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Lejrskole med læringsoplevelser

Læring, oplevelser, kultur 
og historie i Helsingør
Helsingør Ferieby i Nordsjælland er 
den perfekte base for en lejrskole 
med læring, oplevelser og fælles-
skab. Spændende seværdigheder, 
kultur, natur og historie venter lige 
udenfor døren. Og med gode trans-
portmuligheder til og fra feriebyen er 
det nemt at komme rundt.
I samarbejde med Skoletjenesten har 
vi nøje udvalgt spændende lærings- 
oplevelser for eleverne. Tag f.eks. 
på udflugt til de nærtliggende 
seværdigheder som Kulturværftet,  
Kronborg Slot, Louisiana Museum  
og M/S Museet for Søfart.

Overnatning i hyggelige  
og funktionelle feriehuse
Feriebyen ligger i et smukt skov- 
område med udsigt over Øresund 
og blot 15 min. gang fra Helsingør  
centrum. Feriebyen har 40 funk-
tionelle feriehuse på hver 42 m2. 
Husene har et soverum med fire  
køjer, badeværelse og moderne 
køkkenalrum med sovesofa. Fuldt  
udstyret køkken i alle huse, så  
eleverne selv kan tilberede deres 
måltider. Det er muligt at leje ferie-
byens fælleshuse, hvor I kan samle  
eleverne til spisning og lærerige  
aktiviteter. Begge lokaler har IT, 
AV-udstyr og whiteboard-tavler.

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

Hvorfor skal I vælge Helsingør Ferieby?

✓ 1,5 km til Helsingør centrum 
✓ Tog og bus lige til døren 
✓ 1 km til dagligvareindkøb
✓ Roligt og naturskønt område
✓ 40 feriehuse med hver 6 sovepladser
✓  2 fælleshuse til spisning og undervisning (tilkøb)
✓ Veluddannet personale
✓ Vi samarbejder med Skoletjenesten  

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

Pris fra 950,-

Vi sidder klar til at hjælpe:
Ring på tlf. 49 21 39 79
Sperlings Allé 43A, 3000 Helsingør
info@helsingorferieby.dk

pr. ferieh
us,  

pr. overn
atning

RING til os 
på

tlf. 49 21 39 79

i naturskønne og historiske Helsingør

 D
er tages forbehold for trykfejl og prisæ

ndringer. 

Se mere på folkeferiefonden.dk/lejrskole og skoletjenesten.dk/helsingor-ferieby
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Leder

Hanne Birgitte Jørgensen                                                                              
ansv. chefredaktør
HJO@FOLKESKOLEN.DK

At lære af studerende

Det lyser op i decembermørket, når man læser om universitetsskolen 
inde i bladet. Mens anbefalingerne til en ny læreruddannelse fra 
folkeskolens parter er lukket ud i offentligheden, og fokus især er 
på praktik, har UC Syd i al stilfærdighed opfundet sin egen frugt-
bare version af samarbejde mellem forskere, studerende og lærere i 
skolen. 

På trods af navnet er det et meget konkret og praktisk samar-
bejde. På universitetsskolen er de studerende tilknyttet en skole 
sammen med nogle af forskerne. De lærer at stille spørgsmål og un-
dersøge sammenhænge side om side med forskere og lærere. Og de 
får mulighed for at afprøve løsninger på skolen hele vejen gennem 
uddannelsen.

Det er der mange gevinster ved. De medvirkende skoler får et 
frisk pust fra forskere og studerende. De lærerstuderende lærer at 
arbejde undersøgende, og de oplever skolehverdagen, så de ikke 
planlægger undervisning ud fra en teoretisk virkelighed med 20 
søde og opmærksomme elever. Og lærerne på skolen får flere øjne 
på deres praksis.

Samarbejdet har leveret inspiration til begrebet uddannelsessko-
ler, som er en del af udspillet til en ny læreruddannelse. 

Hvis man tror, at de studerende ikke kan bidrage med ret meget, 
så læs med på Lærerprofession.dk. Det er et projekt, som nu i ti år 
har præmieret de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelserne 
og de bedste pædagogoiske diplomprojekter. Der er et væld af gode 
ideer og tanker at hente, alt sammen funderet i praksis. Tjek det ud 
på Lærerprofession.dk og i dette blad. 

Når det gælder læreruddannelsen, så lad os presse på, for at poli-
tikerne denne gang lytter til lærere, skoleledere og studerende, som 
står midt i det hele, så uddannelsen ikke behøver at blive ændret 
igen om tre år.

Det koster penge, ja. Professionshøjskolerne har skudt på 200 mil-
lioner kroner. Men det er også dyrt, at der mangler uddannede lærere 
i den danske folkeskole, fordi for få søger, og for mange falder fra. 
Så husk det, politikere, inden I sætter punktum i finansloven. 

Universitetsskoler kan være en 
del af løsningen på en ny 
læreruddannelse, hvor skoler, 
forskere, lærere og studerende 
udvikler sig sammen.

Det er de allerede godt i gang 
med på læreruddannelsen på 
UC Syd – og det virker.
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“Hvis man selv synes, 
det er fedt, så synes 
børnene det også”. 
Musiklærer Anders 
Isaksen har fået ny 
energi på et kursus  
om at skabe sig.   

Lærer Ida-Marie Röben er 
uddannet på UC Syds 
universitetsskole og har 
dermed fået en smagsprøve 
på, hvad der kan blive en ny 
læreruddannelsesmodel. 

UDDANNELSES- 
SKOLEN ER PÅ VEJ

SIDE 10
Corona lukker skoler 

og tvinger igen 
lærere til at være 
omstillingsparate.



Læring for livet med 
Windows 10-enheder 
designet til uddannelse

HP recommends 
Windows 10 Pro

Nedlukninger og hjemmearbejde er blevet den 
nye normal for mange i kølvandet på Covid-19, 
og situationen har hurtigt understreget behovet 
for IT-løsninger og -enheder, der fungerer for 
alle, især elever, studerende og undervisere, som 
risikerer at miste værdifuld tid. Efter pande-
mien vil skolerne stadig have brug for sikre og 
økonomisk overkommelige enheder, der fremmer 
kvalitetslæring – både i klasseværelset og online. 
Det er altafgørende for nutidens uddannelsesin-
stitutioner, at de forbereder alle elever og stude-
rende til en fremtid i den digitale tidsalder.

Windows 10-enheder til uddannelse er det bedste 
valg til skoler, fordi de leveres med kritiske sikker-
heds- og administrationsfunktioner, der er vigtige 
i undervisningsmiljøet. Forbered elever og stude-
rende på accelereret læring i dag og på frem-
tidens job med Windows 10-enheder og Microsoft 
365. Fordelene er bl.a. mere effektiv læring, nem-
mere samarbejde og høj sikkerhed. Installation og 
administration er let, og brugerne kan begynde 
efter et øjeblik, alt sammen til en helt uovertruffen 
pris pr. bruger.

Seks fordele ved at vælge Microsoft 10-enhed
1. Tilbyd personlig læring
2. Stimulér samarbejde og inklusion
3. Beskyt privatlivets fred
4. Administrér alle enheder, offline og online
5. Bliv klar på et øjeblik
6. Spar penge med uovertrufne priser og lave 

samlede ejeromkostninger

Robust bærbar, som kan foldes og bruges som 
tablet og til præsentationer. Holder til det hårde 
liv i skolen med fald, stød og slag. 

Vores bedst sælgende og mest prisvenlige 
produkt til skoleelever. Kan nemt købes som en 
del af SKI rammeaftale 50.40. Kontakt Dustin på 
87439740 og hør nærmere. 

Træf det rigtige IT-valg 
Mere effektiv læring, nemmere samarbejde, høj sikkerhed, nemme at installere 
og parate til brug på et øjeblik. Udvalgte Windows 10-enheder med de rigtige 
værktøjer løfter hybridlæring i skolen til nye højder - til en overkommelig pris.

• Processor: Intel 4-kernet Operativ system: 
Windows 10 Pro 64 

• Hukommelse: 4 GB Harddisk: 128 GB SSD 
Skærm: 11,6’’, 1366 x 768 

• Op til 15 timers batteri 
• OBS! 3 års garanti på batteriet 
• 3 års “Next business Day Onsite” service

HP ProBook x360 11 G5 EE 
NoteBook 

25%
Microsoft Teams-brugere er i 
gennemsnit 25% mere tilbøjelige end 
brugere af førende konkurrent til at føle 
sig sikre på, at elever og studerende 
med særlige tilgængelighedsbehov får 
opfyldt disse behov.

42%
42% af Teams-brugere er mere 
tilbøjelige til at samarbejde med deres 
klassekammerater end dem, der bruger 
en konkurrerende platform.

50%
Windows 10-enheder har op til 50% 
større batterilevetid end enheder fra en 
førende konkurrent.

216 timer
Undervisere sparer op til 216 timer om 
året, så de kan fokusere mere på at for-
bedre elevers og studerendes resultater.

ANNONCE
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 VIGTIGE

Flere lærere rejser ERSTATNINGSSAGER i 
form af et civilt søgsmål mod elever efter 
vold i skolen. Det er de nødt til for at få 
erstatning for svie og smerte, tabt arbejds-
fortjeneste og andre poster, forklarer Alan 
Frank Hansen, arbejdsskadekonsulent i DLF. 
Sidste år hjalp Lærerforeningen medlemmer 
med at få økonomisk erstatning for 73 
millioner efter arbejdsskader – det er det 
højeste beløb nogensinde og hænger i høj 
grad sammen med en stigning i antallet af 
sager med vold og trusler mod lærere. ”Vi 
lever i en tid, hvor det desværre langtfra er 
givet, at myndigheder og forsikringsselska-
ber giver den erstatning, man har krav på”, 
siger Alan Frank Hansen.

Lærere kan også gå glip af penge, hvis der er 
fejl på lønsedlen. Det afslører den årlige 
LØNTJEKUGE. På grund af corona sidste år 
blev færre lønsedler end vanligt tjekket, og 
DLF fandt fejl for 1,8 millioner kroner mod 
godt 2,8 millioner kroner i 2019. Formand 
for DLF’s overenskomstudvalg Morten Kvist 
Refskov mener derfor, at der kan være 
ekstra god grund til at opsøge sin tillidsre-
præsentant og få tjekket sin lønseddel i år: 
”Corona har konsekvenser på mange 
områder. Af den grund bør vi give det en 
ekstra skalle i år, da vi erfaringsmæssigt ved, 
at der er mange penge at komme efter”.

Noget helt andet er på spil for elever i 
udsatte boligområder. For første gang var 
det i år med risiko for at skulle gå en klasse 
om, at elever på skoler omfattet af ghetto-
pakken var til SPROGPRØVE. Fem procent 
af børnehaveklasseeleverne er nødsaget til 
at tage endnu et år i børnehaveklassen, 
mens en procent af elever med dansk som 
andetsprog i 1.-9. klasse også må gå et 
klassetrin om. Det viser nye tal fra Styrelsen 
for It og Læring (Stil). Sprogprøverne har 
fundet sted på 21 folkeskoler og syv fri- og 
privatskoler, som har flere end 30 procent 
elever fra udsatte boligområder.

