vælges. 

Valgt ved fredsvalg blev:
 • Lærer Rita Helbo Jensen, Herning, medlemsgruppe 1. 
 • Lærer Finn Brask, Holstebro, medlemsgruppe 1.   
 • Lærer Thomas Steen Rasmussen, Vejle, medlemsgruppe 1. 
 • Lektor Lea Larsen, Fredericia, medlemsgruppe 2.

Valgområde 11 Østjylland
Der skulle vælges 4 delegerede for medlemsgruppe 1 samt 3 delegerede for 
medlemsgruppe 2. Der blev ikke opstillet flere kandidater, end der skulle vælges.

Valgt ved fredsvalg blev:
 • Pens. lærer Allan Søndergaard, Sabro, medlemsgruppe 1. 
 • Viceskoleleder Carsten Mørck-Pedersen, Silkeborg, medlemsgruppe 1. 
 • Konsulent Keld Munniche Andersen, Århus, medlemsgruppe 1. 
 • Lærer Kurt Drammelsbæk Sørensen, Spentrup, medlemsgruppe 1. 

LB Foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring (en del af LB Forsikring A/S).

 • Lektor Kirsten Petry, Viborg, medlemsgruppe 2. 
 • Tine Kanne Sørensen, Århus, medlemsgruppe 2.
 • Lektor Hedvig Gerner Nielsen, Randers, medlemsgruppe 2.

Valgområde 12 Nordjylland
Der var kampvalg i både medlemsgruppe 1 og medlemsgruppe 2.  
For medlemsgruppe 1 skulle der blandt 4 opstillede kandidater vælges  
3 delegerede og for medlemsgruppe 2 skulle der blandt 3 opstillede  
kandidater vælges 2.

Valgt blev:
 • Pens. skolebibliotekar/lærer Ingeborg Kragh, Aalborg, medlemsgruppe 1. 
 • Pens. teamleder Erling Schmidt, Aalborg, medlemsgruppe 1.
 • Kredsformand Lars Busk Hansen, Hjørring, medlemsgruppe 1. 
 • Gymnasielærer Martin Hare Hansen, Brønderslev, medlemsgruppe 2. 
 • Styrmand/lærer Ivan Leth, Sindal, medlemsgruppe 2.

Desuden blev Henning Risager, Strandby valgt som 1. suppleant for 
medlemsgruppe 1 og Ebbe Nygaard, Aalborg, valgt som 1. suppleant for 
medlemsgruppe 2.

Venlig hilsen

Carsten Mørck-Pedersen Anne Mette Toftegaard
Formand Adm. direktør

VALGRESULTAT
I oktober 2014 blev der udskrevet valg til LB Foreningens generalforsamling.

Valgresultat - Folkeskolen_192x118.indd   1 02-03-2015   13:24:49

VIDEO
FOTO2015

Der er 1 og 2 ugers
video 0g/eller foto

kurser
i perioden:

21. juni – 22. august

KUNST
HØJSKOLEN
PÅ ÆRØ
www.kunstaeroe.dk
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Indgangsbilletten inkluderer adgang til Asismos shows. Prisen per 
skoleelev er 60 kroner, og lærere kommer gratis med ind i følgeskab. 

Knolden på skemaet
Headmatters.dk er en portal, der sætter fokus på 
psykisk sårbarhed blandt børn og unge. En række 
unge med forskellige psykiske lidelser fortæller i vi-
deoklip om deres liv med eksempelvis ADHD, angst, 
anoreksi, depression og skizofreni. Hjemmesiden 
har en række kendte ambassadører – herunder 
børneværten Sebastian Klein – der alle bidrager til 
at sætte »knolden« på skemaet og komme tabuet 
til livs. 

Det hele er finansieret af Ministeriet for Sund-
hed og Forebyggelse, og PsykiatriFonden har god-
kendt alt indhold på hjemmesiden. 

Værsgo: 
30 ideer til den åbne skole
Med skolereformen er der lagt op til mere samarbejde mel-
lem skole og samfund, men hvordan er det lige, at man får 
gjort det til virkelighed? Det har centralbibliotekerne et svar 
på; de har udarbejdet et idekatalog med 30 eksempler på 
samarbejde mellem skoler og biblioteker. Eksemplerne er fra 
den virkelige verden, og erfaringerne kommer fra biblioteker 
i hele landet. Kataloget er delt op i følgende emner: Under-
støttende undervisning, læselyst, digital dannelse, kreative 
børn, et socialt bidrag, kulturelle oplevelser og biblioteks-
besøg. Idekataloget er udviklet for at synliggøre de mange 

muligheder for samarbejde mellem skole og 
bibliotek og give inspiration til, 
hvordan biblioteker kan være 
en del af den åbne skole.

Idekataloget hedder »Bib-
lioteks- og skolesamarbejder: 
Idekatalog« og er første hit på 

Google, hvis du søger på navnet. 
Ellers kan det også findes via 
Kulturstyrelsens hjemmeside. 

Ny ansøgnings-
runde til  
A.P. Møller- 
milliarden
A.P. Møller Fonden har givet en 
milliard kroner til efteruddannelse 
og opkvalificering af lærere, pæda-
goger og skoleledere i folkeskolen 
– samt til udvikling af undervis-
ningsmetoder og hjælpemidler.

Indtil videre udmøntes dona-
tionen i to ansøgningsrunder om 
året, og det forventes at tage fire 
til seks år at bruge alle pengene. 
Fonden oplyser på sin hjemmeside, 
at der er mere end 750 millioner til 
rådighed, og at fristen for næste 
ansøgningsrunde er den 22. april 
2015 klokken 12.

Mød en robot 

Ved Mie Borggreen Winther/mbw@dlf.org

Der er robotdage i København på Experimen-
tarium City på Papirøen 16.-17. april – og 
det er ikke hvem som helst, der kommer på 
besøg. Menneskerobotten Asimo kan nemlig 
opleves, og den er lidt ud over det sædvan-
lige. Asimo kan både skænke et glas vand, 
spille fodbold og genkende stemmer blandt 

mange andre ting. Der vil begge dage blive 
afholdt fem shows, hvor menneskerobotten 
kan opleves på nærmeste hold.

I uge 16-18 kan du og din klasse være med i Muuhsik- 
stafetten 2 for 0.- 4.klasse. Til aktiviteten hører undervis-
ningsmateriale, som er meget nemt at gå til. 

Rasmus Seebach stiller 3 af sine kendeste sange til  
rådighed og udfordrer hver uge eleverne med nye  
opgaver til sang, musik og dans.

Se mere på edutainmenthuset.dk
God fornøjelse

Aktiviteten henvender sig til fagene:  
Dansk, musik, understøttende  

undervisning og bevægelsesmodul.

Uge 16-18 / 2015 0. - 4. klasse

Forår i
musikkens
tegn
Tag dine elever med på musikalsk 
stafet med Rasmus Seebach uge 16-18

Jeg tror på, at musik kan være 
et vigtigt element til at skabe et 
godt miljø og trivsel i klassen 
og et stærkt sammenhold.
Rasmus Seebach

”
Tilmeld Jer på 

edutainment
huset.dk

senest 27. marts

Vi gentager succesen 
fra efteråret med nye 
sange og danse 

Vind 
koncert for 
hele skolen 

med Rasmus 
Seebach

24306_Annonce_210x285.indd   1 11/03/15   14.08

meloni.dk | post@meloni.dk | Priserne er ex moms 

Website: . . . . . . . . . . . . . . .kr. 2.000,- pr. år
Dækker både 1. og 2. klasse

Elevbog 1. og 2. kl:  . . . . . . .kr. 50,- pr. bog

Engelsk i indskolingen
Thumbs up har en bred vifte af aktiviteter, sange, onlineøvelser 

og apps, og lærervejledningen giver konkrete bud på, en god 

sprogstart med en engelskundervisning.

Få gratis prøvelogin på meloni.dk/engelsk

THUMBS     UP

THUMBS     UP
meloni.dk | post@meloni.dk | Priserne er ex moms 
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u
rb

ox
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I uge 16-18 kan du og din klasse være med i Muuhsik- 
stafetten 2 for 0.- 4.klasse. Til aktiviteten hører undervis-
ningsmateriale, som er meget nemt at gå til. 

Rasmus Seebach stiller 3 af sine kendeste sange til  
rådighed og udfordrer hver uge eleverne med nye  
opgaver til sang, musik og dans.

Se mere på edutainmenthuset.dk
God fornøjelse

Aktiviteten henvender sig til fagene:  
Dansk, musik, understøttende  

undervisning og bevægelsesmodul.

Uge 16-18 / 2015 0. - 4. klasse

Forår i
musikkens
tegn
Tag dine elever med på musikalsk 
stafet med Rasmus Seebach uge 16-18

Jeg tror på, at musik kan være 
et vigtigt element til at skabe et 
godt miljø og trivsel i klassen 
og et stærkt sammenhold.
Rasmus Seebach

”
Tilmeld Jer på 

edutainment
huset.dk

senest 27. marts

Vi gentager succesen 
fra efteråret med nye 
sange og danse 

Vind 
koncert for 
hele skolen 

med Rasmus 
Seebach
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NordstjerNeskoleN:  
Et fjumrEår mEd rEformEn

reportage: Nordstjerneskolen

To skoler i den 
nye reform

Folkeskolen følger de to 
skoler Nordstjerneskolen 
og Trongårdsskolen i fol

keskolereformens første år. 
Begge steder kan tillids

repræsentanterne konsta
tere, at det kræver ekstra 
tid at være tillidsrepræ

sentant med reform og ny 
arbejdstid. 

NordstjerNeskoleN  
i Frederikshavn har cirka 

1.100 elever og fusioneres 
snart med endnu en skole. 
Lærerne har en udmønt
ningsaftale, der ikke giver 
dem egen tid at råde over. 

troNgårdsskoleN  
i LyngbyTaarbæk har om
kring 630 elever og en af 

landets bedste lokalaftaler 
for lærerne. De er sikret et 
undervisningsloft på 26 

timer og må selv råde over 
ni timer om ugen.

serie:
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Manglende tid til forberedelse og mange un-
dervisningstimer er stadig den største udfor-
dring på Nordstjerneskolen i Frederikshavn. 

Oven i det har kommunen for nylig rykket 
rundt på lederne på alle skolerne. I horison-
ten rumler en mulig nedskæring på samlet 30 
medarbejdere på skoleområdet i kommunen. 
Dertil kommer en ny fusion – med Fryden-
strandskolen. Og rullende skolestart indføres 
fra august. 

»Jeg sender lærerne hen til ledelsen, når 
der ikke er balance mellem de tildelte opga-
ver og tiden til at løse dem. Lærere på nedsat 
tid risikerer let at komme til at bruge for me-
get tid på deres forberedelse. For eksempel er 
deltagelse i møder ikke som sådan gradueret, 
som undervisningen er det her i kommunen. 
Det må ikke ske«, forklarer tillidsrepræsen-
tant Søren Frost.

»Rigtig mange af lærerne underviser 28 
lektioner. Det er voldsomt. Før lov 409 havde 
lærerne jo nedsat undervisningstimetal, hvis 
de havde klasselærerfunktion, tilsyn med fag-
lokaler og lignende, men nu er det svært at 
få forberedelsestiden til at slå til, og generelt 
kan vi ikke leve op til den tidligere kvalitet«.

»Mit indtryk er, at ledelsen godt kan se, 
at lærerne ikke kan nå det hele. Om en må-
neds tid skal de til Mus-samtaler, og dér har 
vi besluttet, at der fast skal være et punkt på 
dagsordenen, hvor leder og lærer taler om 
tilstedeværelsespligten. Det skal tage udgangs-

Nogle får en tidsaftale med ledelsen på skolen i  
Frederikshavn. Tillidsrepræsentanten sender lærer-
ne til ledelsen, når der ikke er balance mellem opga-
ver og tiden til at løse dem. Tilstedeværelsespligten 
skal tages op på Mus-samtaler.

TeksT Helle  lauritseN

foTo lars  HorN

På Nordstjerneskolen i Frederikshavn er lærernes største 
udfordring stadig mange undervisningstimer og mang
lende tid til forberedelse.

rapporteret
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Resurserne er ulige fordelt i Nordstjerne-skolens afdelinger, og det betyder, at der i nogle afdelinger ikke er medarbejdere nok til 
at varetage elevernes skemalagte lektioner. 

Derfor vil ledelsen have nye skemaer og nye opgaveoversigter klar til 1. november for hele 
skolen. Konsekvensen bliver blandt meget andet, at flere kommer til at undervise mere.»Vi starter forfra. Som udgangspunkt kom-

mer alle til at undervise 21 timer – det vil sige 
28 lektioner. Det er mange«, siger tillidsre-præsentant Søren Frost. Tanken var oprindelig, at lærerne sammen 

med pædagogerne selv skulle dække vikar-timer ind i hver afdeling. Men det har ikke kunnet lade sig gøre, så den nye skoleledelse har trukket skemalægningen og vikardæknin-gen tilbage. Tidligere var det lærerne selv i de enkelte afdelinger, der stod for skemalæg-ningen. Det har givet problemer, fordi ingen kendte de nye opgaver godt nok.Især i indskolingen har den oprindelige 

planlægning givet problemer med for få læ-rere uddannet i de fag, de underviste i. Pæ-dagoger har stået for en del af arbejdet – også 
undervisning.

I et brev til forældrene skriver skoleledel-sen: »I nogle Stjernetakker (afdelinger) er det 
med nuværende udgangspunkt ikke muligt at overholde ministeriets bestemmelser om timetal, og i andre Stjernetakker er perso-nalet udsat for et stort pres i forhold til at undervise i fag og områder, som de ikke er uddannede til. Set fra dette perspektiv har vi 

i ledelsen vurderet, at det er absolut nødven-digt med en ny planlægning af skoleåret 2014-
15. Opgaven med at omfordele resurserne, ny 

Helt nye skemaer til alle  på nordstjerneskolen

Skole med knap 1.100 elever. Den er sammenlagt af tre 
skoler og åbnede i ny skolebygning januar 2013. Endnu 
en skole skal senere fusioneres ind i skolen. Skolen har 
specialklasserække og flere modtageklasser.Frederikshavn er en af landets fattigste kommuner. I 

februar skrev økonomi- og indenrigsministeren til kom-
munen og bad forvaltningen stramme op. Ellers bliver 
kommunen sat under administration.

Lærerkreds Nord har forhandlet en udmøntningsaftale 
med et værdipapir hjem. Lærerne har maksimalt under-
visningstimetal på 850, og nyuddannede har 750. 

Nordstjerneskolen  i Frederikshavn

TeksT Helle  lauritseN
foTo lars  HorN

»Vi starter forfra med nyt skema. Som udgangspunkt 
kommer alle til at undervise 21-28 lektioner. Det er man-
ge«, siger tillidsrepræsentant Søren Frost.

Græsarealerne rundt om Nord-stjerneskolen bruges flittigt i bevægelsesbåndet eller i den mere faglige undervisning. Ele-verne måler for eksempel area-ler op i matematik eller løber atlasstafetløb.

Forkert planlægningsgrundlag har betydet, at resurserne har været ulige fordelt i skolens afdelinger, 

melder skolens ledelse ud. Derfor ændres skemaerne fra 1. november på Frederikshavns store skole.

fagfordeling og skemalægning er med dette udgangspunkt taget tilbage til ledelsesgrup-pen«.
Skoleledelsen forklarer i forældrebrevet, at det desværre nok kommer til at betyde, at nogle klasser får ændrede sluttidspunkter i forhold til nuværende skema.»Vi er selvfølgelig meget, meget kede af, at det endnu en gang er nødvendigt at ændre 

på bemandingen i nogle klasser. Vi forsøger at minimere ændringerne til det absolut nød-vendige, og vi forsøger at friholde de klasser, 
som har været hårdest ramt i forhold til tidli-gere ændringer«, skriver ledelsen.

slog for stort brød opTillidsrepræsentanten fortæller, at skolen har 
slået for stort et pædagogisk brød op. Efter sammenlægning af flere skoler og indflyt-ning i den nye bygning sidste skoleår var der blandt andet tilrettelagt forundringsforløb for 

eleverne i nogle frikvarterer, hvor de kunne beskæftige sig med naturfag, matematik eller 
andre fag.

»Det var kanongodt, men det kostede for mange timer. Vedkommende, der stod for det, er ikke længere ansat, så idéen er skrot-tet igen. Det er en skam, at der ikke er plads til andet, men det dur ikke, når der ikke er timer nok til undervisningsopgaverne«, siger Søren Frost.

»Vi har desværre som skole betalt dyre lærepenge, med den måde skoleåret i første hug blev planlagt på. Det er nødvendigt med ændringerne nu, så underviserne og pæda-gogerne hver især kan varetage de opgaver, som de er uddannet til. Nu vil vi se fremad og 
håbe, at energien kan bruges til at planlægge 
gode undervisningsforløb i stedet for at bruge 
for meget energi på at få organiseringen til at 
gå op«.

Skolens leder rejste til nyt job i juni, og en 
konstitueret skoleleder startede 1. september. 
Nordstjerneskolen får først en ny skoleleder i 
2015, har kommunens skolechef meddelt.»Med den nye organisering af undervis-ningstid og skemalægning bliver der mulighed 

for at justere i mandskabet til lektiecaféerne. Tilslutningen til lektiehjælp/faglig fordybelse er jo størst blandt skolens yngste elever, og samtidig har det knebet med nok voksne til at løse opgaven kvalitativt, da den faglige og pædagogiske udfordring overstiger det bil-lede, vi kender fra normalundervisningen«, siger Søren Frost.

atlasstafetløb
Det er her på kanten af oktober svært at sige, 
præcis hvad de nye skemaer kommer til at betyde. Udgangspunktet er, at man vil bevare 

klasselærerfunktionen. »Vi har været igennem mange tiltag, om-

Folkeskolen  følger  hverdagen på to skoler i dette  skoleår. Det er Trongårdsskolen i Lyngby-Taarbæk og Nordstjerne- skolen i Frederikshavn.

Serie:

I november kunne 
Folkeskolen for
tælle om ændrin
ger af skemaerne 
på Nordstjerne
skolen, og hvordan 
resurserne var 
ulige fordelt.
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punkt i den enkelte, hvordan man har det og 
kan administrere tiden«.

Han fortæller, at nogle har det bedst med 
at være de 40 timer på skolen og klare alt 
arbejdet dér. Så har de fri, når de kommer 
hjem. Mens andre har mulighed for at få en 
aftale med ledelsen om mindre tilstedevæ-
relse på skolen. Eksempelvis kan de være 35 
timer på skolen og så have fem timer, hvor de 
må arbejde hjemme, hver uge. 

»Det er vigtigt for mig, at der kan tages 
individuelle hensyn til undervisernes tilstede-
værelse, også selv om det ikke nødvendigvis 
er foreneligt med vores lokale udmøntning 
og lov 409. Det er vigtigt, at vi fortæller hin-
anden, hvordan vi har det – og ledelsen skal 
også vide det. Vi kan kun ændre på det, hvis 
vi fortæller hinanden, hvordan det opleves. 
Det skal vi have tid til«, siger Søren Frost.

Aftaler blev først indgået med de stressede 
lærere og dem, der var hårdt ramt af skolens 
dårlige indeklima, men nu hvor skolen er ren-
set for skimmelsvamp, har flere beholdt deres 
aftale, fordi den passer dem bedst.

Tillidsrepræsentanten har selv 16 under-
visningslektioner om ugen og har fået ekstra 
timer til sit tillidsrepræsentantarbejde. I 
anerkendelse af, at de tillidsvalgte er vigtige 
partnere i forhold til ledelsen, og i lyset af de 
udfordringer, som skolen har været i.

»I efteråret trak jeg i håndbremsen og 
sagde, at det var nødvendigt med mere tillids-
repræsentanttid, ellers måtte jeg stoppe som 
tillidsrepræsentant. Hvis det her skal kunne 
lade sig gøre, må jeg have tid til det«, under-
streger Søren Frost.

Desuden er der indgået særlige ordninger 
for de lærere, der har været nede med stress. 
Så de bliver sluset langsomt ind igen. 

lever ikke op til tidligere kvalitet
»Klasselærerfunktionen er krævende. Der er 
mange møder i ’familien i centrum’.  Jeg siger 
eksempelvis til lærerne, at de skal prioritere 
deres undervisning i stedet for klasselærer-
rollen, og beder ledelsen om hjælp til denne 
prioritering. Men der vil jo så være nogle 
børn, der lider under det. Vi kan simpelt hen 
ikke leve op til den tidligere kvalitet. Vi må 
se på, hvad der er af økonomi, medarbejdere 
og opgaver, og så handler det om at kunne 
tilbyde det bedste, ud fra de resurser der er«, 
siger Søren Frost.

Han kalder dette første skoleår i reformens 
tegn for et fjumreår. På Nordstjerneskolen har 
man ad flere omgange måttet ændre skema-

erne. Blandt andet blev der justeret, så der 
blev et minimum af mulighed for samarbejde 
mellem nogle af de lærere og pædagoger, der 
har klasser sammen. Men det er svært at få 
klaret alle opgaverne inden for den tid, der 
er til rådighed. Tillidsrepræsentanten mener 
dog, at det generelt går i den rigtige retning 
nu. Pædagogisk og organisatorisk er meget 
ændret til det bedre. For eksempel er der 
ikke længere pædagoger, der underviser efter 
fast skema, sådan som der var tidligere på 
skoleåret.

Situationen bliver sammenfattet af skole-
bestyrelsesformand Jan B. Sørensen således: 
»Personalet yder en fantastisk indsats inden 
for de økonomiske rammer, der er. De er 
spændt hårdt for – der er ikke noget ekstra 
her«.

Han har været formand for skolebestyrel-
sen, i de tre år Nordstjerneskolen har eksi-
steret, og fortæller, at der sådan set ikke er 
noget, der er dagligdag på skolen, for der sker 
hele tiden nyt. De ansatte er i høj grad omstil-
lingsparate.

»Den største udfordring, når det gælder 
folkeskolereformen, er egentlig af landspo-
litisk karakter, sådan som jeg ser det. Poli-
tikerne indikerer, hvad de gerne vil have, 
større faglighed, og at de vil bryde den sociale 
arv, men de støtter ikke op om det. De læg-
ger flere udgifter ud til kommunerne, men 
forholdene i kommunerne er så ulige, så der 
sker egentlig dét, at det hele bliver mere ulige 
fordelt. Jeg kunne have mange ønsker – som 
for eksempel holddeling, hvor man kunne 
undervise mindre hold indimellem – men det 
er der slet ikke økonomi til. En rig kommune 
har helt andre muligheder i skolereformen, 
end Frederikshavn har«, siger Jan B. Søren-
sen, der arbejder som gymnasielærer.

Han kunne ønske sig en social taxameter-
ordning, sådan som det er indført på ung-
domsuddannelserne. For at bryde den sociale 
arv.

inklusion tager tid
Tillidsrepræsentant Søren Frost fortæller, at 
skolen har en stor inklusionsopgave. Nord-
stjerneskolen har en afdeling med K-klasser, 
som er specialklasser, elever bliver visiteret 
til. Der er Verdensklasser med flygtninge- og 
indvandrerbørn, der bliver udsluset i løbet af 
en toårig periode, og så G-klasser for elever 
med generelle indlæringsvanskeligheder. Men 
G-klasserne er under udfasning, så eleverne 
bliver inkluderet i normalklasserne.

»Behovet for inklusion ændrer sig kon-
stant. Vi forsøger sammen med ledelsen og 
skolens vejledere hele tiden at tilpasse ind-
satsen, så den tildelte økonomi bruges bedst 
muligt. Økonomi til inklusion er svær at få til 
at række. Skolen får jo en pose penge og skal 
selv prioritere, hvordan de skal bruges. Men 
man har ikke nødvendigvis råd til at bruge 
alle inklusionspengene til inklusion. Det er 
desværre nok et vilkår i dag, tror jeg«.

Lærer i udskolingen Dorthe Normann An-
dersen fortæller, at hun har flere elever med 
diagnoser i alle de klasser, hun har. Det tager 
tid – især med forældrekontakten.

»Jeg har det dårligt, hvis jeg ikke kan 
hjælpe eleverne. Forældrekontakten tager en 
del forberedelsestid, men hvis jeg skal vægte 
mellem faglighed og elevernes trivsel, så prio-
riterer jeg trivslen. Det indrømmer jeg. Fagligt 
forbereder jeg mig ikke længere hjemme. Det 
foregår på skolen. Men der er inkluderede 
elever i alle klasser, og jeg har jævnligt foræl-
dresamtaler ud over arbejdstiden«.

Bare i én klasse er der tre elever med ADD 
og to i autismespektret, hvilket kræver ekstra 

Hvis jeg gik til ledelsen 
og spurgte, om jeg 
måtte læse den bog 
hjemme, så ville de 
sige ja. Det ved jeg, 
men jeg har ikke lyst 
til at skulle melde 
det. Det er trættende. 
Hvorfor skal der være 
denne kontrol?

Mark andrew Jewkes
underviser i tysk, geografi,  
historie og samfundsfag
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struktur i undervisningen. Klassekvotienten 
er dog ikke så høj længere i udskolingen, fordi 
flere af eleverne – især unge med diagnoser – 
er taget på efterskole.

underskud af tid
Skolen har et vikarkorps af studerende, men 
lærere og pædagoger dækker også hinanden 
ind. Især kan G-klasserne ikke klare at få en 
ukendt vikar, fortæller to udskolingslærere. 

Generelt kniber det med forberedelsesti-
den, understreger de.

»Fra dag til dag kører det meget på rutinen. 
Det halter med at udvikle nye undervisnings-
forløb og med at gennemarbejde gamle forløb. 
Men eleverne er heldigvis velvillige og forstå-
ende«, siger Mark Andrew Jewkes, der under-
viser i tysk, geografi, historie og samfundsfag.

»Jeg har en historiebog liggende med ny 
viden om den kolde krig. Tidligere ville jeg 
have haft læst den nu, men det er ikke til at 
få ro til at læse ny faglitteratur på skolen. Hvis 
jeg gik til ledelsen og spurgte, om jeg måtte 
læse den bog hjemme, så ville de sige ja. Det 
ved jeg, men jeg har ikke lyst til at skulle 
melde det. Det er trættende. Hvorfor skal der 
være denne kontrol?« spørger han.

»De, der har lavet det her, vil åbenbart 
ikke forstå vores arbejdsbetingelser. De tror, 
at vi forbereder os ved et skrivebord«.

»Ja, og så taler politikerne om, at de vil 
højne karaktergennemsnittet og optimere 
på alle fronter. Det er vanskeligt under disse 
forhold«, mener Dorthe Normann Andersen, 
der også er lærer i udskolingen og underviser 
i engelsk og dansk.

»Vi genbruger klart flere undervisnings-
forløb og har ikke den samme nytænkning 
som tidligere. Så det med mere læring til 
eleverne, som politikerne taler om, dér må 
jeg bare sige, at arbejdstiden spænder ben for 
reformen«.

Mark Andrew Jewkes er ikke længere ko-
ordinator for 8.- og 9.-klasserne. Tidligere var 
han koordinator og havde 25 undervisnings-
timer, nu har han 28 undervisningstimer i 
stedet. 

»Og så får jeg endda 500-600 kroner mere 
om måneden i løn, fordi jeg får mere i under-
visningstillæg. Og jeg er mindre stresset«.

Dorthe Normann Andersen har overtaget 
koordinatorposten, efter at hun er kommet 
tilbage fra orlov. Hun har taget en lederud-
dannelse.

De to kolleger taler om den klattid, de 
indimellem har til forberedelse. Dorthe har 
skema fra klokken 8 til 15.45 to dage om ugen 
og fast mødedag den tredje dag, hvor hun har 
mindre undervisning. En fjerde ugedag med 
få undervisningstimer bruges fast til teammø-

der, så hun møder 7.15 hver morgen for at nå 
at tage kopier, bestille computere til senere 
og lignende opgaver. Maksimalt har hun to 
gange halvanden times forberedelse om ugen, 
hvor hun har noget sammenhængende tid.

Og lærerne kan allerede nu se, at de får 
overtid, når de skal i gang med at forberede 
afgangsprøverne. 

»Vi skal kende elevernes emner, før vi kan 
udarbejde prøvespørgsmål, og censor skal 
have spørgsmålene to uger før. Det kan vi 
ikke nå uden overtid«, siger Mark.

Han har også planlagt et undervisnings-
forløb om kritiske forbrugere. 120 elever vil i 
den kommende tid blandt andet besøge gen-
brugsbutikker i byen og interviewe folk dér.