1

3

2

Redigeret af msc@folkeskolen.dk

Mest læste:
Smitten blandt lærere 
er stærkt stigende

Mest debatterede:
Blog: Smertensbørn

Troværdigheden 
er intakt
Lærerne opnår en 12.-plads ud af 26 pladser i den 
årlige analyse af 26 faggruppers troværdighed fra 
kommunikationsbureauet Radius. Lærerne ligger 
på samme placering som sidste år. De tre mest 
troværdige faggrupper er ifølge danskerne: 
jordemødre, læger og sygeplejersker. Mens 
politikere, journalister og bilforhandlere ligger i 
bunden. Foto: FatCamera/iStock

For mange dårlige 
ansøgninger 
Det hjælper ikke på chancen for at lande et nyt job at 
sende den samme ansøgning to gange, stile den til en 
forkert skole eller bruger en standardiseret ansøgning. 
Skoleleder Martin Eriksen opfordrer lærere til at være 
mere omhyggelige, når de søger job, ellers risikerer 
dygtige lærere at blive sorteret fra på grund af fodfejl, 
frygter han. Foto: Lars Horn
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Der var indsendt masser af kreative bud på en spritny statuette 
til Lærerprofession.dk. Kirstine Lindhardtsen Brønd og Charlotte 
Jønholt fra læreruddannelsen i Skive vandt med deres statuette, 
som ifølge priskomiteen signalerer lysten til at tilegne sig viden 

såvel som hverdag og deltagelse. 
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Nyvalgt borgmester i Lejre Tina Mandrup 
(Venstre) kommer fra jobbet som leder 
på Skolen på Herredsåsen i Kalundborg. 
Her har personalet længe vidst, at hun 
gik med en borgmesterdrøm. 

”Jeg er meget optaget af, hvad vi vil 
opnå, og hvordan vi gør det bedst. Det 
gør vi sammen og ved at have tillid og 
delegere ledelse ud. Det er en af de 
ting, som jeg tager med mig”, siger Tina 

Mandrup, der arbejdede som lærer i 
tolv år, inden hun gik ledervejen.

Kalundborg-skolen er Leaps-skole 
med fokus på projektbaseret under-
visning. ”Det kommer jeg også til at 
highlighte i Lejre, men jeg kommer ikke 
til at trække noget ned over hovedet 
på nogen”, siger Tina Mandrup, der de 
næste fire år har tjenestemandsansat 
orlov fra skolelederjobbet.

”Sikker på at mine 
skoleledererfaringer vil 
gavne i borgmesterjobbet”

LÆRERLIV

Tina Mandrup

På orlov fra lederjobbet 
på Skolen på Herredsåsen 
i Kalundborg 
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Foto: Hans Christian Jacobsen/Ritzau Scanpix

Nye data om snyd 
med eksamen

derede, at man nok aldrig nogensinde ville kunne få. Og 
disse dokumenter indikerer kraftigt, at samtlige afgangs-
elever i 2016 ikke blot fik ekstra tid til de to danskprøver, 
læse- og retskrivningsprøven, men også ved de øvrige 
digitale, selvrettende prøver, som det år udgjorde den 
faste prøve "matematik uden hjælpemidler" og udtræks-
prøven skriftlig biologi. De mange data viser også, at langt 
hovedparten af eleverne brugte mere end den almindeligt 
tilladte tid ved alle fire digitale, selvrettende prøver. 

bje@folkeskolen.dk

Søndervangskolen er anklaget for blandt andet at have 
givet alle sine elever en stor ekstra hånd i 2016 og 2017 i 
form af ekstra tid til læse- og retskrivningsprøven. Indtil 
nu har den nu tidligere ledelse på Søndervangskolen 
i Aarhus erkendt, at man gav ekstra tid ved læse- og 
retskrivningsprøven i 2016 – men ledelsen har fastholdt, 
at man højst gav én elev uberettiget ekstra tid året efter.

Men det stemmer ikke overens med ny dokumentation, 
som Folkeskolen er i besiddelse af. Folkeskolen har fået 
aktindsigt i data om klokkeslættet for, hvornår hver af 
skolens elever har foretaget deres første og sidste be-
svarelse af opgaver ved hver af de digitale, selvrettende 
prøver på skolen i perioden 2016-2021.

Data giver derfor indsigt i, hvor lang tid der er gået mel-
lem, at eleverne har svaret på deres første opgave i hver 
af prøverne, og hvornår de sidste gang har svaret på en 
opgave.

Dermed er Folkeskolen i besiddelse af de data, som kan 
give de svar, som Aarhus Kommune tilbage i 2017 konklu-

Undervisningsministeriet vil have de 1,3 
millioner kroner tilbage, som Sønder-
vangskolen vandt for sine karakterer ved 
afgangsprøverne i 2018, hvor de var med 
i Lars Løkke Rasmussens skolepulje. Det 
fremgår af en henvendelse fra Styrelsen 
for Kvalitet og Undervisning (Stuk) til Aar-
hus Kommune, som Folkeskolen har fået 
aktindsigt i.  

"Det er på grundlag af de foreliggende 
oplysninger fra kommunen samlet set 
styrelsens vurdering, at kommunen ikke 
har opfyldt betingelserne for tildelingen 
af puljemidlerne", skriver styrelsen og 
henviser til, at årsagen er tvivlen om prø-
verne i 2018 og "den konstaterede snyd 

med læseprøven i 2016, som indgår som 
en del af grundlaget for udbetaling af 
tilskuddet" – med henvisning til at skolen 
skulle forbedre sine karakterer sammen-
lignet med et gennemsnit af sine egne 
karakterer fra årene 2014, 2015 og 2016. 

Og Aarhus Kommune kan meget vel 
allerede have taget pengene op af lom-
men. For af henvendelsen, som Aarhus 
Kommune modtog fredag den 12. novem-
ber, fremgår det, at ministeriet kun gav 
Aarhus Kommune en uge til at få sendt 
pengene retur.

bje@folkeskolen.dk

Dokumenter, som Folkeskolen har fået via 
aktindsigt, viser, at eleverne på Sønder-
vangskolen i både 2016 og 2017 fik ekstra 
tid ved flere af deres skriftlige prøver.

Ministerium kræver 
Søndervangskolens 

millionpræmie 
returneret

Redigeret af: msc@folkeskolen.dk
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 “Der er blevet lyttet i meeeeget lang 
tid – nu er det altså tid til at høre 
efter og handle” .

 “Vi gør, hvad vi 
kan for at holde 
skolerne åbne”.

             “Det er dybt beklageligt og 
direkte mere end ærgerligt, 
at vi ikke synes at kunne 
foretage løftet”.

MATEMATIK, TEKNOLOGI og DANNELSE
Konference med dialog onsdag den 2. februar 2022 i Odense Congress Center kl. 9-16

Regeringen har netop gjort et forsøgs- og udviklingsarbejde færdigt.
Kort fortalt har udviklingsarbejdet som udgangspunkt skulle afklare to spørgsmål:

Skal der indføres et nyt fag i grundskolen, Teknologiforståelse?
Skal der ændres i eksisterende fag, så ”det nye” bliver en del af de etablerede fag? 

Danmarks Matematiklærerforening/
Forlaget Matematik sætter fokus 
på debatten med udgangspunkt i 
faget matematik i grundskolen ved 
afholdelse af en konference med en 
række indbudte gæster, der har klare 
synspunkter på opgaven.

Program og 
tilmelding 
Sidste frist for 
tilmelding er 
23. dec. 2021

FAKTA
Det er et politisk ønske, at den op-
voksende ungdom skal have indblik 
i og viden om, hvordan ændrede 
teknologiske muligheder har og 
yderligere får betydning for skole-
fagene, privatlivet, arbejdslivet og 
den personlige dannelse. 
Tiltaget skal derfor bidrage til ud-
vikling af fremtidens kompetencer, 
diversitet, demokrati samt almen-
dannelsen hos eleverne og senere i 
deres liv som aktive borgere.

Nøgleordene er og bliver 
faglighed, viden om teknologi 
og elevernes personlige 
dannelse.

Se mere og tilmeld dig 
på www.dkmat.dk
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Corona sender 
lærere hjem igen
204 skoler havde i sidste uge registreret coronasmitte, og fem skoler 
havde påbud om delvis nedlukning – Mikkel Beckmanns arbejdsplads, 
Stengård Skole, var en af dem. Styrelsen for Patientsikkerhed forudser, 
at flere skoler må lukke ned, i takt med at smitten stiger.

Lørdag i forrige uge fik lærer Mikkel Beckmann 
travlt med sin forberedelse. På Aula var beske-
den om, at skolen var blevet kontaktet af Styrel-
sen for Patientsikkerhed, som havde givet påbud 
om nedlukning af indskolingen og mellemtrinnet 
på Stengård Skole i Gladsaxe Kommune. Der-
med skulle undervisningen i 4.-klasseteamet 
over weekenden omlægges til fjernundervisning. 

“Så får man weekendarbejde”, siger han. 
Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at der 

i sidste uge var 204 skoler i landet, der havde re-
gistreret coronatilfælde. Fem skoler havde påbud 
om delvis nedlukning eller nedlukning – alle fem 
skoler i hovedstadsområdet. 

Egentlig er Mikkel Beckmann godt tilfreds 
med, at indskoling og mellemtrin blev lukket ned, 
og at han dermed i en uge har fjernundervisning.

“Op til nedlukningen har det været meget for-
skelligt, hvor hårdt vi har været ramt i klasserne. 
Vi underviser to årgange sammen, så vi har en 
gruppe på 54 elever. Vi startede med, at en elev 
blev smittet. Det blev så til flere over weeken-
den. Derfra begyndte flere forældre at holde 
elever hjemme”, fortæller Mikkel Beckmann. 

Ugen før nedlukningen af skolen var 27 ud 
af 54 elever i hans gruppe ikke i skole. 13-14 
elever var smittet, resten valgte forældrene at 
holde hjemme. Heldigvis er ikke mange lærere 
på skolen blevet ramt.

ORD Maria Becher Trier
FOTO Thomas Arnbo
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”Det er faktisk nemmere nu. For nu kan vi 
undervise alle børn, selv de, der har corona, 
er jo med”, siger Mikkel Beckmann, der i en 
uge har fjernundervist sine elever, mens 
skolen var delvist lukket ned.

Mikkel Beckmann understreger, at der ikke 
har været coronafrygt på skolen – hverken 
blandt elever eller blandt lærere: 

“Hverken lærere eller elever har været 
bange. Vi har mere taget det sådan: ‘Nu var 
der endnu en’. Så er vi blevet testet på skolen. 
Der blev ret hurtigt rykket ud med test”.

TRÆKKER PÅ ERFARINGER
FRA SIDSTE ÅR

Det massive fravær gav specielle betingelser 
for lærerne i teamet på Stengård Skole. 

“Arbejdsmæssigt påvirker det os på den 
måde, at vi i stedet for at have mange elever 
har haft få elever. Vi blev i teamet enige om 
at fortsætte, så godt vi kunne. Vi lavede nogle 
opgaver til dem, som var hjemme, i mate-
matik og dansk. Men altså helt selvstændige 
opgaver. Nogle forældre skrev også, at de gik 
i gang med nogle af de ting, som eleverne 
normalt arbejder med, når de har tid tilovers 
i skolen. Men vi vidste ikke, hvor meget de 
enkelte elever nåede derhjemme”, fortæller 
Mikkel Beckmann. 

Han kunne egentlig godt have tænkt sig, 
at myndighederne havde lukket indskolingen 
ned tidligere, så de kunne være gået over til 
nødundervisning.  

“Man kunne jo mærke, at smitten begyndte 
at rulle. Et eller andet sted ville det være 
rart at få lukket hurtigt ned en uges tid for at 
få det ud af systemet. Men da det så skete i 
weekenden, var det faktisk frustrerende. Vi fik 
det at vide i lørdags, og så var det bare med at 
kaste sig over det”, siger han. 