»Tidligere ville jeg lige have været forbi bu-
tikkerne og forberedt dem på elevbesøgene, 
men det har der ikke været tid til«.

Søren Frost fortæller om et forsøg i byen, 
hvor der er sat standere op, der registrerer 
cyklister, hvis de har en chip på cyklen. Et 
projekt der skal få eleverne til at cykle mere. 
Eleverne kan vinde sponsorgaver.

Men sådan et projekt kræver, at nogle 
følger op og vedligeholder det – og ingen har 
lige nu den fornødne tid. 
hl@dlf.org

       

 »Vi genbruger flere under
visningsforløb og har ikke 
den samme nytænkning 
som tidligere. Så det med 
mere læring til eleverne, 
som politikerne taler om, 
dér må jeg bare sige, at 
arbejdstiden spænder 
ben for reformen«, siger 
lærer Dorthe Normann 
Andersen.
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Posten som tillidsrepræsentant er vokset 
arbejdsmæssigt. Arbejdstidsloven betyder, at 
skoleledelsen bestemmer mere, og det giver 
et øget pres på tillidsrepræsentanten, fordi 
medarbejderne oftere går til tillidsrepræsen-
tanten med spørgsmål. I fem år har Betina 
Sirin været tillidsrepræsentant på Trongårds-
skolen, men det er hun ikke mere. Så skolen 
har ingen på posten lige nu. Det er endnu 
ikke lykkedes at finde én, der vil overtage.

Ved skoleårets start oplevede Lyngby-Taar-
bæk Kommune, at halvdelen af tillidsrepræ-
sentanterne – fem – nedlagde hvervet, netop 
fordi der er for lidt tid til de mange arbejds-
opgaver. Og nu er der så to skoler i kommu-
nen, der mangler en tillidsrepræsentant.

Kommunen har landets bedste aftale for 
lærerne, men det er ikke lykkedes at få en 
tillidsrepræsentantaftale forhandlet hjem, og 
det er et problem. Det har nogle af nabokom-
munerne til gengæld. Kredsen har besluttet, 

Lyngby-Taarbæk har en god aftale, men kommunen har ingen tillidsrepræsen-
tantaftale, og det betyder, at der lige nu mangler tillidsrepræsentant på to skoler. 
Trongårdsskolens tillidsrepræsentant har frasagt sig hvervet. Lærerne understreger, 
at arbejdstidslov og skolereform skal ses adskilt – og reformen ser de muligheder i.

TeksT Helle  lauritseN

foTo Bo  torNvig

troNgårdsskoleN:

LandEts bEdstE LærEraftaLE 
– meN de maNgler eN tr-aftale

Elevfattige 
lektiecaféer, 
rapporterede 
Folkeskolen fra 
Trongårdssko
len i november.

reportage: trongårdsskolen

rapporteret
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Vi er i 6. klasse. Eleverne har dansk, og med 

20 minutter tilbage af timen stopper Mikael 

Nielsen den almindelige undervisning. Nu 

skal dansk leges ind ude i skolegården med 

en bold. 
Folkeskolen besøger Trongårdsskolen i 

Lyngby for at høre, hvordan det går med to 

helt centrale begreber i den nye skolereform, 

navnlig den understøttende undervisning, 

herunder lektiecaféerne og bevægelse i un-

dervisningen. 
Og konklusionen er tydelig: Det kunne 

godt gå bedre. 
Lektiecaféen virker ikke helt efter den 

politiske hensigt, der er at bryde med negativ 

social arv. På nogle klassetrin er der nærmest 

ingen elever, som benytter sig af tilbuddet om 

hjælp til lektier på skolen. 

Det gør kun hver syvende af de 60 6.-klas-

seelever på Trongårdsskolen, hvilket ikke un-

drer lærer og bibliotekar Mikael Nielsen.

»Hvem gider møde op i ottende lektion om 

fredagen?« spørger han retorisk. Lektiehjæl-

pen er dog mere besøgt på andre klassetrin.

Mere populært er den faglige fordybelse, 

også kaldet øvetid, som for eksempel kan 

være et kommakursus.  

Men at lektiecaféen ikke er blevet en stor 

succes, er måske meget heldigt, for så er der 

det mindre arbejde i en tid, hvor tingene er 

under stor forandring.

»Horribel ordning«
Pædagogerne skal tage sig af 60 procent af 

den understøttende undervisning i Lyngby-

Taarbæk Kommune. Dermed tegner lærerne 

sig kun for 40 procent, og det er et problem, 

mener Anne-Marie Bach, der også både er 

lærer og bibliotekar på skolen. 

»Lektiecaféen virker nogenlunde nu, fordi 

der ikke møder flere op. Jeg ved ikke, hvad 

der sker, når vi skal have 26 elever til én un-

derviser«, siger hun.

»Der kommer jo ikke flere undervisere«.

De to kolleger er enige i, at pædagogerne 

er blevet sendt på glatis på grund af bespa-

relser.
»At pædagogerne skal stå for 60 procent, 

er jo den billige løsning«, siger Mikael Niel-

sen, der mener, at 60/40-ordningen er »helt 

horribel«.
»De har ikke fagligheden til at stå for at 

støtte eleverne i fag, som pædagogerne ikke 

har haft, siden de selv gik i skole. Det er 

klart«, siger han. 

»Jeg synes, det er pissesynd for dem«. 

Viceskoleleder Anne Bay medgiver, at 

der er »udfordringer« i, at pædagogerne skal 

varetage så stor en del af den understøttende 

undervisning. Trongårdsskolen er delt op i en 

afdeling 1 for børnehaveklasse til og med 5. 

klasse og en afdeling 2 for de større elever.

Ledelsen har forsøgt at lægge så meget af 

pædagogernes arbejde i afdeling 1 som mu-

ligt, fortæller Anne Bay.

»Det er svært for dem at hjælpe eleverne 

i afdeling 2«, siger hun og sender en bøn til 

politikerne i forhold til at løse problemet med 

lektiecaféerne, når de efter næste folketings-

valg bliver obligatoriske.

»Jeg håber, vi får lov til at tænke kreativt og 

lægge lektiehjælp på alle mulige tider af dagen, 

fordi alle er for trætte så sent på dagen«.

Anne Bay vurderer dog, ligesom Mikael 

Nielsen og Anne-Marie Bach, at det går godt 

med lektiehjælpen i de timer, som køres af 

lærerne. 

Man skal kende klassen i  

understøttende undervisning

Anne-Marie Bach er klasselærer for en 

9.-klasse, og hun er lykkedes med at udøve 

god understøttende undervisning sammen 

med dem i biologi. Hun har taget fat i nogle 

artikler om aktuelle emner som ebola og liste-

ria og dermed koblet faget tættere sammen 

med, hvad der foregår i den virkelige verden.

Det synes hun, at understøttende under-

visning er et godt middel til. Nogle gange har 

eleverne svært ved at se, hvad de kan bruge 

deres skoleviden til.

»Det er biologi på en anden måde, og ele-

verne er ret glade for det«, siger Anne-Marie 

Bach, der også bruger den understøttende 

undervisning til timeløse fag, for eksempel 

arbejdsmarkedskendskab, idet klassens tid er 

droppet med reformen.

Til gengæld har hendes kollega, som står 

for klassens kristendomskundskabstimer, ikke 

haft lige så stor succes. 

»For at den understøttende undervisning 

kan komme til at virke, skal lærerne kende 

klassen rigtig godt. Det er klart, at det er 

svært at få det til at fungere, når eleverne kun 

er sammen med deres kristendomslærer i en 

lektion om ugen«. 

Bevægelse, når det passer ind

Kravet om 45 minutters bevægelse om dagen 

er også en udfordring, og Mikael Nielsen ef-

terlyser beviser for, at det rent faktisk gavner 

elevernes kognitive indlæring. 

»Jeg gad godt vide, hvor stor læringseffek-

ten er, i forhold til den tid vi bruger på det«, 

siger Mikael Nielsen.

En stor del af undervisningstiden går nu 

med at instruere elever i lege, som måske/

måske ikke virker. 

TeksT SiMon Brix

foTo Bo Tornvig

Elevfattige lektiecaféer, tidskrævende bevægelse uden bevist  

effekt og understøttende undervisning, der ikke får lov til at folde sig 

helt ud. Sådan går det med de nye reformkrav på Trongårdsskolen.

Tomme lokaler: 
Lektiecafé for  
de færreste

Eleverne synes tydeligvis, at det er sjovt at rende rundt 

ude i skolegården og kaste med en bold. Men den effekti-

ve undervisningstid er på skrump på grund af bevægelsen. 

Der går lang tid med at få ro på tropperne og instruere 

dem i lege, der giver fagligt udbytte.

  I starten af det nye skoleår besøgte Folkeskolen 

Trongårdsskolen i Lyngby. Dengang var en af kon-

klusionerne efter de første dage under den nye ar-

bejdstidslov, at tiden havde fået et helt nyt fokus i 

lærernes hverdag.  

»Nu er jeg begyndt at kigge på, hvornår jeg går 

hjem. Det har jeg aldrig gjort før«, sagde Bent Ro-

land Pedersen dengang. 

To måneder inde i det nye skoleår er vi tilbage på 

skolen for at følge op på den nye skoledag under 

reform og arbejdstidslov.

Trongårdsskolen – del 2
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»Det her er en klar bagbrænder på lockouten«, siger lærer 
Mette Hauberg om stressede kolleger og tabet af tillids
repræsentanten. 

at tillidsrepræsentanterne i dette år skal tælle 
deres arbejdstid op til dokumentation.

»Tillidsrepræsentantposten er blevet et 
mere omfangsrigt job, der honoreres min-
dre«, siger Betina Sirin.

Hvor lærerne har højst 26 undervisnings-
lektioner, så havde hun 23. Men hun brugte 
meget mere tid på tillidsrepræsentanthvervet. 
For man er jo tillidsrepræsentant hele tiden.

»Jeg oplevede pludselig at få afsindigt ondt 
i maven og troede, at der var noget fysisk galt 
med mig. Jeg sygemeldte mig og blev under-
søgt. Der var ikke noget fysisk i vejen, og efter 
to uger derhjemme var smerterne væk. Jeg 
erkendte, at det var stress. Jeg var sygemeldt i 
fire uger, og der var stor forståelse fra min le-
der, der sagde, at det nok var lockouten, der 
stadig sad i min krop. Og ja, det var en hård 
tid som tillidsrepræsentant. Det tyngede. Jeg 
besluttede, at jeg måtte frasige mig posten, 
og jeg kan mærke en stor lettelse over ikke at 
være tillidsrepræsentant længere«, fortæller 
Betina Sirin.

Det er netop arbejdet med lærernes løn 
og arbejdsplaner, der tager mere tid for til-
lidsrepræsentanten. Der er jo ikke længere sat 
tid på lærernes forskellige opgaver, så meget 
mere skal forhandles med ledelsen, og det 
involverer tillidsrepræsentanten.

Nu har Betina Sirin 25 ugentlige under-
visningslektioner. Samtidig har hun sagt fra 
over for at tage et ekstra linjefag som sam-
fundsfagslærer næste år, som det ellers var 
planlagt. 

En del af skolens lærere er ved at tage et 
ekstra linjefag eller en vejlederuddannelse 
(i naturfag, matematik, dansk, engelsk, læs-
ning), samtidig med at de underviser med 
et relativt højt antal lektioner i forhold til 
tidligere. 

Fælles morgensamling
I Lyngby-Taarbæk har lærerne fået i gennem-
snit 68 flere undervisningslektioner om året, 
og arbejdstidsloven giver mange udfordringer 
trods aftalen. Dertil kommer de mange ekstra 
opgaver, som følger med folkeskolereformen. 
Trods det er flere af lærerne på Trongårdssko-
len meget glade for nogle af de muligheder, 
som folkeskolereformen giver. De under-
streger, at man skal huske at se reformen og 
arbejdstidsloven adskilt.

For eksempel har tre lærere oprettet en 

fælles morgensamling hver fredag. Først har 
eleverne fra 0.-5. klasse læsebånd i 20 minut-
ter, derefter fælles morgensamling i omkring 
en halv time og så en lektion med under-
støttende undervisning. Det giver en del af 
lærerne mulighed for at holde møde eller 
forberede sig fredag morgen.

»Vi har ofte ønsket os en morgensamling, 
men nu har vi udviklet et koncept på grund 
af reformens muligheder. Der er 400 børn, 
der synger og er kreative. Det er et fælles-
skab, der giver noget rigtig vigtigt, og det er 
fedt«, siger Lajla Hornshøj.

»Der er på skolerne ikke meget plads til de 
kreative/musiske processer, der er så vigtige 
for fællesskabet. I dag skal alt dokumenteres 
og være stærkt fagfagligt, men vi er ikke 
bange for at blive målt og dokumenteret på 
dette«, siger Mette Hauberg.

De har satset, budt ind og inviteret til 
samarbejde med pædagogerne, der står for 
værkstederne med den understøttende un-
dervisning. De fortæller, at de selv må skrue 
på knapperne og få tingene til at ske. Og som 
musiklærer er det fantastisk at gå sammen 
med pædagogerne om dette arbejde. 

»Jeg har tidligere arbejdet alene som 
musiklærer, og det var fint, men det her er 
fantastisk. Så må vi også selv tage ansvaret for 
ikke at arbejde alt for meget. Vi må støtte hin-
anden i det og passe på ikke at køre os selv 
helt ned. Der er da uger, hvor jeg forbereder 
mig hver eneste aften, og så er der uger, som 
ikke kræver lige så meget forberedelse«, for-
tæller Morten Amstrup, der sagde sit job op i 
Helsingør fire dage inde i sommerferien, fordi 
han kunne se, at han ikke kunne hente og 
bringe sin søn i børnehave i København, når 
han arbejdede i Helsingør. 

Han underviser nu i musik, idræt, engelsk, 
madkundskab, kristendom og historie på 
Trongårdsskolen.

går samlet til ledelsen
De tre kolleger har et tæt samarbejde om det 
musiske/kreative og kan se, hvem der har 
overskuddet og skal »hente kaffe« til de andre 
i dag.

»Vi står nogle gange ryg mod ryg, sådan at 
vi ikke falder«, griner Lajla Hornshøj.

For det er også krævende at stå med 400 
elever hver fredag morgen. Man skal have en 
plan.

De fortæller, at de er meget fleksible over 
for hinanden i deres planlægning, og de har 
for eksempel ikke en fast dag om ugen, hvor 
de mødes.

»Det kræver, at vi står sammen og sam-
men går til ledelsen for at fortælle, at vi 
mangler tid til en opgave. Så må vi ind at 
forhandle samlet. Det har vi gjort i forhold 
til aldersreduktion og tid til efter-/videreud-
dannelse«, fortæller Mette Hauberg og Lajla 
Hornshøj.

Flere på skolen er i gang med at tage vide-
reuddannelse i et ekstra linjefag, og dér gik 
hele gruppen til ledelsen for som minimum 
at få en reduktion på tre lektioner. Ikke fordi 
det forslår meget, for det er benhårdt at være 
på efteruddannelse og samtidig have mange 
undervisningslektioner, fastslår de.

Men det handler om at kunne sige fra, og 
det er ikke en del af grundopdragelsen hos 
alle lærere, mener de.

»Lærerne tæller ikke de timer, de bruger 
på arbejdet, så der er klart nogle, der arbej-
der alt for meget«, siger Betina Sirin.

»Ledelsen har taget samtaler med de en-
kelte, men ledelsen har jo kun de timer, den 
har. Vi har et stramt budget, og der er mange, 
der er på efter- og videreuddannelse i år. Ingen 
vil nok opleve et fald i kvaliteten i undervisnin-
gen, for arbejdet bliver gjort. Så det er en god 

Jeg var sygemeldt i 
fire uger, og der var 
stor forståelse fra 
min leder, der sagde, 
at det nok var lock-
outen, der stadig sad 
i min krop. Og ja, det 
var en hård tid som 
tillidsrepræsentant.

Betina sirin,
nu tidligere tillidsrepræsentant 
på Trongårdsskolen
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Er du klar til at gå forrest i en verden, der 
hele tiden ændrer sig?

Danmark har brug for engagerede menne-
sker med en teknologisk og naturviden-
skabelig uddannelse, som ved, hvordan den 
skal bruges i praksis.

Hos TEC klæder vi dig på til fremtidens 
arbejdsmarked ved at sammensætte den 
mest relevante og opdaterede undervisning 
– i tæt samarbejde med både videregående 
uddannelser og erhvervslivet.

Du kan blive til noget  – vi ved hvordan.

Læs mere på TEC.dk
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arbejdsgiveraftale, vi har fået«, siger hun.
Betina Sirin har udarbejdet en arbejdsbe-

skrivelse til posten som tillidsrepræsentant. 
Lige nu går lærerne rundt og prøver at over-
tale nogle til at overtage hvervet. 

»Det er et problem ikke at have en til-
lidsrepræsentant – både for personalet, for 
ledelsen og for kredsen. Der er for eksempel 
mange informationer fra kredsen, som det er 
svært at få kommunikeret videre for tiden«, 
fortæller lærerne.

»Det her er en klar bagbrænder på lock-
outen«, som Mette Hauberg udtrykker det.

Lærerne fortæller, at det har været skræm-
mende at se kolleger gå ned med stress. De 
bruger billedet med frøen, der er i gryden med 
vand, som langsomt bliver varmet op. Frøen 
opdager det ikke og ender med at blive kogt. 
Derimod ville ingen frø jo finde på at hoppe 
ned i en gryde med kogende vand. Så det gæl-
der om at støtte hinanden og lære at sige fra, 
når antallet af opgaver bliver for stort.

godt samarbejde
De tre lærere, der står for morgensamlingen 
fredag, fortæller, at det også er meget lærerigt 

»Vi har ofte ønsket os en 
morgensamling, men nu 
har vi udviklet et koncept 
på grund af reformens 
muligheder. Der er 400 
børn, der synger og er 
kreative. Det er et fælles
skab, der giver noget rigtig 
vigtigt, og det er fedt«, 
siger Lajla Hornshøj. 

LB Foreningen F.M.B.A. afholder ordinær 
general forsamling på adressen:  
Kompagnistræde 39, 1208 København K  
i Kompagnisalen.

Tidspunkt: Lørdag den 18. april 2015,  
 kl. 10.00.

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning, herunder med  

redegørelse for driften i datterselskabet 
LB Forsikring A/S

3. Fremlæggelse og godkendelse af 
årsrap porten for 2014

4. Beslutning om anvendelse og fordeling 
af årets overskud i henhold til den god-
kendte årsrapport

5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af  
foreningens vedtægter. Det er besty-
relsens opfattelse, at vedtægtskravene 
om brug af medlemsblade mv. til offent-
liggørelse af diverse forhold relateret til 

LB Foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring (en del af LB Forsikring A/S).

lige delegerede, der tillige har stemmeret.
Endvidere har medlemmer af Lærerstandens 
Brandforsikring ret til at overvære general-
forsamlingen og tage ordet der, dog uden 
stemmeret.

Anmeldelse om overværelse af general-
forsamlingen skal være LB Foreningen 
F.M.B.A., Direktions sekretariatet, i hænde, 
senest mandag den 13. april 2014, hvorefter 
adgangskort vil blive tilsendt.

LB FORENINGEN F.M.B.A.
Farvergade 17
1463 København K

På bestyrelsens vegne
Carsten Mørck-Pedersen
Formand

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
foreningens virksomhed er utids- 
svarende i forhold til nutidens kom- 
munikationsformer. Det drejer sig om 
§ 8, 1-3 afsnit: vedrørende meddelelse 
om valg af delegerede, § 8, 12. afsnit: 
vedrørende meddelelse om valg- 
resultatet og § 10, 3. afsnit: vedrøren-
de indkaldelse til generalforsamlinger 

6. Godkendelse af lønpolitik for  
LB Foreningen

7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Senest 14 dage før generalforsamlingen 
vil dagsorden med de fuldstændige for-
slag og årsrapport med koncernregnskab 
være fremlagt til eftersyn for medlemmer-
ne på selskabets kontor. 

Materialet vil også kunne findes på 
www.lbforeningen.dk under menupunktet
 ”Om LB Foreningen” under punktet 
”Generalforsamling”.
Adgang til generalforsamlingen har samt-

Meddelelse om

Indkaldelse til generalforsamling - Folkeskolen_192x118.indd   1 02-03-2015   15:35:05

at samarbejde med pædagogerne om den 
understøttende undervisning.

»Pædagogernes udgangspunkt, når de 
sammensætter en børnegruppe i forskellige 
aldre, er, at de lægger de faglige aspekter 
oven på det sociale arbejde. Vi gør det mod-
satte. Det er rigtig spændende at få vendt tin-
gene på hovedet«, siger Lajla Hornshøj.

Lærerne har deltaget i pædagogernes mø-
der og evalueringer. De har fået noget tid til 
samarbejdet.

»Tingene må gro og udvikle sig hen ad ve-
jen i skolereformen. Hvis noget er værdifuldt, 
så må vi sige til ledelsen, at hvis den fortsat 
vil have det, så må vi have tid og frihed til at 
udvikle det. Eller når man mærker de små 
tics, så er det ind til ledelsen og fortælle, at 
det netop er disse konkrete fem arbejdstimer, 
man ønsker at afspadsere nu«, siger Mette 
Hauberg og Laila Hornshøj. 
hl@dlf.org
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Er du klar til at gå forrest i en verden, der 
hele tiden ændrer sig?

Danmark har brug for engagerede menne-
sker med en teknologisk og naturviden-
skabelig uddannelse, som ved, hvordan den 
skal bruges i praksis.

Hos TEC klæder vi dig på til fremtidens 
arbejdsmarked ved at sammensætte den 
mest relevante og opdaterede undervisning 
– i tæt samarbejde med både videregående 
uddannelser og erhvervslivet.

Du kan blive til noget  – vi ved hvordan.

Læs mere på TEC.dk
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Tilmeld dig  
neTværkeT  

danskundervisning 
på folkeskolen.dktættere på faget: DanskunDervisning

Kommareglerne trænger til et serviceeftersyn, 
mener Dansk Sprognævn. Nævnet vil derfor 
undersøge, hvordan danskerne egentlig sætter 
komma nu om dage. Følger de reglerne, eller sejler 
kommaet?

»Dansk Sprognævn har noteret sig den store 
interesse i offentligheden for kommareglerne. 
For at kvalificere debatten og skabe et sikkert og 
opdateret beslutningsgrundlag for en eventuel 
justering af reglerne vil nævnet undersøge den 
eksisterende kommateringspraksis, for eksempel i 
uddannelserne og i den offentlige administration. 

Nævnet vil endvidere se på praksis i forskellige 
tekstgenrer og medier. Undersøgelserne vil vise, 
om der skal foretages ændringer i regelsættet«, 
skriver Dansk Sprognævn således på sin hjem-
meside. 

Baggrunden er, at Venstre under forhand-
lingerne om en ny gymnasiereform før jul an-
førte, at der er behov for at stramme op på 
børn og unges kommafærdigheder. Socialde-
mokraterne og Det Radikale Venstre bakkede 
straks op om synspunktet. Nu ligger bolden så 
hos Dansk Sprognævn.

»Dansk Sprognævn kan ikke sidde over-
hørig, at mange mennesker er utilfredse, og 
at det hele sejler. Politikere fra begge sider af 

Danskernes evne til  
at sætte komma  
skal undersøges

Dansk Sprognævn iværksætter en undersøgelse af, hvordan  
danskerne egentlig sætter komma – med henblik på en revision af 
kommareglerne.

TeksT John Villy olSenDet faglige netværk for danskundervis-
ning er for alle, der underviser i dansk-
faget.

Tilmeld dig netværket, og få en mail, når 
der kommer nye indlæg om dine fag.

Fagligt netværk: 
DanskunDervisning

LEJRSKOLE MED BID I
MADlejr er en ny form for lejrskole, 
hvor 6.-7. klasser deltager i et alterna-
tivt og udfordrende læringsforløb, der 
sætter fokus på noget helt essentielt, 
nemlig mad og måltider.

I løbet af de 5 dage lejrskolen varer,  
vil eleverne deltage aktivt i tilbered-
ningen af alle deres måltider, sam- 
tidig med at de bliver klogere på  
råvarer, sundhed og bæredygtig- 
hed. Det er både lærerigt og sjovt  
– og så styrker det fællesskabet i 
klassen.

NEMT AT GÅ TIL
MADlejr er et nøje tilrettelagt forløb, 
hvor eleverne involveres i de mange 
aktiviteter omkring mad og måltider, 
sundhed, trivsel og bæredygtighed. 
Vores faste personale står for alle ind-
køb, mens aktiviteterne planlægges i 
tæt samarbejde med elever og lærere.

Lejrskolen har plads til 2 skoleklasser 
ad gangen, og prisen for de 4 overnat-
ninger er 500 kr. pr. elev – inkl. forplej-
ning og undervisningsmateriale til før, 
under og efter opholdet. Derudover 
skal I ikke betale for lærernes ophold 
(2 pr. klasse). Og husk, at den offent-
lige transport kører lige til døren.

Vil du læse mere
om MADlejr?

Scan QR-koden
eller gå ind på

madlejr.dk

LEJRSKOLE FOR
6.-7. KLASSE
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salen er også optaget af sagen. Vi er nødt til at 
reagere«, sagde formanden for nævnet, Jørn 
Lund, således for nylig til Kristeligt Dagblad.

I en måling, som Megafon har gennemført for 
Politiken, udtaler 74 procent af danskerne, at det 
er vigtigt at kunne sætte komma rigtigt.

Stridens kerne: Paragraf 49
Når der hersker stor forvirring om det danske 
komma, skyldes det især en enkelt paragraf i 
retskrivningsreglerne, mener Dansk Sprognævn, 
nemlig paragraf 49, der giver danskerne såkaldt 
generel valgfrihed på kommaområdet.

»Diskussionen af kommareglerne drejer sig 
først og fremmest om denne paragraf. Valgfrihe-
den gælder kun det såkaldte startkomma, det vil 
sige det komma, man sætter, når en ledsætning 
(som også kaldes bisætning eller underordnet 
sætning) begynder«, skriver nævnet på sin hjem-
meside og giver et eksempel:

»’Han så, at hun kunne sætte komma’ (her er 
der et startkomma).

’Han så at hun kunne sætte komma’ (her er 
startkommaet udeladt).

I de fleste andre tilfælde, for eksempel komma 
ved opremsninger, ved gentagelser, ved forklarin-

Læs
Læs en længere udgave af artiklen på 
folkeskolen.dk, hvor der også er link 
til kommareglerne.

Dansk Sprognævn er blevet presset til at undersøge, om de nye kommaregler, der blev indført i 2004, fungerer i praksis.

  Før 1996 var der to kommasystemer i Dan-
mark, pausekommaet og det grammatiske 
komma.

  I 1996 blev det såkaldte nye komma, enhedskom-
maet, indført. Det erstattede pausekommaet. Der 
var stadig to systemer – det 100 år gamle gram-
matiske komma og »det nye komma«.

  I 2004 blev de to systemer fusioneret til ét sy-
stem, men med en indbygget valgfrihed på ét 
punkt, nemlig det såkaldte startkomma foran en 
ledsætning. Det er dette system, der gælder i dag, 
og man må altså nu selv bestemme, om man vil 
skrive: »Hesten, der løb over marken, var brun«, 
eller om man vil skrive: »Hesten der løb over mar-
ken, var brun«.

Kommareglernes historik

ger, mellem hovedsætninger med videre, er der 
ikke generel valgfrihed«. 

Når undersøgelsen er afsluttet, vil Dansk 
Sprognævn tage stilling til, om kommareglerne 
skal ændres. 
jvo@dlf.org
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ti l 1.694,- pr. måned
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Nummer 7: Mandag den 23. marts 2015
Nummer 8: Tirsdag den 14. april 2015
Nummer 9: Mandag den 27. april 2015

DeaDlines for
stillingsannoncer

2015

 Lederstillinger 

Blokade mod Qeqqata Akademi
Den grønlandske lærerorganisati-
on Imak har iværksat en blokade 
over for Qeqqata Akademi.

Imaks bestyrelse har forgæ-
ves forsøgt at få Qeqqata Aka-
demi til at indgå en aftale om løn- 
og ansættelsesvilkårene for leder 
og undervisere ansat på Qeqqata 
Akademi. 

Lærernes Centralorganisation 
(LC) har besluttet at etablere 
sympatiblokade over for Qeqqata 
Akademi. Derfor må heller ikke 

medlemmer af organisationer 
i LC søge eller tage et job på 
skolen.