I teamet har de valgt at gøre på samme 
måde som under nedlukningen sidste skoleår. 
De deler dagene i ugen op, så de enkelte lære-
re underviser i deres fag, og andre har forbe-
redelsesdage. Alle elever mødes om morgenen 
med læreren, ved frokost og om eftermidda-
gen via Teams. Der er en times frokostpause, 
som Mikkel Beckmann bruger til at se, hvor 
langt eleverne er nået med opgaverne. 

“Det er faktisk nemmere nu. For nu kan vi 
undervise alle børn, selv de, der har corona, er 
jo med”, siger han, selv om han allerhelst ville 
have alle eleverne i skolen: 

“Meget går tabt, når man er på nødunder-

visning. Det går især ud over de elever, der 
har det svært, når jeg ikke kan stå og pege 
ned i bogen eller hjælpe dem med at læse op”, 
siger han og hæfter sig ved, at det er rart, at 
eleverne kan logge ind på alle portaler, og at 
de virker lige nu, fordi så få elever på lands-
plan er hjemsendt. 

“Der går også noget socialt tabt. Men det 
fungerer, og det kan lade sig gøre. Det var en 
større udfordring sidst. Nu kører den lidt på 
rutinen”, siger han.

FLERE LOKALE NEDLUKNINGER 
I VENTE

Sundhedsmyndighederne valgte sidste uge at 
skrue op for testkapaciteten på skolerne, så 
elever helt ned til 1. klasse kan blive testet. 
Men der er stor risiko for, at flere skoler 
ligesom Stengård Skole vil opleve kortere 
nedlukninger. 

Ifølge direktør i Styrelsen for Patientsikker-
hed Anette Lykke Petri vil man gøre alt, hvad 
man kan for ikke at lukke skoler, men hvis 
smittetallene fortsætter med at stige eller er på 
samme niveau som nu, så vil flere skoler blive 
lukket.

Formand for skolelederne Claus Hjortdal 
hører fra skoleledere over hele landet. Mange 
steder påvirker corona slet ikke driften, mens 
andre skoler er meget påvirket, fortæller han. 

“Coronasituationen er ikke alvorlig generelt 
i hele landet. Men der er områder, hvor det 
begynder at blive alvorligt. Det varer ikke 
længe, før vi bliver nødt til at holde møder 
sammen, som vi gjorde før. Vi kommer helst 
ikke med så mange løsninger, det lader vi 
sundhedsmyndighederne om”, siger han. 

Formand for undervisningsudvalget i 
Danmarks Lærerforening Regitze Flannov er 
enig: 

“Vi er klar over, at hvis smitten bliver ved 
med at gå den gale vej, må parterne sætte sig 
sammen og se, hvad der så skal til. Hvor det 
snit går, er en sundhedsfaglig vurdering, og 
derfor er vi nødt til at være i tæt samarbejde 
om det”, siger hun.

På Stengård Skole regner Mikkel Beckmann 
med at være tilbage til normal undervisning, 
når dette nummer af fagbladet Folkeskolen 
udkommer. 

“Det er jo kun en uge. Vi skal tilbage på 
mandag. Vi har sjette testdag i morgen. Alle 
dem fra skolen, som er ramt, og som er smit-
tet, skulle gerne være fri nu”, siger han.  

mbt@folkeskolen.dk 

ORD Maria Becher Trier
FOTO Thomas Arnbo

HØJ SMITTE I 
SKOLERNE
Midt november viste en 
tendensrapport fra Statens Serum 
Institut, at smitte blandt 
skolebørn i Danmark var på det 
hidtil højeste niveau under hele 
pandemien. Incidensen var højest 
blandt skolebørn i alderen 6-11 år 
og blandt uvaccinerede 
12-15-årige.

Ikke overraskende viser den 
ugentlige opgørelse fra Statens 
Serum Institut, at medarbejdere i 
grundskolen oftere bliver smittet 
med covid-19 end gennemsnittet af 
befolkningen. Lærere i 
grundskolen er for øjeblikket 
næsten dobbelt så udsatte for 
smitte med coronavirus som 
befolkningen generelt. Og 
forskellen er vokset over de 
seneste uger. Tallene viser også, 
at hver tiende lærer i grundskolen 
har været smittet med 
coronavirus.
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Musik

SKAB DIG 
TIL TRYG 
LÆRING

“Tag udgangspunkt i dig selv”. 
Sådan indleder musiker og underviser Kirsten Juul 

Seidenfaden workshoppen “Skab dig”. Omkring 30 
musiklærere fra hele landet har taget mod tilbuddet 
fra Levende Musik i Skolen om at komme til festival 
og få nye input til musikundervisningen. De sidder på 
stole i en rundkreds. Nogle kan næsten ikke sidde stille 
og glæder sig tydeligt til den praktiske workshop, de 
har tilmeldt sig. Andre krydser benene og ser lidt mere 
tøvende ud. 

“Børnene skal også tage udgangspunkt i sig selv. 
De har fantasi. Det, de har med fra legen i sandkassen, 
skal de tage med. Det er tanken”. 

Hurtigt bliver lærerne sendt ud på gulvet og bliver 
kastet ud i en navneleg, hvor de på ingen måde lærer 
hinandens navne. 

“Den her er også god til forældremøder. Når du 
møder en, siger du dit navn. Du lytter til den andens 
navn, og så hedder du det, den anden hedder. Sådan 

FAGLIGE NETVÆRK
Vær med i fællesskabet om 
musik på folkeskolen.dk/
musik
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ORD Maria Becher Trier 
FOTO Tor Birk Trads                     

bytter i navne, indtil I møder jeres eget navn 
igen – så sætter I jer ned”, forklarer Kirsten 
Juul Seidenfaden og tjekker, at der ingen nav-
negengangere er. 

Hurtigt går legen i kludder. Mange glemmer 
det navn, som de skal gå videre med, og plud-
selig er der alt for mange, der hedder Liselotte. 

“Så kan I godt sætte jer ned igen. Den går 
ikke op. Hvad synes I?” spørger Kirsten Juul 
Seidenfaden. 

“Jeg har været lærer i 20 år, og jeg er dårlig 
til at huske navne, så jeg ville være nervøs for 
at blive forvirret”, siger en lærer. 

“Den er fed. Den skærper fokus på at lytte”, 
siger en anden. “Man bliver nødt til at slå 
alt andet fra og være i det”, lyder det fra en. 
“Den løsner op for stemmen”. “Man lærer 
ikke navnene”, siger en lærer. 

“Nej”, svarer Kirsten Juul Seidenfaden. 

“Men man skaber et umiddelbart kreativt rum. 
Jeg hiver jer ind i en virkelighed, der ikke er 
farlig. Hvor man ikke kan fejle. Hvor vi bare 
er og kan byde ind”.

GIV DEN GAS
Med en hurtig bevægelse sætter Kirsten Juul 
Seidenfaden en sort plastspand på gulvet. I 
den er der magasiner rullet sammen med tape, 
så de ligner trommestikker. Alle lærere tager 
to stikker og sætter sig på gulvet. 

“Det er bløde stikker. De giver en blød lyd. 
Det er dejligt, når der er mange børn. Giv den 
gas med pludderpladder”, siger Kirsten Juul 
Seidenfaden og lader sine stikker danse på 
linoleumsgulvet. 

Lærerne følger med. “Find på en rytme”, 
råber Kirsten Juul Seidenfaden, og lærerne 
skiftes til at finde på en rytme, som de andre 

Lærere skal slippe egen frygt for kaos, før de kan få eleverne til at kaste sig ud 
i musikalske eksperimenter. Sådan lyder det fra musiker og underviser Kirsten 
Juul Seidenfaden. Hun har en række konkrete råd til, hvordan man som lærer 
sætter turbo på kreative forløb i undervisningen. For eksempel ved at lade 
eleverne skabe sig til at komponere musik.

Lærer Anders Isaksen er helt med på den musikalske leg med at synge remser og slå takten.
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kopierer. “Nu laver vi popcorn. En ad gangen”, 
lyder kommandoen, og hurtigt finder lærerne ud 
af at lade stikkernes slag afløse hinanden en efter 
en rundt i kredsen. 

“Den er nem på indskolingsbørnene, fordi den 
er en mulighed for at efterleve børnenes behov for 
at spille og give den max gas”, siger underviseren. 

SLIP FRYGTEN 
Remser kan være en god måde at få børn til at 
tænke ud af boksen på og få dem til at finde på 
skøre ting, fortæller Kirsten Juul Seidenfaden. 

“Hvad har du set. Hvad så du lige der. Lad os 
høre: Kirsten?”

“Jeg har set en bille, der dansede disco. Det 
var sindssygt. Sygt nok”.

“Hun har set en bille, der dansede disco. Det 
var sindssygt. Sygt nok”, svarer de andre. 

Hurtigt fanger lærerne remsen og bygger vide-
re på billens historie, mens de klapper rytmen i 
hænderne og på lårene.

“Giver du eleverne tid til at finde på? Jeg kan 
godt forestille mig, at de går i stå, når de skal 
sidde og finde på”, spørger en. 

“Man behøver ikke at være så krakilsk med 
perioden. Jeg er large – bare tag dig tid”, svarer 
underviseren.

“Men hvad hvis det stikker af? Jeg kan godt 
være bange for, at de bliver overgearede”, spør-
ger en. 

“Der er meget, man skal slippe. Vi skal turde 
slippe vores frygt for, at de ikke kan finde på no-
get, og at vi ikke kan finde på noget. Vi skal være 
klar til det kaotiske. Der skal være klare rammer, 
men vi bliver også nødt til at være anerkendende 
over for, at der er krudt, der skal fyres af”, svarer 
Kirsten Juul Seidenfaden.

ÅBEN FOR LEGEN 
Det handler om at lege, at gribe ideer, at åbne, 
prøve af, turde være i nuet og ikke tænke i færdi-
ge produkter, understreger underviseren. 

“Gå ind i det med deres energi. Man kan sige: 
'Det rimer jo næsten'. Det gælder om at kunne 
se kvaliteten i det, som er halvt. Prøv at lade 
være med at få alt til at passe på, hvad der er 
rigtigt”. 

“Vi skal være tydelige om, hvorvidt det er no-
get, vi skal kunne til forårskoncerten, eller det er 
noget, som vi skal være i her og nu. Eleverne kan 
mærke det, og de har brug for at få det at vide. 
Dengang de var i sandkassen og havde deres 
egne projekter, var det også ubrugbare produkter. 
De skal igen vænne sig til, at det, de leverer her 
og nu, har en kæmpe værdi”. 

“Men hvad nu hvis eleverne kommer med 
sjofle ord. Det kan sagtens ske”, indvender en 
lærer. 

“Så må man være ærlig og sige: Det gider jeg 
ikke. Der er mange ting, der er sårbare her”, siger 
Kirsten Juul Seidenfaden og understreger igen, at 
det er vigtigt, at man som lærer leger med, men 
at man samtidig holder fast i egne standpunkter. 

KREATIVE SPARK ER NØDVENDIGE
Anders Isaksen kan slet ikke holde op med at 
smile i kaffepausen. Han er musiklærer på Skør-
ping Skole.

“Hvis man selv synes, det er fedt, så synes 
børnene det også”, siger han. “Man bliver lidt 
flad for energi som musiklærer, men hvis man 
laver noget, man selv synes er sjovt, så kommer 
energien igen. Man kan ikke læse om det her i en 
bog, man er nødt til at prøve det”. 