Det betyder, at intet medlem 
af Danmarks Lærerforening må 
søge eller lade sig ansætte i stil-
linger ved Qeqqata Akademi. 
Brud på sympatiblokaden kan 
medføre eksklusion af Danmarks 
Lærerforening, ligesom retten 
til senere at blive medlem af 
Danmarks Lærerforening kan 
fortabes.

Blokade mod UCplus’  
sprogcentervirksomhed
Lærernes Centralorganisation 
har iværksat blokade over for 
UCplus’ sprogcentervirksomhed. 
Uddannelsesforbundet har siden 
primo 2012 forsøgt at opnå over-
enskomstdækning af undervis-
ningen med UCplus, men hidtil 
uden held.

Blokaden omfatter samtlige 
medlemmer af LC’s medlemsor-
ganisationer — herunder Dan-

marks Lærerforening — og inde-
bærer, at intet medlem må søge 
eller lade sig ansætte i stillinger 
ved UCplus. Blokaden trådte i 
kraft ved døgnets begyndelse 
den 10. juni 2014.

Dansk Magisterforening og 
Gymnasieskolernes Lærerfor-
ening har iværksat sympatiblo-
kade, så deres medlemmer også 
er omfattet.

Pædagogisk Leder til Ebeltoft Skole
Ebeltoft Skole søger en pædagogisk leder til vores udskolingsafdeling.

Ebeltoft Skole er beliggende midt i Ebeltoft By, der er en del af ”Nationalpark 
Mols Bjerge”.
Vi har to afdelinger, indskoling og udskoling, der har til huse på hver sin  
matrikel. Skolen er en 3(4) sporet skole med ca. 700 elever fra 0. – 9. klasse.

Vi søger en pædagogisk leder, der
•	 Er	læreruddannet	og	har	solid	undervisningserfaring
•	 Har	viden	om	lærings-	og	undervisningsformer
•	 Har	viden	om	inklusion
•	 	Er	stærk	på	IT	området,	både	rent	teknisk	som	pædagogisk,	da	alle	elever	

har iPads
•	 Er	tydelig	i	handling	og	kommunikation	–	både	mundtligt	og	skriftligt
•	 Kan	lede	gennem	dialog	og	medinddragelse
•	 	Arbejder	systematisk	og	struktureret	med	overblik	og	sørger	for	at	følge	

sager til dørs
•	 Kan	træffe	beslutninger
•	 Har	overskud	–	også	i	pressede	situationer
•	 Er	god	til	at	lytte,	samarbejde	og	motivere
•	 Kan	lide	børn!

Ledelseserfaring, og måske en videregående uddannelse, f.eks. en diplom i  
ledelse, er en fordel, men vigtigst er det, at du har flair og potentiale for ledelse, 
herunder personaleledelse.

Vi tilbyder:
•	 En	skole	med	en	engageret	medarbejderstab
•	 En	skole	med	et	tæt	og	godt	samarbejde	med	skolebestyrelsen
•	 	En	stilling,	hvor	du	er	med	til	at	sætte	dit	præg	på	dagligdagen	og	udviklin-

gen på skolen
•	 	En	stilling,	hvor	du	bliver	en	del	af	ledelsesteamet	bestående	af	skoleleder,	

SFO-leder,	administrativ	leder	og	den	pædagogiske	leder	for	indskolingen
•	 	En	stilling,	hvor	der	er	et	velfungerende	og	konstruktivt	samarbejde	med	de	

øvrige skoleledelser i kommunen
•	 En	skole	og	en	stilling,	hvor	humoren	altid	er	en	medspiller

Løn-	og	ansættelsesforhold	efter	gældende	overenskomst.
Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2014.

Har	ovennævnte	vakt	din	interesse,	er	du	velkommen	til	at	kontakte	skoleleder	
Lars Frederiksen på tlf. 8753 6060 (mobil 2477 1193) eller på mail: laf@
syddjurs.dk.

Ansøgningsfristen er den 28.03.2014 

Første samtale afholdes den 08.04.2014
Anden	samtale	afholdes	den	23.04.2014

Der	gøres	opmærksom	på,	at	der	vil	blive	indhentet	Børne-	og	straffeattest	
ved evt. ansættelse.  

Pædagogisk Leder til Ebeltoft Skole
Genopslag

Ebeltoft Skole søger en pædagogisk leder til vores udskolingsafdeling.

Ebeltoft Skole er beliggende midt i Ebeltoft By, der er en del af ”National-
park Mols Bjerge”.
Vi har to afdelinger, indskoling og udskoling, der har til huse på hver sin 
matrikel. Skolen er en 3 sporet skole med ca. 660 elever fra 0. – 9. klasse.

Vi søger en pædagogisk leder, der
• Er læreruddannet og har solid undervisningserfaring
• Har viden om lærings- og undervisningsformer
• Har viden om inklusion
• Er stærk på IT området, både rent teknisk som pædagogisk, da alle  
 elever har iPads
• Er tydelig i handling og kommunikation – både mundtligt og skriftligt
• Kan lede gennem dialog og medinddragelse
• Arbejder systematisk og struktureret med overblik og sørger for at  
 følge sager til dørs
• Kan træffe beslutninger
• Har overskud – også i pressede situationer
• Er god til at lytte, samarbejde og motivere
• Kan lide børn!

Ledelseserfaring, og måske en videregående uddannelse, f.eks. en diplom 
i ledelse, er en fordel, men vigtigst er det, at du har flair og potentiale for 
ledelse, herunder personaleledelse.

Vi tilbyder:
• En skole med en engageret medarbejderstab
• En skole med et tæt og godt samarbejde med skolebestyrelsen
• En stilling, hvor du er med til at sætte dit præg på dagligdagen og  
 udviklingen på skolen
• En stilling, hvor du bliver en del af ledelsesteamet bestående af  
 skoleleder, SFO-leder, administrativ leder og den pædagogiske leder  
 for indskolingen
• En stilling, hvor der er et velfungerende og konstruktivt samarbejde  
 med de øvrige skoleledelser i kommunen
• En skole og en stilling, hvor humoren altid er en medspiller

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2015.

Har ovennævnte vakt din interesse, er du velkommen til at kontakte 
skoleleder Lars Frederiksen på tlf. 8753 6060 (mobil 2477 1193) eller på 
mail: laf@syddjurs.dk.

Stillingen søges via syddjurs.dk/job - ansøgningsfrist den 17.04.2015 

Første samtale afholdes den 05.05.2015
Anden samtale afholdes den 14.05.2015

Der gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet Børne- og straffeattest 
ved evt. ansættelse.  
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 Lederstillinger 

Københavns
Kommune

www.kk.dk/job

Københavns Kommune ser mangfoldighed som 

en ressource og værdsætter, at medarbejderne 

hver især bidrager med deres særlige baggrund, 

personlighed og evner.

   Har du høje faglige ambitioner
   for særlige elevgrupper?

købenHavns kommune

visionær skoleleder
øresundsskolen er en folkeskole i den vidtgående specialundervisning 
for pt. 91 elever med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. kkFo 
er integreret på skolen, og skolen er præget af et nært og velfungerende 
samarbejde lærere og pædagoger imellem. det helhedsorienterede tvær- 
faglige samarbejde er en forudsætning for at opfylde skolens mål om at 
være et fagligt fyrtårn inden for den vidtgående specialundervisning i arbej-
det med elevernes faglige og personlige livsduelighedspotentialer. vi søger 
en leder, der har høje faglige ambitioner for skolens særlige elevgrupper.

ansøgningsfrist onsdag den 8. april 2015

læs det fulde opslag på www.kk.dk/job – under arbejdsområde “ledelse”.

Skolen ved Nordens Plads søger en afdelingsleder til vores dagbehand-
ling med start senest d. 1. juni 2015. Skolen ved Nordens Plads er et 
helhedstilbud med omkring 170 børn og unge samt ca. 130 medarbejdere. 
Vores ambitionsniveau er tårnhøjt, vi er i konstant udvikling og har mange 
projekter på tegnebrættet. 

Dagbehandlingen omfatter ca. 20 børn og tilknyttede lærere og pædago-
ger. Din ledelse her er synlig og nærværende i hverdagen sammen med 
børn, forældre og dit personale. Du har den fornødne faglige kapacitet til 
at give retning og sparring på en troværdig måde. 

Med udgangspunkt i skolens vision skal du sammen med skolens ledelse, 
personale og samarbejdspartnere formulere grundlaget for behandling, 
forældresamarbejde og undervisning. Det er dit ansvar at udmønte 
grundlaget i en pædagogisk praksis, der gør brug af børn, forældre og 
personalets ressourcer i en klar og tydelig ramme.

Du kan sætte dine kompetencer i spil med blik for den samlede skoles 
udvikling - særligt med fokus på skolereformen. Du vil blive en del af et 
ledelsesteam, der samarbejder loyalt og fl eksibelt om ledelsesopgaven for 
skolens samlede drift og udvikling. 

Læs mere om skolens værdigrundlag på: www.svnp.dk 

Ansøgning skal ske via Frederiksberg Kommunes website, hvor du kan 
læse det fulde stillingsopslag. 

Ansøgningsfrist tirsdag d. 7. april kl. 8.00

ER DU VORES NYE LEDER AF DAGBEHANDLINGEN 
PÅ SKOLEN VED NORDENS PLADS?

Frederiksberg Kommunes specialskole

Skoleleder til 
 Maglegårdsskolen

Se hele stillingsopslaget på

www.gentofte.dk

JOB I GENTOFTE KOMMUNE

Ambitionerne for udvikling, faglighed og trivsel er i top i 
Gentofte Kommune. Vi arbejder målrettet og ambitiøst 
med skoleudvikling og udvikling af innovative læringsmil-
jøer på skolerne. 

Vi søger en handlekraftig skoleleder til Maglegårdssko-
lens ledelsesteam, som også vil bidrage til det strategi-
ske arbejde i kommunen.  

Yderligere oplysninger om stillingen: Skolechef Hans 
Andresen tlf. 22 35 44 88, bestyrelsesformand Jan 
Møller, 20 40 19 84 eller konstitueret skoleleder Niels 
Munch-Andersen tlf. 39 98 56 05. 

 Lærerstillinger 

På grund af øget elevtal samt lærere, der går på efterløn 
søger Hindholm Privatskole i Fuglebjerg 3 uddannede lærere 
til næste skoleår.

Du vil få indflydelse på næste års fagfordeling. Det ligger 
dog fast, at du skal kunne undervise i et eller flere af fagene 
dansk, engelsk, tysk, idræt og musik.

Læs mere om stillingerne og om skolen på www.hindholm.dk.

Der er tale om faste lærerstillinger på fuld tid.

Ansættelsen sker i henhold til overenskomsten mellem
Finansministeriet og LC.

Ansøgningsfrist: 17. april 2015 kl. 14.
Ansøgning sendes til privatskole@hindholm.dk

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 17.

Hindholm Privatskole
Hindholmvej 21, 4250 Fuglebjerg

Hindholm Privatskole
søger 3 lærere til
skoleåret 2015/16

Hindholm Privatskole søger til kommende  
skoleår en faglig dygtig og engageret lærer,  

der bl.a. kan forestå skolens fysikundervisning. 
Øvrige fag efter aftale.

Der er tale om en fast lærerstilling på fuld tid.

Læs mere om stillingen og om skolen på  
www.hindholm.dk

Ansøgningsfrist: 10. april 2014
Ansøgning sendes til privatskole@hindholm.dk

Hindholm Privatskole, Hindholmvej 21,  
4250 Fuglebjerg

Hindholm Privatskole 
søger uddannet lærer
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 Lærerstillinger 

Ragebølskovvej 3 • 6400 Sønderborg  • Tlf.: 74487080    
dybboelefterskole@dybboelefterskole.dk 

www.dybboelefterskole.dk

2 lærere søges til
Dybbøl Efterskole

Efterskolen for bogligt interesserede
specialundervisningselever

-  Den ene lærer skal have erfaringer inden for jordbrug
 - havebrug - motor og metalfag til undervisning i
 vores linjefag.
-  Herudover skal vi have dækket fagene dansk
 - matematik - engelsk - idræt.
-  Andre fag efter aftale

Så hvis du:
• Har lyst til at være en del af efterskolelivet? 
• Brænder for specialundervisning?
• Har en positiv indstilling og er dygtig og engageret?
Så søg job på Dybbøl Efterskole med tiltrædelse 1. august 2015.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst
mellem finansministeriet og LC. 
Ansøgning sendes pr. mail til
dybboelefterskole@dybboelefterskole.dk.
Senest torsdag den 9. april kl. 12.00.
Kontakt skolens forstanderpar:
Erik og Evelyn Bollerslev på tlf.: 74487080.

Dybbøl Efterskole er en specialundervisningsefterskole for 85 
elever. Skolen har eksisteret i 23 år. Vi har gode undervisnings-
faciliteter til både idrætslige, boglige og praktiske fag.

Til en spændende og velfungerende skole
med gode rammer, et godt arbejdsmiljø og 
fantastiske kolleger søges 2 nye lærere.

HØJBO FRISKOLE SØGER LÆRERE
Vi er en friskole med 185 elever, fordelt fra bh-klasse til 9. klasse, og 
er i en god udvikling. Vi ligger i naturskønne omgivelser i Vestsjæl-
land imellem Holbæk og Kalundborg.

VI SØGER: 2 fuldtidsildsjæle som klasselærere, med solidt fagligt 
fundament og gode empatiske evner til start 01.08. 2015.

Fagønsker: Dansk, sang, idræt, billedkunst på mellemtrinnet, og til 
overbygningen søges :Engelsk, tysk, og biologi .

Herudover vil der være en stilling med specialundervisning, hvor vi 
ønsker du er kompetent i brug af IT rygsæk og inkluderende under-
visning, eller er villig til efteruddannelse på dette område.

VI TILBYDER: En skole med en stabil historisk baggrund i gennem 
39 år. Et udviklende undervisningsmiljø, med tæt teamarbejde, hvor 
der er mulighed for selv at planlægge dele af arbejdstiden.

En skole med høj faglighed, og hvor musik er et gennemgående fag 
fra bh-klasse til 9. klasse, og med en musikskole tilknyttet .

En fremtidsorienteret skole med 15 lærere, 5 SFO personale, 1 skole-
pedel og et godt ledelsesteam.

Ansættelserne sker iht. Overenskomst mellem LC og finansministeriet.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte skoleleder
Jeanne Schou Andersen. Ansøgningsfrist d. 18. april 2015.