“Når jeg kommer hjem fra sådan en workshop 
her, er jeg ikke til at holde ud. Jeg fortæller om 
alle de nye ideer hele tiden. Det her fag er drevet 
af, at der er en, der driver det. Jeg skal sætte mig 
selv i scene, jeg skal styre det, og efter fire timer, 
hvor jeg har ligget på gulvet og haft det sjovt, så 
har jeg energien og ideerne til at komme tilbage i 
klassen”, siger han. 

“Jeg lærer noget helt konkret, som jeg kan tage 
med hjem i klassen og bruge med det samme. 
Det er helt perfekt”.

Efter pausen bliver lærerne igen sat i gang. 
Gennem rummet har Kirsten Juul Seidenfaden 
hængt en tørresnor. På gulvet ligger tre cirkler, 
tre firkanter og tre trekanter i forskellige størrel-
ser og farver. Lærerne bliver sat til at finde på en 
aktivitet til hver form. 

“Det her er et kompositionsprincip, hvor bør-
nene finder på noget, og så strukturerer man det”, 
forklarer Kirsten Juul Seidenfaden og synger: “Vi 
spiller med stikker. Vi skal finde på. En dejlig 
lille rytme med vores trommestikker”. 

Cirklen udpeger lærerne som hovedet, trekan-
ten er kroppen og firkanten er fødderne. Derefter 
hænger Kirsten Juul Seidenfaden figurerne på 
tørresnoren i vilkårlig rækkefølge. 

“Det er rart for alle børn, at det er så konkret. 
Også for specialbørnene”, fortæller Kirsten Juul 
Seidenfaden og peger på figurerne, og så ”spil-
ler” lærerne med kroppen, mens de synger. 

mbt@folkeskolen.dk

Musik

"HVAD NU HVIS  
ELEVERNE KOMMER 
MED SJOFLE ORD?"
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Firkanter, cirkler og trekanter i forskellige farver og størrelser hænger på en tørresnor. Hver figur svarer til 
en aktivitet. Laver man figurerne i forskellige størrelser, kan man også få eleverne til at variere styrken af 
sangen, alt efter hvilken størrelse læreren peger på. “Det er simpelthen supersjovt, det her. Jeg kan mærke, 
det kommer til at virke”, siger en lærer. 



Det kan være rigtigt svært at finde dygtige lærere. 
Derfor er det vigtigt at vide, hvad der betyder mest, 
når lærere skifter job. Den viden finder du i den nye 
rekrutteringsanalyse fra lærerjob.dk. 

Det er A&B Analyse, der for fagmediet Folkeskolen, har 
undersøgt danske læreres holdninger til deres job, og 
hvad det derfor kræver at holde på de dygtige lærere. 

De har også set nærmere på, hvor og hvordan lærerne 
kigger efter nyt job. I det hele taget får man spændende 
viden og overraskende indsigter, der kan være guld værd, 
når der skal rekrutteres nye, dygtige lærere til skolen.  

Undgå dyre lærepenge

Undgå dyre lærepenge. Læs eller download dit 
eget eksemplar af Lærerrekrutteringsanalysen 
nu på: lærerrekruttering.dk

JEG HÅBER DEM, 
DER SKAL ANSÆTTE 
MIN NYE LÆRER, 
LÆSER ANALYSEN. 
 
HURTIGT
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Uddannelse af kommende lærere skal være en ny karrierevej for folkeskole-
lærere, lyder én af en række anbefalinger til en ny læreruddannelse. Det skal 
ske på særlige folkeskoler, såkaldte uddannelsesskoler, der tager ansvar for 
at meduddanne fremtidens lærere.

Uddannelsesskoler er et nyt navn for udvalgte 
folkeskoler, hvor lærere og ledere ser det som 
en ære at tage del i uddannelsen af den næste 
generation af lærere. 

Navnet indgår i den række af anbefalinger 
til en ny læreruddannelse, som Danmarks 
Lærerforening, Lærerstuderendes Landskreds, 
KL og Danske Professionshøjskoler i sidste 
uge i fællesskab afleverede til uddannelsesmi-
nister Jesper Petersen (Socialdemokratiet). 

Formand for Danmarks Lærerforening Gor-
don Ørskov Madsen er ikke i tvivl. 

“Uddannelsesskoler er det ene punkt i den 
kommende læreruddannelse, som efter min 
mening har størst betydning”, siger han.

Forperson for Lærerstuderendes Landskreds 
Caroline Holdflod Nørgaard er enig:

“Vi har talt rigtig meget om, at det er vigtigt 
at komme tættere på praksis. Mere praktik og 
længere praktik. Vi skal se børnene og være 
tættere på lærergerningen alle fire år. Det 
kræver, at både kommuner, skoler og lærer-
standen er klar til at tage et nyt ansvar for at 
være meduddannere. Skolerne skal se en ære i 
at uddanne de kommende lærere”.

Mere og bedre praktik, flere undervisnings-
timer med bedre sammenhæng, mødepligt på 
første studieår og farvel til kompetencemål er 
blot nogle af den lange række af ret konkrete 
anbefalinger, som gruppen har afleveret til 
ministeren i et notat om nytænkning af lærer-
uddannelsen – et udspil, som fylder 80 sider.  

LÆRERUDDANNELSE BLIVER 
KARRIEREMULIGHED

En af de største forandringer, gruppen lægger 
op til, er, at lærere fra uddannelsesskoler også 
skal kunne undervise på læreruddannelsen og 

dermed kunne undervise både folkeskoleele-
ver og lærerstuderende i delte stillinger. 

I anbefalingerne forestiller man sig, at skoler 
kan være uddannelsesskoler på tre niveauer. 
Første niveau er det, som ligner praktikskoler 
i dag, men med større systematisering af sam-
arbejdet mellem uddannelse og skole, andet 
niveau, hvor lærere underviser på både lærerud-
dannelsen og i skolen, og niveau tre, hvor der er 
et løbende forsknings- og udviklingssamarbejde. 

“Vi har på niveau tre ladet os inspirere af 
blandt andt universitetsskolerne med de forsk-
ningsbaserede udviklingsprojekter”, siger Ca-
roline Holdflod Nørgaard og henviser til det 
arbejde, som UC Syd har med tre folkeskoler, 
hvor målet er at bringe forskning, læreruddan-
nelse og skolehverdag tættere sammen.

“Hvis vi skal sikre en løbende kontinuerlig 
sammenhæng mellem folkeskolens praksis-
virkelighed og så den øvrige del af lærerud-
dannelsen på professionshøjskolen, så skal 
vi have udnævnt nogle uddannelsesskoler. 
Her skal nogle folkeskolelærere være både 
folkeskolelærere og undervisere på lærerud-
dannelsen, fordi de på den måde er med til 
at bidrage til koblingen mellem folkeskolens 
hverdag og virkelighed og læreruddannelsen”, 
siger Gordon Ørskov Madsen.

Caroline Holdflod Nørgaard kan se flere 
muligheder i delestillinger.

“Det kan være en karrierevej for kommende 
lærere”, siger hun og forklarer: “Hvis vi vil 
gøre lærerfaget mere prestigefyldt, så må man 
vise, at man kan videreuddanne sig inden for 
faget. Det at tage mod nye lærere og uddanne 
nye lærere er en oplagt udviklingsvej. Det er 
at slå to fluer med ét smæk. Der bliver flere 
veje at gå i lærerfaget, og det bliver en styr-
kelse af læreruddannelsen”. 

Skal hun pege på forskellen mellem de 
nuværende praktikskoler og anbefalingen om 
uddannelsesskoler, er hun klar i mælet: 

“Uddannelsesskoler ser sig selv som med-
uddannere af lærere. Praktikskoler er et sted, 
der har besøg af en lærerstuderende i løbet af 
de fire år”. 

BEDRE LÆRERUDDANNELSE 
KOSTER FLERE PENGE

Gordon Ørskov Madsen understreger, at op-
rettelsen af uddannelsesskoler kommer til at 
koste penge. Danske Professionshøjskoler har 
regnet på, at en bedre læreruddannelse efter 
de anbefalinger, som parterne har afleveret til 
ministeren, vil koste omkring 200 millioner 
kroner ekstra om året. 

“Det er derfor, vi har brug for penge fra 
finansloven nu. Det er ikke urealistisk, at det 
kan lade sig gøre. Det er en investering i at få 
de nyuddannede lærere til at kunne varetage 
opgaverne i folkeskolen. Hvis man skal have 

TRE STØRSTE ØNSKER
DLF’s højest prioriterede ønsker til 
justering af læreruddannelsen:

1. Større studieintensitet  
2. Større kobling mellem uddannelse 

og folkeskoler
3. Fast samarbejde mellem parterne 

omkring læreruddannelsen
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praksis tættere på, så er man nødt til at gøre 
noget andet, end man gør i dag”. 

Han understreger, at velfungerende uddan-
nelsesskoler ikke kan oprettes, når det næste 
kuld af lærerstuderende begynder på uddan-
nelsen til sommer. 

“Vi må skabe et tæt samarbejde mellem pro-
fessionshøjskolerne, de lærerstuderende, KL, 
DLF, Uddannelses- og Forskningsministeriet. 
Ligesom man har 'Sammen om folkeskolen', 
må vi have et 'Sammen om læreruddannelsen'. 
Samarbejdet skaber vi for at realisere planerne. 
God lovgivning er vigtig, men der er brug for 
løbende at følge op på, om forandringerne bli-
ver realiseret, og om de virker”.

Lærernes formand forestiller sig, at par-
terne sammen udarbejder en masterplan for 
læreruddannelsen. 

 “En masterplan, som betyder, at vi fem 
år efter en ny læreruddannelseslov kan have 
tilendebragt denne forandring, så uddannel-
sesskoler er etableret. Så har vi sørget for, at 
lærere er blevet uddannet, så de kan varetage 
rollen både som folkeskolelærere og som un-
dervisere på læreruddannelsen. Samtidig har 
vi sørget for, at alle praktikvejledere faktisk 
har vejlederuddannelsen. Hvis vi udarbejder 
en langsigtet plan – og en finansieringsplan 
– så er det her realiserbart”, siger Gordon 
Ørskov Madsen. 

“Det er et langt sejt træk”, medgiver Caro-
line Holdflod Nørgaard. 

“Engang blev vi undervist af læreruddanne-
de, som havde tilknytning til lokale folkesko-
ler, men i takt med at der er kommet mere fo-
kus på forskning, har vi fået flere undervisere, 
som aldrig har været i folkeskolen, eller som 
har undervist for meget lang tid siden”, siger 
hun og præciserer, hvad hun ønsker sig: 

“En kombination af undervisere, som er 
stærke på forskning, og som er tæt på skolen, 
fordi de forsker i skolen, og så delte stillinger 
mellem folkeskolen og læreruddannelsen”.  

NY LÆRERUDDANNELSE 
BEKÆMPER LÆRERMANGEL

En opgradering af læreruddannelsen er samti-
dig en vigtig brik i at gøre læreruddannelsen 
til et attraktivt valg for de unge, understreger 
Lærerforeningens formand. 

“En del af det at sikre, at der er tilstrække-
ligt uddannede til at undervise i folkeskolen, 
er at gøre læreruddannelsen mere attraktiv og 
ruste nye lærere til jobbet, så de ikke mister 
modet inden for de første to år, som der er en 

del, der gør i dag. På den måde er det en inve-
stering. Tænk, hvis vi kunne holde på lærerne, 
så vi ikke fremover skal opleve lærermangel”, 
siger Gordon Ørskov Madsen. 

mbt@folkeskolen.dk

FEM CENTRALE 
ANBEFALINGER 
1. Læreruddannelsen skal være mere 

ambitiøs og intensiv med flere timer, 
krævende og professionsrettede 
prøver og mødepligt på 1. år. Der 
skal stilles flere krav til de stude-
rende både individuelt og i forplig-
tende fællesskaber, som vil øge 
motivationen og studieintensiteten. 

2. De studerende skal klædes bedre på 
til at træde ud i virkeligheden i 
folkeskolen med bedre sammenhæng 
mellem teori og praksis. Derfor skal 
praktik erstattes af integrerede 
skoleforløb, som skal være en del af 
hele læreruddannelsen, og der skal 
være mere øvelsesbaseret undervis-
ning, hvor de studerende får feed-
back på både det faglige og det 
relationelle arbejde med børnene. 

3. Der skal være mere fokus på lærer-
nes mange roller. Blandt andet bør 
den professionelle autoritet og 
dannelse gennemsyre hele lærerud-
dannelsen, og den skal tage ud-
gangspunkt i aktuelle temaer, der 
afspejler det danske samfund. Den 
nyuddannede lærer bliver bedre 
klædt på til jobbet og ansvaret, der 
følger med.

4. I en ny læreruddannelse skal der 
være en tydelig progression og mere 
sammenhæng mellem fagene. Vi går 
fra modulstruktur til semesterstruk-
tur, hvor fag og hold kobles sammen 
gennem hele uddannelsen. Den 
studerende vil opleve en uddannelse, 
der hænger sammen, og hvor de kan 
se en udvikling. 

5. Der skal være færre mål og friere 
rammer for lokalt engagement og 
udvikling af forskellige profiler på 
professionshøjskolerne, men med 
fast struktur for for eksempel 
rækkefølge af fag.
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En win-win-
læreruddannelse

Udfordringen med at få lærerstuderende tættere på praksis løses ikke ved, at 
de bare kommer mere ud på skoler, mener UC Syd. De har med universitets-
skolen skabt en vekselvirkning, hvor praksis spiller ind i den teoretiske 
uddannelse. De lærerstuderende hjælper med at udvikle undervisningen 
på tre skoler – og får selv gavn af det. 

Ole Søndergaard kan kun se fordele. Han læser 
til lærer på fjerde år på UC Syd i Haderslev og 
er tilknyttet universitetsskolen, som er et tilbud 
til studerende på tredje og fjerde årgang om at 
blive tilknyttet en skole i to år. Undervejs kom-
mer de ud i længere praksisforløb på skolen.

“Jeg ser mig selv stå stærkere didaktisk end 
studerende, som ikke er tæt på undervisning i 
længere tid. Jeg får erfaring med at undervise, 
fordi jeg har adgang til en skole på en helt 
anden måde, end når man er i praktik. Det kan 
kun være en fordel, at jeg sparrer med erfarne 
lærere, som blandt andet fortæller, at man ikke 
kan regne med, at en plan for undervisningen 
holder. Ikke fordi det er en dårlig plan, men for-
di dynamikken i klassen spiller ind”, siger Ole 
Søndergaard, som er tilknyttet Lyreskovskolen i 
Bov ved Padborg.

Universitetsskolen begyndte som et pilot-
projekt i 2017 i dansk, matematik, naturfag og 
idræt og involverer tre skoler samt studerende, 
undervisere og forskere på UC Syd. Universi-
tetsskolen kører fortsat, fordi skoler, kommuner 
og UC Syd selv får værdi af samarbejdet, og 

den er siden udvidet med engelsk og tysk og fra 
i år også specialpædagogik efter ønske fra sko-
lerne. Det fortæller projektleder Dorthe Carlsen.

“Vi siger ofte, at der skal mere praktik til på 
læreruddannelsen, men praktikken skal bedøm-
mes, og det gør det svært for de studerende at 
eksperimentere med undervisningen. I univer-
sitetsskolen har de en undersøgende tilgang, for 
eksempel til hvordan man kan være mere krea-
tiv i undervisningen i litteratur”, siger hun.

I og med at de studerende vender tilbage til 
de samme lærere og elever, får de praktisk vi-
den om, hvad der præger lærernes undervisning. 

“De får et samlet blik på den komplekse skole 
og på kompleksiteten i faget. Det perspektiv 
inddrager de i diskussionerne om teori på lærer-
uddannelsen”, siger Dorthe Carlsen.

UNDERVISNING BLIVER MERE 
REALISTISK

Ole Søndergaard skulle have observeret under-
visning i 6. klasse på Lyreskovskolen i begyn-
delsen af året, men det spændte corona ben for. I 
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“Universitetsskolen sætter de studerende i et miljø, hvor alle med et professionelt forhold til skolen 
diskuterer, hvordan de kan gøre undervisningen bedre”, siger projektleder Dorthe Carlsen.

”Lærere har brug for at stå solidt plantet i 
deres faglighed, så de kan bedømme, 

hvordan de kan transformere kravene til 
skolen ind i den pædagogiske praksis”.

Dorthe Carlsen, lektor, projektleder på UC Syd
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stedet interviewede han eleverne om et forløb 
om “Svinedrengen”, de netop havde haft.

“Den vej rundt kan jeg afkode elevdelta-
gelsen. For eksempel kan de lide at diskutere 
en tekst i mindre grupper. De synes også, det 
var sjovt at dramatisere 'Svinedrengen', og de 
tog det seriøst. De kan lide friheden til at lave 
egne fortolkninger af historien”, fortæller Ole 
Søndergaard.

Den viden kan man bruge til at ændre på 
rækkefølgen i undervisningen, foreslår pro-
jektleder Dorthe Carlsen, som er lektor i netop 
dansk.

“Eleverne udarbejder typisk først en klassisk 
analyse og bagefter et produkt. Men bliver de 
mere kreative fortolkere, hvis man bytter om? 
Det kan lærere og studerende afprøve, og det 
giver de studerende mere reel praksis at disku-
tere ud fra på læreruddannelsen”, siger hun. 

Ole Søndergaard ser andre fordele ved sin 
tilknytning til Lyreskovskolen, for ordningen 
betyder, at han i det nye år skal i sin afslut-
tende praktik på skolen med fuldt skema i den 
klasse, han interviewede.

“Jeg kender selvfølgelig ikke eleverne 
indgående, men jeg er ikke vildt fremmed 
for dem, og det gør en forskel, når jeg skal 
afprøve et undervisningsforløb i litteratur til 
min bachelor. Undervisningen vil blive mere 
realistisk”.

Han vil koge forløbet sammen til en pro-
blemformulering om, hvordan man får elever til 
at deltage mere i den mundtlige undervisning.

“Jeg har spurgt forskerne på UC Syd, om de 
har noget, de vil have mig til at afprøve, for 
så vil jeg komme til at arbejde med noget helt 
nyt”, siger Ole Søndergaard.

STUDERENDE KOMMER 
MED DYNAMIK

Universitetsskolen giver de studerende tun-
gere ballast og lærerne flere øjne i undervis-
ningen, oplever lærer Jakob Worsøe. Han er 
almindelig praktikvejleder og koordinator for 
universitetsskolen på Lyreskovskolen.

“Vi får dygtige studerende til at se, om 
vi kan gøre undervisningen bedre, så vores 
elever lærer mere. Det giver en helt anden 
dynamik, når jeg har dem at sparre med, for 
de er ikke bare i praktik. Vi har et samarbejde, 
som retter hen mod noget nyt”.

Jakob Worsøe værdsætter, at også forskere 
og undervisere på læreruddannelsen er kom-
met tættere på. 

“Det giver et bredere syn på det, vi undersø-
ger. Når vi regner med brøker i 7. klasse, kan 

forskeren spørge, om Jonas bliver forvirret 
af den lange tekst inden selve regnestykket, 
siden han ikke kan finde ud af det. Vi får flere 
øjne på praksis, end hvis det bare er mig og 
den studerende. Det er virkelig spændende”.

Som praktikvejleder kan Jakob Worsøe 
sammenligne de studerende fra universitets-
skolen med almindelige praktikanter. Han tør 
dog ikke konkludere, at de er dygtigere.

“Vi har meget mere tid til de studerende fra 
universitetsskolen, fordi de indgår i undervis-
ningen sammen med os, hvor praktikvejled-
ningen alene ligger hos mig. Derfor lærer jeg 
ikke de studerende i normalpraktik at kende 
på samme måde, så jeg kommer let til at sige 
noget negativt om dem, men jeg oplever, at de 
studerende fra universitetsskolen er mere nys-
gerrige på praksis”, siger Jakob Worsøe.

STUDERENDE VIL DET TÆTTE 
SAMARBEJDE

I evalueringen af læreruddannelsen i 2013 kom 
det frem, at nogle studerende dropper ud, fordi 
de ikke finder det faglige niveau højt nok. I be-
gyndelsen var det da også primært studerende, 
som ønskede ekstra udfordringer, der søgte 
universitetsskolen, men i dag er det varieret.

“Nu synes flere, at det er oplagt at komme 
på en skole, hvor de bliver set som andet end 
en praktikant. De vil det tætte samarbejde med 
lærerne”, siger Dorthe Carlsen.

Projektlederen håber, at de studerende tager 
det mod til at eksperimentere, som de møder 
hos lærerne på de tre tilknyttede skoler, med 
sig, når de selv får job.

“Lærere har brug for at stå solidt plantet i 
deres faglighed, så de kan bedømme, hvordan 
de kan transformere kravene til skolen ind i 
den pædagogiske praksis, i forhold til hvad der 
i øvrigt er vigtigt i deres fag. Derfor handler 
universitetsskolen om at sætte de studerende i 
et miljø, hvor alle med et professionelt forhold 
til skolen diskuterer, hvordan de kan gøre un-
dervisningen bedre”, siger Dorthe Carlsen. 

folkeskolen@folkeskolen.dk

SÅDAN FUNGERER 
UNIVERSITETSSKOLEN
I universitetsskolen udvikler 
lærere, vejledere, skoleledere og 
forvaltninger i tre kommuner fagdi-
daktik i dansk, matematik, naturfag, 
idræt, tysk, engelsk og specialpæ-
dagogik. Det sker i et tæt samar-
bejde med lærerstuderende, under-
visere og forskere fra UC Syd.

Cirka halvdelen af de 50 dagstude-
rende på tredje årgang på campus i 
Haderslev vælger at deltage i 
universitetsskolen, mens det er 
færre fra Esbjerg, som også kun 
deltager med dansk, matematik og 
naturfag.

De studerende bliver i to år til-
knyttet enten Lyreskovskolen i Bov 
ved Padborg, Vonsild Skole ved 
Kolding eller Bohrskolen i Esbjerg. 
I længere forløb observerer de 
lærernes undervisning, underviser 
sammen med lærerne eller står selv 
for en undersøgende, eksperimente-
rende og dannende undervisning ud 
fra et fagdidaktisk perspektiv. 

På tredje årgang er der sat seks 
uger af til, at de studerende kan 
lave deres "lille" bacheloropgave 
på og med skolen, men langt de 
fleste bruger meget mere tid på 
skolerne. Derudover afvikler de den 
afsluttende praktik på skolen.

Universitetsskolen blev til i begyn-
delsen af 2017 og udspringer af et 
internationalt samarbejde om at 
udvikle læreruddannelsen. Forbille-
det er universitetshospitalet, hvor 
patienter, læger, sygeplejersker, 
studerende og forskere bidrager til 
udviklingen af praksis. Universi-
tetsskolen på UC Syd har således 
ikke noget med et universitet at 
gøre, men er et begreb for et tæt 
samarbejde.