Samtalerne vil finde sted i uge 18 i 2015.

Kalundborgvej 49 / 4591 Føllenslev / Tlf. 59 29 14 38
www.hoejbo-friskole.dk
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 Lærerstillinger 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har lyst til at søge nye udfor-
dringer som lærer i Kommuneqarfik Sermersooq.

Vi forventer at du
• er seminarieuddannet lærer
• er positiv, engageret og igangsættende 
• vil indgå i et positivt samarbejde med kollegaer, ledelse og forældre 
• kan se muligheder frem for begrænsninger
• er motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret skolemiljø
• kan indgå i og være med at videreudvikle teamsamarbejdet i en  
 afdelingsopdelt skole

Vi kan tilbyde dig
• et udviklingsorienteret skolemiljø med mulighed for personlig og  
 faglig udvikling
• en spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling
 er i højsædet under den nye folkeskoleforordning og i en kommune,
 hvor skoleområdet har høj politisk prioritet
• god opbakning som ny lærer på skolen
• gode kollegaer i inspirerende teamsamarbejde
• gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne
• gode videreuddannelsesmuligheder

SKOLEN I TASIILAQ
Tasiilami Alivarpi er Tasiilaqs byskole med ca. 430 elever og 29 klasser 
fordelt i 4 afdelinger og med i alt ca. 50 undervisere. Skolen, som er 
beliggende på Grønlands østkyst i det største bysamfund Tasiilaq med 
ca. 2000 indbyggere, er dermed den største kulturbærende institution i 
Østgrønland. 

Skolens indsatsområder er forældresamarbejde, teamsamarbejde, effek-
tiv pædagogik og skolens værdier. Vi har i de sidste fem år arbejdet på at 
udbygge teamsamarbejdet omkring de enkelte klasser og samtidig styrke 
samarbejdet med forældrene, således at Tasiilaq Skole er et trygt og rart 
lærested for alle skolens elever. Hertil kommer at alle klasser har et sæt 
værdier som de løbende evaluerer og ændrer efter behov. Endelig har 
lærerne på yngste og mellemtrinnet gennemgået kurser i effektiv pæ-
dagogik.

Skolen ønsker lærere der kan undervise i dansk, specialundervisning og 
på begyndertrinnet.

Henvendelse til Fungerende skoleinspektør Anna Kúko 
Tlf. (+299) 36 78 01, E-mail: anko@sermersooq.gl

SKOLEN I ITTOQQORTORMIIT
Ejnar Mikkelsenila Aluarpia ligger i Ittoqqortormiit på den grønlandske 
østkyst . Byen har ca. 450  indb., hvoraf ca. 50 er elever på byens skole. 
Ejnar Mikkelsenila Aluarpia er afdelingsopdelt: Trin 1(1.-3.kl) trin 2 
(4.-7.kl) og Trin 3 (8.-10.kl.) Endvidere 1 specialklasser. Skolens fysiske 
rammer er renoveret i 2001, og skolens IT blev opgraderet i 2008.

Skolen ønsker lærer der kan undervise i grønlandsk, dansk, engelsk, 
idræt og almindelige skolefag.

Hjemmeside for Ejnar Mikkelsenila Aluarpia: www.ema.gl

Henvendelse til Konstitueret skoleinspektør Kaali Siegstad 
Tlf. (+299) 36 78 61, E-mail: ksie@sermersooq.gl 

Ansættelse
Er du tjenestemandsansat i Grønland i dag, har du således mulighed for 
at fortsætte som tjenestemand efter gældende regler og aftaler hos os. 
Ved overenskomstansættelse er prøvetiden 1 år. Ved såvel overenskom-
stansættelse som tjenestemandsansættelse medregnes optjent lønan-
ciennitet efter bestået lærereksamen.

For begge ansættelsesformer gælder, at den ansatte er omfattet af særskilt 
aftale om gruppeliv.

Ansættelsen sker på særlige åremålsvilkår efter gældende regler.
Der ydes ved ansættelsen fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes 
familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligesom du får 
flyttegodtgørelse efter gældende regler.

Se i øvrigt beskrivelse af den grønlandske folkeskole, herunder ansæt-
telsesforhold på KANUKOKAs hjemmeside (De grønlandske kommuners 
Landsforening): http: www.kanukoka.gl/

Der kan til stillingen anvises bolig
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fungerende skole-
inspektør i Tasiilaq Anna Kúko Tlf. (+299) 36 78 01, E-mail: anko@
sermersooq.gl og Konstitueret skoleinspektør i Ittoqqortoormiit Kâle 
Siegstad Tlf. (+299) 36 78 61, E-mail: ksie@sermersooq.gl. Yderlige-
re oplysninger vedrørende bygderne Isortoq, Kulusuk, Kuummiut, Ser-
miligaaq og Tiniteqilaaq bedes rettet til skolechef Hans Peter Broberg, 
Tlf. (+299) 36 73 00 E-mail: atu@sermersooq.gl 

Sådan søger du
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, ansøgningen kan også fremsendes 
med bilag til Forvaltningen for Børn, Familie og Skole, Kommuneqarfik 
Sermersooq, Postboks 1005, 3900 Nuuk, E-mail: atu@sermersooq.gl 

Ansøgningen skal være Forvaltningen for Børn, Familie og Skole i hænde 
senest fredag den 10. april 2015. Ansøgningen bedes fremsendt med 
luftpost eller elektronisk. Bemærk fra Danmark gælder særlige takster til 
Grønland.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst 
mellem Grønlands Landsstyre og IMAK, Centralorganisationen for lærere 
i folkeskolen i Grønland.

Interesserede kan evt. se overenskomsten på følgende hjemmeside: 
www.kanukoka.gl under emnet: “Personale, løn og arbejdsmiljø”.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ HAR BRUG FOR LÆRERE
- både til kommunens byskoler i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit og bygdeskoler i Isertoq, Kulusuk, Kuummiut,

Sermiligaaq og Tiniteqilaaq i Østgrønland til dansk, matematik, engelsk, fysik og almindelige skolefag.
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 Lærerstillinger 

Skemaerne i indskolingen indeholder fagene: matemati k, 
natur/teknik, idræt, UUV samt et antal støtt eti mer. 
Skemaet på mellemtrinnet indeholder: dansk, engelsk, 
håndarbejde og UUV.
Der bliver mulighed for at kombinere med andre fag i det 
nye skoleår.

Du bliver en del af en arbejdsplads med hjælpsomme 
kolleger, en god og rar omgangstone og en ledelse, som 
interesserer sig for dig, og hvis dør alti d er åben. Du vil få 
din egen, velindrett ede arbejdsplads i afdelingen.
Vi er kommet rigti g langt med at skabe gode og fl eksible 
arbejdsbeti ngelser, så arbejds- og privatliv kan hænge sam-
men. I Lejre Kommune har alle lærere en fl exordning, som 
muliggør individuelle ønsker ti l fl eksibilitet.

Allerslev Skole har ca. 650 elever fra 0.-9. klasse, 46 lærere 
og 30 pædagoger. Skolen ligger 5 minutt ers gang fra Lejre 
Stati on. Vi bliver anset for at være en faglig skole, men vi 
prioriterer også de kreati ve akti viteter. Vi lægger vægt på 
at både medarbejdere og elever trives i et trygt og ud-
viklende fællesskab.  

Vi ønsker medarbejdere, som kan indgå i vores fællesskab 
med humor, varme og fagligt engagement. Vores vision er: 
Glæde, Udvikling og Fællesskab. 

Du kan se mere om skolen på www.allerslev-skole.dk

Ring ti l os hvis du er interesseret, du må også meget gerne 
aft ale ti d ti l at besøge os.

• Skoleleder Niels Berendsen tlf.5132 2913 eller 
 viceskoleleder Tommy Fredensborg tlf. 2479 0948

Ansøgningsfristen udløber den 9. april  2015
Samtaler forventes afh oldt i uge 16. 

Løn og ansætt elsesforhold i henhold ti l gældende overens-
komst.

Ansøgning samt eksamensbevis, c.v. og evt. anbefalinger 
fremsendes på mail ti l: allerslev-skole@lejre.dk

Allerslev Skole søger lærere
- 2 nye lærere ti l indskoling og 1 ti l mellemtrinnet.

Allerslev Skole
Bispegårdsvej 2 , 4320 Lejre

Frederiksberg Privatskole søger en lærer til fast ansættelse fra 
3. august 2015. Skemaet består af dansk, engelsk og idræt i 
7.-9. klasse.

Frederiksberg Privatskole er en overbygningsskole med 220 
glade og motiverede elever i 7.-9. klasse. Vi er en boglig skole 
og ligger i dag i Rødovre. Eleverne er et bredt udsnit af unge fra 
især Vestegnens kommuner. Fælles for eleverne er, at de selv 
har valgt skolen og dens værdigrundlag og forventes at vise 
ansvar for deres valg. 

Skolen har lange ventelister og optager som princip nye år-
gange ud fra ”først til mølle”. Skolen har derfor både fagligt 
stærke og svage elever, som med lige ret skal modtage en god 
undervisning.

Skolen lægger vægt på:
• At der drages omhu for elevernes faglige udvikling og  trivsel.
• At der undervises stabilt og målrettet.
• At der sker en grundig forberedelse og efterbehandling af  
 undervisningen. Hertil er afsat 400 timer om året, hvor den  
 enkelte lærer selv råder over tid og sted for langt hovedparten.
• At der mellem elever og lærere er en god omgangstone og  
 gensidig respekt.
• At skolen og undervisningen løbende udvikles i samarbejde  
 mellem lærere og ledelse.
• At der er gode resurser til undervisningsmidler og sociale
 aktiviteter.

Torsdage kl. 14-17 er afsat til interne møder og fælles forbe-
redelse. I hver klasse afholdes skole-hjem-samtaler 2 gange 
årligt på tirsdage kl. 14-20. I jobbet ligger også deltagelse i en 
årlig lejrskole. 

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem
Finansministeriet og LC.

Oplysninger om skolen kan fås ved henvendelse til skoleleder 
Pia Fribo på 36 72 44 80. Du kan også besøge skolens hjem-
meside på www.frb-privatskole.dk .

Ansøgning med relevante bilag bedes sendt pr. mail til skole-
leder Pia Fribo på pf@frb-privatskole.dk senest 13. april 2015.

Lærer tiL danSk, engeLSk og 
idræt i 7.-9. kLaSSe

Frederiksberg Privatskole
Højnæsvej 59 / 2610 rødovre / 36 72 44 80
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 Lærerstillinger 

10. klasse med fokus på talentpleje
Vi har haft en stor efterspørgsel på vores nye 10. klasse - Talent:10. 
Vi tilbyder både almen 10. klasse og erhvervsrettet 10. klasse 
(eud10). Vi har skræddersyet vores 10. klasse til den nye folkeskole-
reform. Vi er visionære, udfordrer vante forestillinger om, hvordan 
et læringsmiljø skal være - og har, som en af de få skoler i landet, 
talentpleje på skoleskemaet. Det er vores ambition at blive én af de 
bedste 10. klasser i landet. 

I Talent:10 har vi et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne 
og erhvervslivet. Vi løser opgaver fra det virkelige liv og vægter 
fælleskabet højt. Et job i Talent:10 er meget mere end undervisning. 
Du får stor frihed, så du og dit team langt hen ad vejen er selvsty-
rende. Vi tror på dig. Du får mulighed for at sætte dit personlige 
præg på Talent:10. Vi har et fantastisk sammenhold, en uformel 
tone og et godt arbejdsmiljø. 

Du kan læse mere om Talent:10 på: www.Talent10.dk

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Der er ansøgningsfrist tirsdag den 14. april 2015 kl. 12.00. 
Alle personer uanset personlig baggrund opfordres til at søge stil-
lingen. Stillingen søges via skolens hjemmeside www.cphwest.dk.

Samtaler afholdes onsdag den 29. april og torsdag den 30. april 
2015.

Det forventes, at du har mulighed for at medvirke på Talent:10’s 
udviklingsdage den 11. maj, 13. maj, 22. juni og 23. juni 2015.
Talent:10 starter efter sommerferien – og du har første arbejdsdag 
mandag den 3. august 2015. Eleverne begynder den 12. august 2015.

Vi har brug for DiT TalenT!
er du én af de bedste i landet til at undervise unge, og er du god til relationer? Så mangler vi dig.  

Vi søger lærere, der er resultatorienteret, og som har talent for at få teamet, eleverne og forældrene til at spille sammen. Vi vægter høj 
faglighed og stærkt sammenhold. Vi er en helt ny 10. klasse, der har efterskoleånden, dog uden overnatning. 
Vi søger lærere, der tror på, at udvikling er godt og som kan lide at skabe resultater og gøre en forskel for den enkelte unge. Du har lyst til at 
arbejde projektorienteret og målstyret med din undervisning. Vi tilbyder et spændende, alsidigt og udviklende job, hvor du byder ind med idéer.

TALENT:10
U D D A N N E L S E  T I L  D I G

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST

Vi forventer, at du
•	 kan	undervise	i	et	eller	flere	af	nedenstående	fag	og	kan	
 udvikle, planlægge og gennemføre undervisning
• kan undervise tværfagligt, projektorganiseret og it-baseret evt.  
 med brug af iPad
• har lyst til at blive en del af en engageret og kreativ lærergruppe  
 og deltage i elevernes sociale aktiviteter 
• har lyst til at arbejde med den enkelte elevs talent
•	 er	uddannet	folkeskolelærer	i	et	eller	flere	af	følgende	fag:		
 matematik, fysik, engelsk, dansk, tysk, fransk, idræt, sam- 
 fundsfag og er evt. uddannet som læsevejleder. 
• har erfaring fra folkeskolen, efterskolen, erhvervsuddannelserne  
 eller anden relevant erfaring

Vi forventer, at du 
• har stærke, positive værdier og har erfaring med relationsarbejde
• er initiativtager og ser elevens muligheder, ressourcer og styrker
• er mål- og resultatorienteret og har ambitioner på elevernes  
 vegne
• vil gøre en positiv forskel for den enkelte og har lyst til at arbejde  
 med talentudvikling
• er glad for at være sammen med unge - også ud over din under- 
 visning
• har let til smil og grin

Folkeskolen 
Næste nummer udkommer  

torsdag den 9. april
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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

 Stillinger ved andre institutioner 

Vestegnen HF & VUC søger ny 
uddannelseskonsulent pr. 1. juni

Albertslund
Gymnasievej 10
2620 Albertslund
Telefon 4511 4250

kontakt@vucv.dk

Rødovre
Højnæsvej 75
2610 Rødovre
Telefon 4511 4251

www.vestegnenhfvuc.dk

Vestegnen HF & VUC søger engageret og talentfuld 
erhvervs- og uddannelseskonsulent til VUC Erhverv.
Stillingen indebærer selvstændigt opsøgende arbejde 
i forhold til virksomheder samt tilrettelæggelse og 
gennemførelse af test og undervisning. VUC Erhverv er 
placeret på vores afdeling i Rødovre.