De studerende, som ikke vælger 
universitetsskolen, overtager enten 
en skole og står for al undervisning 
i en uge eller kommer på et ud-
landsophold.

        Læs mere på 
universitetsskolen.dk
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Ida-Marie Röben blev så glad for nærheden til praksis, at hun tog en del af 
læreruddannelsen digitalt, så hun fik tid til at kunne gå all in på universitets-
skolen. Det gavner hende i dag i jobbet på Rødding Skole.

I modsætning til sin veninde fra 
lærerstudiet på UC Syd følte 
Ida-Marie Röben sig rolig og 
sikker, da hun sidste år skulle be-
gynde i sit første job som lærer.

“Min veninde var meget ner-
vøs, men hun havde heller ikke 
valgt universitetsskolen. Det 
gjorde jeg, så jeg havde set og 
prøvet, hvad der kan lade sig 
gøre i undervisningen. Derfor var 
jeg rustet til at begynde på noget 
nyt”, fortæller Ida-Marie Röben.

Hun underviser i tysk på Rød-
ding Skole ved Vejen, og det var 
i det fag, at hun som studerende 
blev tilknyttet Lyreskovskolen 
ved Padborg. 

“I tre sønderjyske kommuner 
begynder skolerne med tysk 
tidligere end i 5. klasse, og jeg 
manglede viden om, hvordan 

man underviser de små. Jeg 
blev derfor sat sammen med en 
tysklærer, som underviste tre 
3.-klasser. Jeg valgte at være 
med i alle tre klasser i halvandet 
år. Det var en af grundene til, at 
jeg tog en del af læreruddannel-
sen digitalt”, siger Ida-Marie Rö-
ben, som på den måde skabte sig 
tid til at tage universitetsskolen 
et skridt videre.

I begyndelsen observerede hun 
undervisningen, og senere hjalp 
hun til som støtteperson. 

“En gang imellem stod jeg 
også for en lektion, så da jeg 
skulle i min sidste praktik på 
skolen, vidste jeg, hvad eleverne 
kunne i tysk, og jeg kendte ru-
tinerne og læringsmiljøet i klas-
sen. Jeg følte mig tryg i at stille 
mig op foran eleverne, selv om 

jeg var der alene”, siger Ida-Ma-
rie Röben.

Hun fik stort udbytte af at se 
tysklæreren undervise.

“Hun er god til at variere med 
lege, opgaver og sange. Uden 
det indblik havde jeg undervist 
på en anden måde i dag”, siger 
Ida-Marie Röben.

På læreruddannelsen lærte hun 
at lægge en plan for nærmest 
hvert minut af en lektion, men i 
den virkelige verden gik det op 
for hende, at man ikke kan plan-
lægge så nøje og få succes.

“Man skal selvfølgelig vide, 
hvad man har tænkt sig, men 
man er også nødt til at lytte til 
elevstemmerne. Den erfaring har 
stor indflydelse på, hvordan jeg 
ser lærerjobbet”, siger Ida-Marie 
Röben i dag.

Til gengæld kunne hun tage 
sine erfaringer fra tyskundervis-
ningen på Lyreskovskolen med 
ind i undervisningen på UC Syd.

“Når underviseren spurgte, 
hvad vi kunne gøre i forskellige 
situationer, var det med udgangs-
punkt i den perfekte klasse med 
20 opmærksomme elever, hvor 
jeg kunne bringe mine oplevelser 
fra Lyreskovskolen ind i diskus-
sionen. På samme måde brugte 
jeg elever, jeg kendte, som 
eksempler, da jeg skulle skrive 
opgave og var til eksamen i spe-
cialpædagogik. Det gav mig helt 
andre muligheder for at forklare 
mig”, siger Ida-Marie Röben.

folkeskolen@folkeskolen.dk

”Jeg er godt rustet”

F OTO

Michael Drost-Hansen   
O R D

Henrik Stanek
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På læreruddannelsen lærte Ida-Marie Röben at lægge en plan for nærmest hvert minut af en lektion, men i den 
virkelige verden gik det op for hende, at man ikke kan planlægge så nøje og få succes.
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SKOLEMATERIALE TILGÆNGELIGT
KONTAKT DIN LOKALE BIOGRAF FOR VISNING

Universitetsskolen 
er first mover

Det giver skoler et større ansvar, når de selv er med 
til at uddanne lærere frem for blot at bestille hos 
læreruddannelsen, hvad nye lærere skal kunne, 
fremhæver rektor på UC Syds universitetsskole.

O R D 

Henrik Stanek

Når oplægget til en ny læreruddannelse ope-
rerer med begrebet uddannelsesskoler, er det 
kraftigt inspireret af universitetsskolen på 
UC Syd.

“Universitetsskolen er et af de steder, vi har 
hentet inspiration til at bringe læreruddannel-
sen tættere på skolen. Men navnet har en aka-
demisk klang, hvor uddannelsesskole klinger 
bedre”, siger Alexander von Oettingen, der 
som rektor på UC Syd har været med til at ud-
vikle udspillet.

På et direkte spørgsmål står Alexander von 
Oettingen ved, at med universitetsskolen er 
UC Syd forud for sin tid.

“Jeg ville ikke sige det selv, men vi er first 
movers. Det frugtbare i universitetsskolen er, 
at flere parter er med til at uddanne lærere til 
den virkelighed, de skal ud i. De studerende 
skal forstå, at skoleudvikling er en del af det 
at være lærer, og derfor er undervisere, for-
skere, lærere og de studerende selv fire vigtige 
aktører i universitetsskolen”.

En anden stor gevinst er, at universitets-
skolen opbygger systematiske og langvarige 
samarbejder mellem læreruddannelsen og de 
deltagende skoler og kommuner. 

“Vi kan nok ikke fjerne praksischok helt, 
men vi kan minimere det ved, at de stude-

rende knytter stærke bånd med en skole. Det 
betyder samtidig, at skolerne kan bruge de 
studerende langt mere aktivt i deres udvikling. 
Skolelederne skal ikke kun afgive en bestil-
ling på, hvad en nyuddannet lærer skal kunne. 
De bidrager selv ved at opbygge miljøer, hvor 
de studerende kan medvirke til udviklingen, 
og det kræver, at skolerne kan se muligheder i 
samarbejdet”, siger Alexander von Oettingen.

Det er vigtigt, at parterne ikke giver afkald 
på deres legitime interesser, men at de bidrager 
med hver sin logik til både at udvikle skolen og 
uddannelsen og at uddanne de studerende. 

“Skolerne har ikke brug for, at vores for-
skere fortæller, hvordan de burde gøre, men 
de kan give lærerne indsigt i den didaktiske 
forskning, mens de ved, hvad det vil sige at 
være lærer i dag. Det er grundtanken i uni-
versitetsskolen, at vi er lige partnere, men vi 
kan ikke det samme”, siger Alexander von 
Oettingen.

folkeskolen@folkeskolen.dk
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Fra fagene

MATEMATIK En tidsmåler kan 
være en kuglebane, hvor kuglen 
løber på samme tid hver gang, 
eller det kan være en cup song, 
der varer præcis det samme 
antal sekunder hver gang. Dan-
marks Matematiklærerforening 
holdt Matematikkens Dag som 
konkurrence med emnet foran-
dringer. På Hendriksholm Skole i 
Rødovre arbejdede alle klasser 
med matematik den 18. novem-
ber. På 6. årgang var det digitale 
historiefortællinger, som for 

eksempel en historie på et mi-
nut om en mand, der skal lave 
lasagne og så brænder den på 
og sætter komfuret i brand. En 
anden gruppe programmerede 
en mand til at danse et minut i 
en elevator til stille elevatormu-
sik. 8. årgang arbejdede med 
kuglebaner i pap, plastic og alle 
mulige andre materialer – og 
masser af gaffatape.

TYSK 5.v på Nørre Fælled 
Skole har haft en helt særlig 
sproguge, hvor de har talt 
dansk, engelsk, tysk, albansk 
og kreolsk. Og skrevet ”Den 
lille Rødhætte” på 17 sprog 
– for det er det antal sprog, 
eleverne tilsammen kan. 
Sprogugen er en del af et stør-
re forskningsprojekt om fler-
sprogethedsdidaktik, som 
Natascha Drachmann skriver 
ph.d. om. Det handler om 
sproglig opmærksomhed, hvor 
hun ser på elevernes sproglige 
resurser. 

”Flersprogethedsdidaktik fyl-
der meget lidt i folkeskolen, 
både i praksis og i læreplaner-
ne. Vi ved, at mange lærere 

gerne vil inddrage elevernes 
sprog i undervisningen, men at 
det er svært, fordi lærerne ikke 
har tid til at forberede det, og 
fordi der findes meget få un-
dervisningsmaterialer, der 
bygger på en 
flersprogethedsdidaktik”, siger 
Natascha Drachmann.

”På Nørre Fælled Skole er vi 
mange, der er uddannet inden 
for dansk som andetsprog, og 
vi er derfor vant til at arbejde 
med den didaktik også i den 
daglige sprogundervisning”, 
siger lærer Tine Jensen.

Tysktime på islandsk, tyrkisk og norsk 
Projekt om at inddrage elevernes sprog i 
undervisningen.

folkeskolen.dk/
tysk

folkeskolen.dk/
matematik

NATUR/TEKNOLOGI Snegles 
bevægelsesmønster sikrede 
0.c fra Langelinieskolen i Kø-
benhavn førstepladsen i den 
landsdækkende Mikroforsker-
konkurrence 2021, hvor 200 
klasser deltog. De fandt ud af, 
at snegle bevæger sig hurtigst 
på glat og tør karton – og lang-
sommere i våd jord. 

Børnehaveklassen aflevere-
de sine resultater i en vide-
orapport, der begejstrede 
juryen. ”Klassen har været 
dygtig til at holde fokus på 
undring og udvælgelse af et 
fælles spørgsmål og metode”, 
lød motiveringen. Eleverne fik 
et diplom og 10.000 kroner til 
en ekskursion.

0.c er 
landets bedste 
mikroforskere

folkeskolen.dk/
naturfag

folkeskolen.dk/
it

Elever konstruerer tidsmålere 

Del forløb med 
computerspil i 
undervisningen 

IT I UNDERVISNINGEN ”Spil i 
undervisningen” hedder en ny 
portal, hvor lærere bliver op-
dateret på den nyeste viden 
og kan dele færdige undervis-
ningsforløb, hvor de inddrager 
computerspil. Hovedmanden 
bag portalen er professor mso 
Thorkild Hanghøj fra Aalborg 
Universitet. Under udviklingen 
af portalen blev Thorkild 
Hanghøj opmærksom på, hvor 
få åbne platforme der er til-
gængelige for lærere, efter at 
SkoleKom lukkede. Skal man 
inddrage computerspil i sin 
undervisning på en måde, så 
det skaber værdi, kræver det 
et grundigt forarbejde, og det 
burde nu være lettere tilgæn-
geligt, mener han.
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Henrik Stanek



30

“Alle børn 
har krav på 
undervisning”.

Glem ikke 
smertensbørnene

Kære ansøger 

Tillykke til alle de nyvalgte kommunalpoli-
tikere! Jeg håber, der etableres et rigtigt godt 
samarbejde om folkeskolen i kommunerne, 
så den igen bliver alle forældres førstevalg 
for deres børn, og så flere uddannede lærere 
ønsker at arbejde i den. Det er nødvendigt 
med fokus på begge dele for vores fælles fol-
keskoles skyld, og lærere, børnehaveklassele-
dere og skoleledere ved, hvad der skal til.

Udsendelsen på TV 2 “Smertensbørn” 
viste med al uhyggelig tydelighed, hvad 
der er på spil. Det er langtfra alle steder, at 
situationen er så kaotisk som i det tilfælde, 
der blev vist i udsendelsen, men næsten alle 
lærere oplever, at der er elever, som ikke får 
den undervisning, de egentlig har krav på. 
Fagbladet Folkeskolen viste i en undersø-
gelse, at mere end 80 procent af lærerne har 
elever siddende i klassen, som bliver svigtet. 
I det viste eksempel i TV 2 var problemet 
synligt med en lærer, som skulle bruge ufor-
holdsmæssigt meget tid på urolige elever, 
der forstyrrede undervisningen, men også i 
klasser med ro og orden sidder der elever, 
som læreren ikke når.

Lærernes ambitioner om at gøre det godt 
for alle elever ligger bag ønsket om mere tid 
og mere fleksibilitet. Tid og fleksibilitet skal 
bruges på tilrettelæggelse af undervisningen, 
så alle elevers behov kan medtænkes. Ambi-
tionerne ligger også bag ønsket om at kunne 

være to lærere i klassen. Disse ønsker fra 
lærerne er også anbefalinger fra forskningen. 
“Teachers need time outside the classroom 
in order to do well in the classroom”, siger 
OECD, og at “co-teaching” giver bedre 
resultater for alle, er også understreget af 
eksperter.

Hvis man som ny kommunalpolitiker ikke 
lige orker at læse forskningsresultater, kan 
man nøjes med at lytte til kommunens lærere 
og ledere. I alle kommuner vil læreres ønske 
om at kunne imødekomme alle elevers behov 
ligge øverst på listen. Det kaldes også at 
“klare inklusionsopgaven”. Der er værdi-
fulde erfaringer fra tiden med de gradvise 
genåbninger efter coronatiden, som man med 
fordel kan lytte til. 

Ifølge arbejdstidsaftalen skal skoleledere 
samarbejde med lærere og børnehaveklasse-
ledere og tage dem med på råd, når der skal 
prioriteres resurser på skolerne, og kom-
munen skal fremlægge en redegørelse for 
økonomien for det kommende år til drøftelse 
med lærerkredsen. Lad os huske smertens-
børnene – både dem, der forstyrrer, og dem, 
der er alt for stille. Alle børn har krav på un-
dervisning – og lærerne brænder for at kunne 
komme til at møde alle elevers behov.  

DLF MENER 
AF DORTE LANGE
Næstformand i 
DLF

Illustration: 
Hayley Wells

.DK

”Super god idé at bruge dine erfaringer 
som arbejdsgiver i denne sammenhæng 
til at give nye ansøgere nogle brugbare 
råd. Nok er arbejdsudbuddet stigende og 
ansøgermængden faldende, men som ny 
har man stadig brug for gode råd og 
vejledning, så man føler sig 'klædt 
ordentligt på' til at kaste sig ud i 
jobansøgningsprocessen og finde det helt 
rigtige match”.

NINNA RESTING (TIDLIGERE LÆRER)

”Men Martin Eriksen – hvad så, hvis gode 
råd og forslag som dine virkelig bliver 
taget alvorligt, og ansøgere i stort tal 
følger rådene – hvordan vil du så skelne? 
Du skal jo vælge. Somme tider 
forekommer det mig, at det ville være 
mere nyttigt med kurser til ansættende 
instans i at vælge mere utraditionelt end 
at give ansøgerne kurser i, hvad der 
forventes”.

THORA HVIDTFELDT RASMUSSEN 
(LÆRER EMERITUDSE)

”@Thora Du har fuldstændig ret – hvis 
alle er lige gode til at skrive ansøgninger, 
så har vi jo en udfordring i at skelne. Så 
ud fra den logik er det bedre med ti gode 
ansøgere end 100 gode ansøgere. Jeg vil 
alligevel hellere have 100 gode, for 
sandsynligheden for at finde det rette 
match må være større”.

MARTIN ERIKSEN (SKOLELEDER 
OG NÆSTFORMAND I AALBORG 
SKOLELEDERFORENING)

Uddrag af kommentarer til bloggen: 
“Kære ansøger – del 1” af skoleleder 
Martin Eriksen.

Debat
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Som vilde dyr i bur
12 år gammel, og så skal du forholde dig 
til, hvem du er, og hvad andre tænker om 
dig. Eller det skal du faktisk allerede, når 
du er fire år og skal igennem kompeten-
cehjulet, eller hvad man nu benytter af 
måleredskab.

Vi roder rundt inde i vores børns hoveder 
hele tiden. De skal mærke efter, de skal 
sætte ord på deres følelser, de skal fortælle, 
hvad de er gode til, og hvad de skal blive 
bedre til.

Det slog mig virkelig, da jeg så TV 
2-programmet “Smertensbørn”, at vi hele 
tiden beder dem om at vende snuden ind-
ad. Og ikke som en selvoptagethed eller 
egoisme, men derimod som en måling af 
sig selv op mod idealet. Der er en forestil-
ling om, hvad et barn er og bør være, som 
er virkelig ambitiøs.

Vi har en stadig mere snæver norm for, 
hvad der er normalt og rigtigt. Og den er 
beskrevet helt konkret i diverse måleinstru-
menter, for eksempel i de nationale test, i 
trivselsmålingen, i sprogprøven i børneha-
ven, i sundhedsplejerskernes materialer. Og 
lidt mere løst i bøger til forældre, i materia-
ler fra Skole og Forældre.

Meget af det, vi gør med og omkring børn, 
er instrumentaliseret i forhold til et eller 
andet, de skal udvikle. Vi læser højt, for at de 
skal blive gode læsere, vi er på legeplads, for 

at de skal træne deres motorik, vi sender dem 
til holdsport eller spejder, for at de skal træne 
socialisering. Og i skolen er alt indholdet 
bundet op på en kompetence, de skal opnå. 

Børnenes reaktioner minder mig lidt om 
de videoer, vi ser af vilde dyr i små bure, 
som går rundt i ring og bider sig selv i styk-
ker. De får ikke plads nok, de bliver over-
begloet, deres naturlige instinkter bliver 
undertrykt, og de bliver stressede og syge.

Jeg faldt over begrebet “verdens-
vendt” den anden dag. Det kan noget i 
forhold til den indadvendthed, jeg har 
beskrevet ovenfor. Lad os overveje, om 
ikke vi kan øve os i at vende vores børn 
mod verden i stedet for (og nu endelig ikke 
noget med, at de skal redde klimaet eller 
forholde sig til verdensmålene).

Vi kan for eksempel starte med at læse 
om verdens syv vidundere sammen med vo-
res børn og droppe artikler a la “Syv råd til 
at styrke dit barns læring i skolen”. I skolen 
kan vi træne børnene i at fortabe sig i fage-
nes indhold og fjerne fokus fra, hvilke kom-
petencer et givent indhold vil kunne give 
Benny Peter på sigt.

“Har du talt med dit barn i dag?” stod der 
alle mulige steder, da jeg var barn. I dag 
burde vi måske spørge: “Har du lavet noget 
unyttigt med dit barn i dag?”

(Forkortet af redaktionen)

 CHARLOTTE BIRK BRUUN, lærer på specialskole for voksne i Næstved

Deltag i debatten. Du kan selv lægge debatindlæg på folkeskolen.dk/debat. 

Du kan også sende dit indlæg (højst 1.750 tegn) til fagbladet Folkeskolen 

på folkeskolen@folkeskolen.dk. Skriv debatindlæg i emnefeltet. Debat fra 

folkeskolen.dk og tilsendte indlæg optages i bladet, i det omfang der er plads.

Den danske 
Lærerstands
Begravelseskasse

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

Der kan tegnes forsikringer på op 
til 25.000 kr. Sidste årspræmie 
betales det kalenderår, hvor man 
fylder 70 år.

Meld dig ind i Den danske 
Lærerstands Begravelseskasse, 
så du på denne måde kan sikre 
dine nærmeste en økonom-
isk hjælp til dækning af de ret 
betydelige udgifter, der altid vil 
være i forbindelse med død og 
begravelse. Indmeldelsen skal 
som nævnt ske, inden man  
fylder 50 år.

Der blev i juli kvartal 2021 for 11 
afdøde medlemmer udbetalt en 
begravelseshjælp på 
144.435 kr.  – heraf udgjorde 
bonus 70.935 kr.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 9756 8057
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Maria Roneklindt, lærer på  
Byskovskolen afdeling Benløse i 
Ringsted. Faglig rådgiver for 
engelsknetværket på folkeskolen.dk
Foto: Lars Just

Anbefalinger 
 Fortalt til Freja Grooss Jakobsen/fgj@folkeskolen.dk

Den her film er simpelthen bare fantastisk. 
Den hedder "Butterfly Circus" og kan findes 
på YouTube. Den varer 22 minutter og 
passer perfekt til engelskundervisningen. 
Filmen tager udgangspunkt i et omvandren-
de cirkus, hvor man udstiller mennesker, 
fordi de ser anderledes ud. Én af dem er 
Nick Vujicic. Han møder i løbet af filmen en 
person, der sætter spørgsmålstegn ved, 
hvorfor han ønsker at leve sit liv på den 
måde, og det får Nick til at indse, at han 
kan meget mere, end han tror. 

Det er en meget stærk film, og jeg har kun 
oplevet, at elever bliver tryllebundet af den. 
Den åbner også op for vigtige samtaler med 
eleverne. Jeg oplever nemlig nogle gange, at 
folkeskolen kan blive et sted fyldt med test 
og krav, hvor eleverne ser alle de ting, de 
ikke kan. Med denne film får vi snakken om, 
at bare fordi man ikke passer perfekt ind i 
kasserne, så betyder det ikke, at man ikke 
er noget værd.  

Film Inspirerende skæbner, 
der booster selvværdet 

YouTube: Søg efter:  
Butterfly Circus

God engelskundervisning er også engelskun-
dervisning, der fanger elevernes opmærk-
somhed. Det plejer jeg blandt andet at gøre 
med undervisningsforløbet "Against the 
odds". Her tager jeg udgangspunkt i nogle 
personer, som har opnået noget stik imod 
alle odds. Og én af de historier, der altid rører 
mine elever, er historien om Nick Vujicic. 

Nick er fra Australien, taler engelsk og er 
født uden arme og ben. Og på trods af al 
den modstand, han har haft i sit liv, har han 
alligevel formået at skabe et misundelses-
værdigt liv med kone og børn. Det er bare 
sindssygt inspirerende.

Der findes et hav af artikler om Nick 
overalt på nettet, hvor man kan få et indblik 
i hans historie, og så har Nick også sin egen 
hjemmeside. Hjemmesiden har flere af mine 
elever brugt til at forberede oplæg om ham 
for klassen. Eleverne synes nemlig, at Nick 
er fantastisk. Derfor har de lyst til at dykke 
ned i hans historie, mens de helt glemmer, 
at de taler engelsk.

Hjemmeside Fængende for-
tælling om mand uden lemmer

nickvujicic.com

Der findes tusindvis af film og dokumentarer 
om gunviolence og skoleskyderi i USA, og det 
kan være svært at finde rundt i junglen af 
filmtilbud. Jeg vil derfor anbefale dokumenta-
ren på Centre for Undervisningsmidler "Killer 
in Our Classroom: Never Again". Filmen er 
engelsksproget og varer 48 minutter. Den er 
som skabt til engelskundervisningen.