Læs hele opslaget på www.vestegnenhfvuc.dk

Yderligere oplysninger hos uddannelses- og erhvervs-
chef Henrik Daugaard tlf. 29179148 eller hda@vucv.dk

Ansøgning, CV og eksamensbevis til avujob@vucv.dk, 
skriv ”Uddannelseskonsulent” i emnefeltet.

Ansøgningsfrist: 1. april kl. 12.00. 

Hou Maritime Idrætsefterskole, odder kommune

Administrativ leder

§ ansøgningsfristen er den 31/03/15

Net-nr. 14515

oddense Skole og dagtilbud, Skive kommune

Genopslag – leder

§ ansøgningsfristen er den 10/04/15

Net-nr. 14517

børn og Unge, aarhus kommune

Områdechef til område Silkeborgvej

§ ansøgningsfristen er den 08/04/15

Net-nr. 14530

otterup realskole, Nordfyns kommune

Otterup Realskole søger skoleleder

§ ansøgningsfristen er den 26/03/15

Net-nr. 14498

Park allé Privatskole, brøndby kommune

Park Allé Privatskole søger viceskoleleder

§ ansøgningsfristen er den 26/03/15

Net-nr. 14503

Horne Skole og Svanninge Skole, faaborg-Midtfyn kommune

To afdelingsledere

§ ansøgningsfristen er den 25/03/15

Net-nr. 14500

børn og Unge, aarhus kommune

To lederprofiler til PPR og specialpædagogik

§ ansøgningsfristen er den 06/04/15

Net-nr. 14531

blåvandshuk Skole, Varde kommune

Viceskoleleder søges til Blåvandshuk Skole

§ ansøgningsfristen er den 20/03/15

Net-nr. 14472

Tjørnegårdsskolen, Gentofte kommune

Viceskoleleder til Tjørnegårdsskolen

§ ansøgningsfristen er den 23/03/15

Net-nr. 14524

Center for Skoletilbud, lejre kommune

Skolekonsulent søges

§ ansøgningsfristen er den 23/03/15

Net-nr. 14519

Ullerup bæk Skolen, fredericia kommune

Pædagogisk afdelingsleder

§ ansøgningsfristen er den 15/04/15

Net-nr. 14543
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Idrætsefterskolen Ulbølle, Svendborg kommune

Lærere til  efterskole og STU

§ ansøgningsfristen er den 13/04/15

Net-nr. 14529

Saksild Skole og børnehus, odder kommune

Lærere søges

§ ansøgningsfristen er den 20/03/15

Net-nr. 14453

kirstinebjergskolen, fredericia kommune

Lærere til Kirstinebjergskolen – genopslag

§ ansøgningsfristen er den 20/03/15

Net-nr. 14497

Sportsefterskolen Sine, Tønder kommune

Efterskolelærere

§ ansøgningsfristen er den 01/04/15

Net-nr. 14525

basen Skole & familiebehandling, københavns kommune

Basen søger lærer til indskolingen

§ ansøgningsfristen er den 23/03/15

Net-nr. 14514

bordings friskole, københavns kommune

Bordings Friskole søger 4 lærere

§ ansøgningsfristen er den 20/03/15

Net-nr. 14499

busses Skole, Gentofte kommune

Naturfagslærer pr. 1. august 2015

§ ansøgningsfristen er den 10/04/15

Net-nr. 14526

damagerskolen, Greve kommune

Damagerskolen i Greve søger lærer pr. 1. april

§ ansøgningsfristen er den 20/03/15

Net-nr. 14518

drosthuset dyssegaarden, fredensborg kommune

Dyssegården søger lærer

§ ansøgningsfristen er den 27/04/15

Net-nr. 14521

kaptajn johnsens Skole, frederiksberg kommune

Engelsk- , dansk- og idrætslærer søges

§ ansøgningsfristen er den 07/04/15

Net-nr. 14504

Hindholm Privatskole, Næstved kommune

3 lærere til skoleåret 2015/16

§ ansøgningsfristen er den 17/04/15

Net-nr. 14516

Hørsholm lille Skole, Hørsholm kommune

Matematiklærer til mellemtrinnet

§ ansøgningsfristen er den 24/03/15

Net-nr. 14491

lyngby friskole, lyngby-Taarbæk kommune

To nye dygtige kollegaer pr. 1.8. 2015

§ ansøgningsfristen er den 25/03/15

Net-nr. 14511

kilden Topshøj, Sorø kommune

Lærer med dansk som andetsprog søges

§ ansøgningsfristen er den 31/03/15

Net-nr. 14520

brovandeskolen, frederikshavn kommune

Matematiklærer

§ ansøgningsfristen er den 20/03/15

Net-nr. 14510

Nordskolen, afd. Nykøbing, odsherred kommune

Lærer til Nordskolen, afd. Nykøbing

§ ansøgningsfristen er den 23/03/15

Net-nr. 14509

Sankt Petri Skole, københavns kommune

Lærerstilling med linjefag i dansk og idræt

§ ansøgningsfristen er den 09/04/15

Net-nr. 14542

fredericia kommune

Lærere til Fredericia Kommune

§ ansøgningsfristen er den 06/04/15

Net-nr. 14534
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Flensborg fjord - 5 
meter til vandet
5metertilvandet.dk - 
sommerhus m storslået 
panorama udsigt 6 pers 
70m2. Grænsen 10km. 
Wi-fi. Bade, fiske & van-
dre-
telefon: 40313306 
www.5metertilvandet.dk

Bornholm. snogebæk 
Balka strand
skønt sommerhus til 4 
pers.udlejes i snogebæk 
250m fra Balka strand. 
Booking: lydiaemme.dk
telefon: 41430256 
lydiaemme.dk

Byhus i allinge tæt på 
sand- og klippestrand
100 m2 i to etager, 6 so-
vepladser. Gårdhave med 
grill. Tæt på supermarked. 
Pr. uge kr. 5000,- incl. 
forbrug.
telefon: 21731285

Vildmarksferie i 
Värmland - sverige
Idyllisk renoveret træhus 
– optimal udgangspunkt 
for oplevelser i den sven-
ske vildmark. Pris 2950/
uge alt inkl
telefon: 50714546

Forår/sommer i 
København n
lejlighed, 115 m2, nør-
rebro. Påske/sommer-
ferie, 3000/uge. Week-
ends 450/nat. 3-4 sove-
pladser.
telefon: 24919230

stressfri zone på rømø 
med havudsigt
lækker smagfuld ferie-
bolig i Havneby på den 
skønne ø Rømø. Havud-
sigt og velvære.
telefon: 51764750 
www.romo-feriehus.dk

isefjordens Perle. 
sommerhus.
Trænger du til at stresse 
af, har vi huset beliggen-
de på orø i anden række 
til fjorden. op til 8 per-
soner.
telefon: 22349706 
sommerhusdanmark.dk/7618

sommerhus øst 
Bornholm
Dejligt sommerhus ud-
lejes hele året. se hjem-
meside www.aahoej.mo-
no.net. kontakt martin 
20263431.
telefon: +45 20264331 
www.aahoej.mono.net

FanØ: sommerhus/
nationalpark Vadehavet
Hyggeligt sommerhus/
Rindby strand, ca. 700 
m. til strand og indkøbs-
muligheder. 6 sovepladser 
fordelt på 3 rum.
telefon: 21272062

Penthouse på 
islands Brygge
lejlighed med havneud-
sigt, 2 soveværelser samt 
2 altaner udlejes i uge 28 
29 og 30. Pris 5000 kr. 
pr. uge.
telefon: 22565504

Dejlig 5 v lejlighed i 
hjertet af Vesterbro
Børnevenlig og moder-
ne lejlighed udlejes i uge 
29,30,31. Min. 5 sove-
pladser og 300 m. fra 
kbh.H. 4000,- kr pr uge
telefon: 28783484

sommerferie på Østerbro 
tæt på søerne Kbh.
lys,4 værels.lejlighed udl. 
i sommer. Plads til 4, tæt 
på søerne, fælledparken, 
kastellet,skriv for billeder.
telefon: +45 60484395

skønt, stort fritidshus, 
midt-Blekinge
Udlejes perioden 15/4 - 
15/10, undt. uge 30, 31. 
8 senge 4 sovevær. Plads 
til 2 fam.m 4000 kr/uge 
+ elforbrug.
telefon: 51242014 
www.feriehusiblekinge.dk

skøn lejlighed i Kbh 
udlejes i sommerferien
Dejlig 3 vær. røgfri lejlig-
hed på vesterbro udlejes i 
uge 28, 29, 30 og 31 for 
3600 kr pr. uge
telefon: 26198688

atHen - ferielejlighed 
lige midt i centrum 
Med panoramaudsigt 
over Akropolis. 4v – midt 
i centrum - ud til åben 
grøn plads med cafeer. 
fra 5 dage.  
telefon: 20598057 
www.athen4u.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

Sydskolen, afd. fårevejle, odsherred kommune

Lærere til Sydskolen, afd. Fårevejle

§ ansøgningsfristen er den 23/03/15

Net-nr. 14502

basen Skole & familiebehandling, københavns kommune

Matematiklærer til Basen Skole

§ ansøgningsfristen er den 23/03/15

Net-nr. 14513

risbjergskolen, Hvidovre kommune

Risbjergskolen, Hvidovre, søger tre lærere

§ ansøgningsfristen er den 25/03/15

Net-nr. 14479

Sjælsøskolen, rudersdal kommune

Engageret lærer til mellemtrinnet

§ ansøgningsfristen er den 20/03/15

Net-nr. 14470

Solvangskolen, furesø kommune

Solvangskolen søger lærer til 5. årgang

§ ansøgningsfristen er den 24/03/15

Net-nr. 14523

Skoletjenesten i Greve-Solrød Provsti og roskilde domprovsti

Deltidsmedarbejdere til skoletjeneste

§ ansøgningsfristen er den 20/03/15

Net-nr. 14478

folkekirkens Skoletjeneste, aalborg kommune

Konsulent til Folkekirkens Skoletjeneste

§ ansøgningsfristen er den 30/03/15

Net-nr. 14452

dafolo a/S, københavns kommune

Forlagsredaktør

§ ansøgningsfristen er den 23/03/15

Net-nr. 14535

dyhrs skole, Slagelse kommune

Lærer til Dyhrs Skole

§ ansøgningsfristen er den 20/04/15

Net-nr. 14541
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rubrikannoncer
sommerferie i 
København i hus 
med have 
Dejligt hus med have udl 
i uge 28 29 30 31 32. 
3900 kr/uge. nils Me-
ilvang 40309323. me-
ilvang@mail.dk
telefon: 40309323

liseleje. sommerhus 
til leje
Hyggeligt ældre sort 
sommerhus. Huset er ca. 
80 m2 og renoveret. Plads 
til 2 voksne og 2 børn. 
2800 kr./uge   
telefon: 61656548

oplev det ægte 
anDalUsien, 
byhus til leje
Bo blandt venlige spa-
niere udenfor turistom-
råderne i smukt belig-
gende bjerglandsby . 
2500/2800 kr/uge
telefon: 21914712

Mallorca
150 kvm skøn lejlighed, 
100 kvm terrasse, 8 so-
vepladser. Uspoleret by 
8 km fra super strand.  
40573469
telefon: 40573469

Budapest 2015
85 kvm lejlighed v. Do-
nau. Tæt på metro og 
centrum. 5 sovepladser. 
kr. 3.600.-  pr uge i høj-
sæson.
telefon: 29641618 
www.lao-dialog.dk

sort sol i 
tøndermarsken.
oplev sort sol og  fugle-
træk midt i Tøndermar-
sken.
telefon: 25305891/21416151 
www.marskgaard.dk

sommerhus i thy med 
udsigt over limfjorden
Bjælkehus i det gamle fi-
skerleje Doverodde. flot 
udsigt over limfjorden 
og tæt på Vesterhavet og 
nationalpark Thy
telefon: 40104169

Berlin med 
superbeliggenhed og 
panoramaudsigt
lækker lejlighed, 1-6 pers 
udlejes. supercentral be-
liggenhed, Rosenthaler Pl. 
i Mitte/Prenzlauer Berg
telefon: 20410785 
www.berlinferie.org

Moderne sommerhus i 
skøn natur i odsherred
Hus med plads til 8. pers. 
lejes ud i kortere eller 
længere perioder, da eje-
ren kun benytter det i få 
uger. Wi-fi
telefon: 30293363 
www.sjodde.wordpress.com

Ferie i skønt byhus 
i Hundested?
300 m.fra dejlig strand 
og levende havn. 6 sen-
gepl. Udlejes i uge 28,29 
og 30 (3000 kr pr. uge).
telefon: 47986420

Marielyst Falster – 
hyggeligt sommerhus
90 kvm. strand 300 m. 
4 sovevær/6 sovepl., 2 
toilet, bruser inde og ude, 
luk have, sat., Uge 26-31 
kr. 4.800.
telefon: 20128999

stress af i vores skønne 
hus i languedoc
ligger enestående smukt 
og fredeligt i naturpark 
med mange muligheder 
for aktiviteter.
telefon: 26718071 
http://stubkjaer.net

København K, city. 
Forår og sommer
lejl., 81m2, kgs. nytorv/
Have. Påsken/sommer-
ferien 3000/uge. Week-
ends 450/nat. 3-4 sove-
pl., 2 vær, stue, badevær.
telefon: 4081 3118

Vesterhavet og badeland
Ved nymindegab lig-
ger vores skipperhus ved 
skov, strand og fjord. Der 
er plads til 4+2 personer. 
spar 20%.
telefon: 28604071

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

ITALIEN HOS HANNE
På charmerende lille familiehotel med
hyggelige værelser og ferielejligheder
i Rimini ved Adriaterhavets skønne sandstrand fra 
kr. 200/pers.

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

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

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

www.idrætscenterjammerbugt.dk

Se ny
hjemmeside

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

Tag en snak med vores erfarne SKI-eksperter - så er jeres 
skirejse i de bedste hænder! Ring GRATIS på 8020 8870 og 
få en snak om mulighederne og måske et godt tilbud på jeres 
skolerejse - også hvis I ikke rejser til Østrig.

Lise Sloth Pedersen

alfatravel.dk - info@alfatravel.dk - 80 20 88 70

PRISEN INKLUDERER:
-3 overnatninger på gasthof  
-busrejse Østrig t/r
-halvpension under opholdet 
-4 dages skileje
-4 dages liftkort

 

DANMARKS BILLIGSTE

SKITUR
FRA 1.998,-

Christian Skadkjær

alfa-folkeskolen_Skitur_febr15.indd   1 3/9/2015   2:06:48 PM

NORGE -  SVERIGE
Skirejser for skolegrupper med priser fra 
kr. 1.685,00 inkl. liftkort.

Fyns skole- og grupperejser
www.fyns-skolerejser.dk · tlf. 4040 8564/6482 2470 

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 
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KLAG!  
hvis du ikke 

får bladet
Gå ind på folkeskolen.dk  

og klik på  
»KLAG OVER BLADLEVERING«   

Så ryger din besked omgående  
videre til distributøren.

Eller ring til DLF’s  
medlemsafdeling på  

33 69 63 00,  
hvis det er nemmere for dig.

Forslag til studiebesøg i Prag: 
• Theresienstadt • Besøg på Skoda bilfabrikkerne
• Foredrag med tidl. ansat ved den danske ambassade

STUDIEREJSE TIL
PRAG
5 dg./4 nt. 
fly fra kr.  1.525,-

Kontakt: Tlf.: 70 22 05 35 
hol@kilroy.dk
www.kilroy.dk

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

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

GØR S TUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE.... .
Spar tid
& penge

Styrk 
Fagligheden

Tryghed &
Sikkerhed

Erfarne
rådgivere

Forslag til andre rejsemål:
Firenze, fly, 5 dg/4 nt  ..................... fra kr.  2.245,-
Hamborg, egen bus, 3 dg/2 nt  ......... fra kr.  735,-
London, fly, 5 dg/4 nt  .................... fra kr.  1.865,-
Edinburgh, fly, 5 dg/4 nt  ................. fra kr.  2.040,-
Barcelona, fly, 5 dg/4 nt  ................. fra kr.  1.980,-
NU OGSÅ FRA BILLUND

Kompetent rådgivning til jeres skolerejse

Hos BENNS sætter vi en ære i at give jer den allerbedste rådgivning. 
Vi skræddersyer rejserne efter jeres ønske, så I kan få mest muligt ud af 
jeres studierejse både fagligt og socialt.

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

Edinburgh, fly , 5 dg/4 nt fra kr.  2.040,-
Paris, egen bus, 6 dg/3 nt fra kr.  1.765,-
Pris er pr. person i flersengsværelse på hostel

Top 3 faglige besøg i Amsterdam:
• Besøg Ajax’ museum  
• Kanalrundfart 
• Besøg Anne Franks’ Hus

Dit personlige
rejsebureau

Kontakt Tina 
på tlf: 46 91 02 59
tibr@benns.dk

1.745,-
 med fly,

4 dg/3 nt.

AMSTERDAM 
fra kr. MØD OS PÅ MESSE

Besøg os på Skolemessen i 
Århus 22. - 23. april og få en 
snak om jeres næste studietur

Athen, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  2.395,-
Krakow, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  1.780,-
Berlin, rutebus, 4 dg/3 nt fra kr.  795,-

www.benns.dk

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

Lillehøjvej 2 • 8600 Silkeborg  
info@berlinspecialisten.dk • Tlf. 8646 1060 

www.berlinspecialisten.dk

Folkeskolen 59x30.indd   1 18-12-2014   09:38:41

Bliv kørelærer
Brug dine kompetencer som lærer

og start egen køreskole
Velegnet deltidsjob

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

www.stjernqvist.dk • info@stjernqvist.dk • 38 88 00 46
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

Åbningstider
Man - tors: 10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30
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ment kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et kalenderår. 
løssalgspris: 40 kroner. 

151.000 LæSere 
ANNONcERING  
Media-Partners, niels Bohrs Vej 23, Dk-8660 stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446 

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

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
folkeskolen nr. 7  16. marts 23. marts 9. april
folkeskolen nr. 8  7. april 14. april 23. april
folkeskolen nr. 9  20. april 27. april 7. maj
folkeskolen nr. 10  4. maj 8. maj 21. maj

»folkeskolen – fagblad for 
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udgives af Danmarks lærer-
forening. De redigeres efter jour-
nalistiske væsentligheds kriterier, 
og det er chefredak tøren, der har 
ansvaret for alt indholdet. Blade-
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folkeskolen er fremstillet hos 
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faglige netværk:
Billedkunst, Danskundervisning, 
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værk og design, Idræt, It i under-
visningen, Matematik, Musik,  
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Formand
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FormanD 
Lærer anders Bondo Christensen 
træffes i foreningens sekretariat 
efter aftale.

sekreTariaTsCheF
Bo holmsgaard

sekreTariaTeT
Sekretariatet har telefontid  
mandag-torsdag kl. 8.30-16.00  
og fredag klokken 8.30-15.00.
Der er åbent for personlige hen-
vendelser mandag-torsdag  
kl. 8.30-16.30 og fredag  
kl. 8.30-15.30.

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

Servicelinjen er åben mandag-
torsdag fra klokken 8.30 til 16.00 
og fredag fra klokken 8.30 til 
15.00.

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

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

Lån
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 3369 6300, eller der kan 
ansøges direkte på vores hjemme-
side www.dlf-laan.dk

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

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

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

Formand Claus Hjortdal • Næstformand Jørgen Mandrup Nielsen 
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden 

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

MØD JOEY MOE

OG OH LAND

“JEG KAN 
RIGTIG GODT LIDE 

AT KØBE 
NYT TØJ”

VIGGO, 12 ÅR

Udførlig lærervejledning med veltilrettelagt 
emneuge,film, online-spil og aktiviteter følger 
med. Gratis.Betal kun porto og ekspedition.
Se mere og bestil act KLUNS på: rødekors.dk/skole/kluns
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BØRNS FORBRUG 

OG GENBRUG AF 
TØJ I DANMARK 
OG UDE I VERDEN.

Fo
to

: K
as

pe
r 

N
yb

o

Fo
to

: L
en

e 
Ve

nd
el

bo

A
n

n
o

n
c

e

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

n r .  0 6   |   1 9 .  m a r t s   |   2 0 1 5

l æ s  s i d e  1 8 - 2 7

FORSKELLENE 
VOKSER
Stadig større uligheder mellem skolerne 

fra kommune til kommune

TEMA

ja: 70,1 %. nej: 29,9 %
Stemmeprocent: 77,3 
Interview med Bondo

s i d e  6

JA til OK 15
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Vidensportal  
præcis så kedelig som 
forventet.

Alle har glemt  
viceskoleleders 
fødselsdag.

37-årig natur/
teknik-lærer leder 
stadig efter sin kom-
mune på folkeskolen.
dk’s kommunekort. 

Nyhedshistorie om 
lærer, der aldrig 
burde være blevet 
lærer, skrevet af jour-
nalist, der aldrig burde 
være blevet journalist.

Godt, at lærer fortæl-
ler om sine foræl-
dres skilsmisse, så  
elever bedre kan tage 
hensyn.

a l t  f o r  k o r t e 
NYHEDER

for korte 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.

Der var ingen nyheder 
om folkeskolen i går 

Veteranerne fra 
kommakrigen  
– behandler vi dem 
ordentligt?

Nej, der var ej. Ingen som helst. Det fremgår af en gennem-
læsning af samtlige medier fra den danske presse. »Godt 
nok vildt sjældent«, mener en lærer. Men nej, i går var der 
ikke en eneste politiker, der foreslog reformer, og ingen de-
battører, der krævede ændringer. Der var ingen reportager 
fra skoler, hvor det hele sejlede, ingen interview med vrede 
forældre. Ingenting om lektiehjælp, Kina, fordybelse eller 
Pisa. Intet om hverken flipped, inquiry eller cooperative. Ikke 
bare en lille notits om diagnoser eller tilsynsstyrelse eller lov 
409 og skoleledere og tablets og tosprogede. Ingen. Ting. I 
morgen er der nok en masse igen. »Godt nok vildt sjældent«, 
mener læreren igen. »Også lidt rart«. 

En gammel diskussion er blusset op igen: Behandler vi dem 
ordentligt – de mænd og kvinder, som efter udstationering i 
kommakrigen vender hjem fra kampzonerne, ofte med ar på 
sjæl og sprog?
     Mange af dem, som frivilligt har valgt at drage i komma-
krig, har oplevet voldsomme angreb. Flere har været i direkte 
krydsild og er blevet kaldt alt fra pedanter og nørder til fjolser 
og sprogfascister. Men kan vi så være bekendt at kalde de-
res indsats for »ligegyldig« eller »spild af tid«, når de vender 
hjem? Flere og flere mener, at vi bør anerkende disse men-
nesker som helte, der har ofret sig for at forsvare de værdier 
og pausetegn, som vore forfædre har nedfældet i Danmarks 
Riges Retskrivningsordbog og kæmpet for gennem genera-
tioner. De mener, at vi i det mindste bør indføre en national 
flagdag for de danske veteraner fra kommakrigen.

Så kan de lærer det / 78
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 FOKUS PÅ BØRN OG UNGES STYRKER
Forskning har dokumenteret, at arbejdet med personlige karakterstyrker (VIA-styrker) 
skaber mere glæde, engagement og bedre præstationer. Formålet med disse styrke-
baserede materialer er at skabe bedre trivsel og læring hos børn og unge.

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

Styrkemappen – Et inspirations- og idémateriale · Kort C1

© Dansk Psykologisk Forlag 2015. Illustrationer: Laura Linder/Emma Siwell. TTT: Henrik Mors

The VIA Classification of Character Strengths is: © Copyright 2004-2015, VIA Institute on Character. 

Used with permission. All rights reserved. www.viacharacter.org

KREATIVITET
1  

KREATIVITET NYSGERRIGHED1

2

Styrkemappen – Et inspirations og idé materiale · Kort E2

© Dansk Psykologisk Forlag 2015

Kilde til styrkebetegnelser: Seligman og Peterson, 2004. Illustrationer: Laura Linder/Emma Siwell

Styrkemappen – Et inspirations og idé materiale · Kort E1

© Dansk Psykologisk Forlag 2015

Kilde til styrkebetegnelser: Seligman og Peterson, 2004. Illustrationer: Laura Linder/Emma Siwell

Styrkemappen – Et inspirations- og idémateriale · Kort C13
© Dansk Psykologisk Forlag 2015. Illustrationer: Laura Linder/Emma Siwell. TTT: Henrik Mors

The VIA Classification of Character Strengths is: © Copyright 2004-2015, VIA Institute on Character. 
Used with permission. All rights reserved. www.viacharacter.org

SAMARBEJDE
13  

Styrkemappen – Et inspirations- og idémateriale · Kort C7
© Dansk Psykologisk Forlag 2015. Illustrationer: Laura Linder/Emma Siwell. TTT: Henrik Mors

The VIA Classification of Character Strengths is: © Copyright 2004-2015, VIA Institute on Character. 

Used with permission. All rights reserved. www.viacharacter.org

VEDHOLDENHED
7  

Styrkemappen – Et inspirations og idé materiale · Kort E8© Dansk Psykologisk Forlag 2015
Kilde til styrkebetegnelser: Seligman og Peterson, 2004. Illustrationer: Laura Linder/Emma Siwell

Styrkemappen – Et inspirations og idé materiale · Kort E7© Dansk Psykologisk Forlag 2015
Kilde til styrkebetegnelser: Seligman og Peterson, 2004. Illustrationer: Laura Linder/Emma Siwell

ÆRLIGHED
8VEDHOLDENHED

7

Dette materiale viser, gennem en forankring i den po-
sitive psykologis teori og metoder, hvordan et barns 
færdigheder, ressourcer og potentialer kan sættes i spil 
gennem en styrkebaseret tilgang.

Materialet anviser veje til det daglige pædagogiske ar-
bejde med et enkelt barn, en børnegruppe eller en sam-
let klasse og i det professionelle teamsamarbejde. Bl.a. 
er der min. 12 øvelser for hver af de 24 VIA-karakterstyr-
ker – lige til at anvende.

Indeholder en række plakater og kort, som giver mulighed for 
at udforske og anvende den enkeltes karakterstyrker fx med 
en klasse, med mindre grupper eller med enkelte børn, unge og 
voksne samt i det professionelle teamsamarbejde. Via aktiviteter 
som enkle spil og konkurrencer får deltagerne indsigt i egne og 
andres styrker og udviklingsmuligheder.

Materialet inddrager desuden ’Tegn til tale’, som giver mulighed 
for visuel og kinæstetisk understøttelse af kommunikationen ved 
via enkle tegn at inddrage mimik og kropssprog.

STYRKEKOMPASSET
Af Mette Marie Ledertoug

Et nyudviklet, dansk kvalitativt online-værktøj, der gør det muligt at kortlægge en elevs 
karakterstyrker ud fra elevens selvvurdering eller en lærers ellers pædagogs vurdering. 
Styrkekompasset er baseret på de 24 VIA-styrker og kan anvendes på computer og tablet.

Et nemt og brugervenligt værktøj, hvor der kan genereres rapporter på individ- og klasseni-
veau. Adgang er via UNI login.

Sammen med bogen Livsduelighed og børns karakterstyrker udgør Styrkekompasset en hel-
hed, hvor man i bogen får de værktøjer, man har brug for, når resultaterne fra Styrkekompasset 
skal omsættes til pædagogisk praksis.

Nu har jeg endelig fået et redskab, der påvirker det enkelte barn, hele 
børnegruppen, mine kolleger og jeg selv i en positiv retning, hvor vi ikke kun 
ser fejl og mangler, men også styrker og muligheder.

 – Tina Pryds, lærer på Gladsaxe Skole

LIVSDUELIGHED OG 
BØRNS KARAKTER-
STYRKER
Af Anne Linder og Mette 
Marie Ledertoug

319,20 kr. ekskl. moms

STYRKEMAPPEN
Et inspirations- og idé-materiale

Af Anne Linder

798 kr. ekskl. moms
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