I filmen følger vi en gruppe unge, der 
vender tilbage til deres skole efter et 
skoleskyderi, hvor 14 af deres kammerater og 
tre af deres lærere er blevet skudt. De 
amerikanske skoleelever forsøger herefter at 
ændre våbenlovgivningen i USA. Filmen 
bygger på et skoleskyderi i Florida i 2018. 
Det betyder også, at filmen er relativt ny.

Filmen er helt sikkert også elevvenlig. Mine 
elever i 9. klasse var meget optaget af den. 
Vi så den efter et længere forløb om 
gunviolence, og filmen lagde op til, at vi også 
fik nogle snakke om, hvordan det må være at 
vende tilbage til sin skole efter sådan en 
forfærdelig begivenhed.

Film  Elevvenlig film om 
skoleskyderi

cfu.dk
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Hvordan placerer du 
dine elever?

Som lærere ved vi, at det bestemt ikke er ligegyldigt, hvordan vi placerer 
eleverne ved bordene i klasselokalet.  

Af Trine Hemmer-Hansen, lærer på 
Virupskolen og faglig rådgiver på 
folkeskolen.dk

Blogs

Hvordan placerer du dine elever, når du skal 
fordele nye pladser? Vælger du at placere de 
mere rolige elever ved siden af én, hvor det 
udfordrer at sidde stille og lytte i længere 
tid, netop for at opnå mere ro i timerne? El-
ler tænker du også over, at de rolige, arbejd-
somme elever også skal have mulighed for at 
arbejde sammen, vel vidende at det kan koste 
mere larm på kontoen? 

Jeg står som oftest i et dilemma vedrøren-
de nye pladser. Hvis jeg placerer to elever 
sammen, som har svært ved at holde koncen-
trationen, så kan både klassen som helhed 
og jeg risikere, at der opstår situationer, som 
er stærkt hindrende for, at sammenhængen 
får gode muligheder for fordybelse og flow i 
undervisningen. 

Elever skal helst kunne indgå i en sam-
menhæng, og det at sidde ved siden af nogen 
er en øvelse for mange. Der er naturligvis 

læring i at sidde sammen med en, man ikke 
som type ligner. Men det kan også være øde-
læggende og demotiverende for mange. 

Rigtig mange elever har gennem min læ-
rergerning givet udtryk for jævnligt at være 
udfordret på at få arbejdet i skolen – grundet 
deres sidemakker. 

For mit vedkommende har vurderingen 
altid gået på, om der var noget at lære for 
begge parter. 

Jeg er blot over de senere år blevet mere 
bevidst om, hvornår jeg ønskede de bedste 
arbejdsbetingelser for fællesskabet, og hvor-
når jeg ønskede det for den enkelte. 

For det er ikke altid rimeligt, at børn, som 
fint kan sidde og arbejde, lytte, række hånden 
op med videre, skal have så stor en lærings-
opgave, som det er at håndtere en stærkt 
forstyrrende sidemakker. 

Der vil altid være læring i at forholde sig 
til alle slags mennesker – men for mig skal 
spændvidden i den pædagogiske opgave vur-
deres grundigt, inden jeg sætter et barn til en 
opgave, jeg som voksen endda også selv kan 
være udfordret på. 

“Det at sidde ved 
siden af nogen 
er en øvelse for 

mange”.
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Og prisen går til …
Lærerprofession.dk

1.-PRISEN går til Vibeke Elena Hansen fra læreruddan-
nelsen på UCN i Hjørring for projektet: ”Konkrete 
repræsentationers påvirkning i arbejdet med problem-
behandlingskompetencen” i faget matematik.

2.-PRISEN går til Annika Nordestgaard og Katrine Rønn 
Skaanning fra læreruddannelsen på Via UC i Nørre 
Nissum for projektet: ”Matematikangst i en mestrings-
orienteret undervisning”.

3.-PRISEN går til Jennifer Weber fra læreruddannelsen 
på UC Syd i Haderslev for projektet: ”Oplevelseskompe-
tence og æstetiske læreprocesser i et fænomenologisk 
perspektiv” i faget dansk.

Kategori: Bachelorprojekt

1.-PRISEN går til Helle Hillebrandt Møller for PD-af-
gangsprojektet: ”Talblind – og hvad så?!” fra Via UC.

2.-PRISEN går til Rikke Øvad for PD-afgangsprojektet:  
”Et mindset, ikke et system. Aspekter af hackschooling 
som hybridt begreb i den traditionelle skole”  
fra Professionshøjskolen Absalon.

3.-PRISEN går til Tina Joost for PD-afgangsprojektet: 
”Evaluering af ordtilegnelse i en flersproget kontekst set 
i et tværsprogligt perspektiv” fra UC Syd.   

Kategori: Pædagogisk diplomprojekt
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Og prisen går til …
Niveauet var højt, da årets bedste bache-
lorprojekter fra læreruddannelsen og PD-
projekter blev kåret ved Lærerprofession.
dk’s prisfest sidste fredag i november. 
Her er alle årets prismodtagere.

Lærerprofession.dk uddeler i 2020-2022 en pris for et 
bachelorprojekt og/eller et diplomprojekt, der analyserer 
og diskuterer skolens muligheder for og udfordringer 
med at bidrage til elevernes dannelse.

Aviaja Imbæk Stjernstrøm og Josefine Rask Dam fra 
læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole for 
bachelorprojektet: ”Hannah Arendts relevans i kristen-
domskundskabsfaget”.

Anette Lindebæk Bjørnholt for 
PD-afgangsprojektet ”Dannelse som retning for engelskfa-
get i en brydningstid” fra Professionshøjskolen Absalon.

Kategori: Særpris om skolens dannelsesbidrag

For et bachelor- og/eller et PD-projekt med en særlig god 
formidlingsform uddeler fagbladet Folkeskolen/folkesko-
len.dk en pris. Modtagerne findes af ansvarshavende 
chefredaktør Hanne Birgitte Jørgensen.

Jennifer Weber fra læreruddannelsen på UC Syd i 
Haderslev for bachelorprojektet: ”Oplevelseskompetence 
og æstetiske læreprocesser i et fænomenologisk perspek-
tiv” i faget dansk.

Helle Hildebrandt Møller for  
PD-afgangsprojektet: ”Talblind 
– og hvad så?!” fra Via UC.

Kategori: Folkeskolens pris for fornem formidling
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Rejs trygt
på skoletur

Hamburg m/bus

Berlin m/bus         
Amsterdam m/bus 
Barcelona m/fly       
Dublin m/fly             

www.eurotourist.dk • info@eurotourist.dk

fra kr. 955,-
fra kr. 960,-

fra kr. 1.595,-
fra kr. 1.610,-

fra kr. 1.855,-

Ring på 98 12 70 22

Δ Ledelse, uddannelser og teknologier - post  
 COVID-19
Δ Esport i et læringsperspektiv
Δ Teknologitænkning og kritisk designprakssis
Δ Sociale medier og digital dannelse – etik,  
 data og algoritmer i børne- og ungdoms- 
 kulturen
Δ Globale makerspaces og eksperiementerende  
 fællesskaber

Er Digital læring svaret – Styrk dine IT 
pædagogiske kompetencer med et 
valgmodul på MIL.

LÆS MERE PÅ WWW.MIL.AAU.DK
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Lærerprofession.dk

Hjælp til 
talblinde 
elever
Matematikvejleder vinder pris for sit PD-projekt om 
talblindhedstesten. Helle Hillebrandt Møller  
arbejder for, at vi anerkender, at nogle elever er  
talblinde, og at de skal hjælpes, så de kan komme 
godt videre i deres liv og med en uddannelse.

Hvis en test kan vise, hvem der er talblind, 
kan man måske tage noget skyld og skam 
væk fra personen. At være talblind er noget, 
man er født med. Man kan ikke gøre for det. 
Men måske kan man arbejde med at finde 
nogle strategier og lære at begå sig i daglig-
dagen med sit handicap. For det er ikke let 
at være talblind – der er mange udfordringer, 
lige fra hvordan man laver mad ud fra en op-
skrift til at læse tallet på bussen. 

“Der er en hel del talblinde derude, og 
de har mange problemer. Det er vigtigt at 
erkende det, så de forhåbentlig kan komme 
godt videre i deres liv og med en uddannelse. 
Derfor skrev jeg PD (pædagogisk diplompro-
jekt) om talblindhedstesten, som skulle være 
på vej”, fortæller lærer og matematikvejleder 
Helle Hillebrandt Møller. 

Hendes projekt “Talblind – og hvad så?!” 
har netop modtaget førsteprisen for årets bed-
ste PD-projekt på Lærerprofession.dk.

Helle Hillebrandt Møller blev uddannet 
som lærer i 2012 med fagene matematik for 
de ældste elever og fysik/kemi. Hun er ud-
dannet fra læreruddannelsen i Nørre Nissum 
og arbejder på Vildbjerg Skole vest for Her-
ning. Skolen har omkring 600 elever, og hun 
underviser i matematik i 7. og 9. klasse, er 
klasselærer for en 9. klasse og underviser dem 
også i fysik/kemi. Desuden underviser hun i 
Lego-værksteder fra børnehaveklasse og op.

I diplomprojektet forholder Helle Hille-
brandt Møller sig til talblindhedstesten, der 
blev sat i gang hos et hold danske forskere i 
2013, afleveret til Undervisningsministeriet 
i 2018 og siden har været under videreud-
vikling hos Epinion og Danmarks Institut 
for Pædagogik og Uddannelse. Hvornår en 
eventuel talblindhedstest egentlig er klar, 
vides ikke på nuværende tidspunkt. Men hun 
har set på, hvad man kan gøre, når en elev 
har fået diagnosen talblind. Hvordan kan hun 
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som matematikvejleder og matematiklærer 
hjælpe denne elev? 

“Det er svært, for vi har jo ikke lige en 
pakke, der kan hjælpe talblinde elever. Vi kan 
ikke lige fikse det. Men vi kan sørge for, at 
de får nogle konkrete hjælpemidler og kan 
bruge dem. Det skal være lige så legalt at 
være talblind som at være ordblind. Det er 
ikke, fordi eleverne er dovne eller dumme. 
Vi skal sørge for en accept både hos eleverne 
selv, hos forældre og hos lærere af, at de har 
nogle vanskeligheder. Vi skal hjælpe dem 
til at få nogle succeser og motivere dem, så 
matematik ikke nødvendigvis bliver et hade-
fag, og sådan at de kan klare sig godt i livet”, 
siger Helle Hillebrandt Møller.

ALLE TAL VOLDER 
TALBLINDE PROBLEMER

Til sit diplomprojekt har hun interviewet Fre-
derik, der er 23 år og talblind. Hun har også 
interviewet hans far om de problemer, det har 
givet og stadig giver sønnen. 

Frederik har for eksempel svært ved at 
købe ind, fordi han aldrig ved, hvornår han 
har penge nok med, og ikke kan gennemskue, 
hvad ting koster. Har han råd? Er der penge 
på kontoen? Han har udfordringer ved at lave 
mad, fordi han ikke kan forstå tallene på ko-
gepladen eller i opskriften og ikke kan stille 
et ur. Når han skal med bussen, kan han ikke 

læse buslinjens nummer. Han står op, tre timer 
før han skal være i skole, fordi han ikke kan 
regne ud, hvor lang tid det vil tage ham at nå 
frem. Når han kører bil, er han udfordret på at 
omsætte hastighedsskiltene til speedometeret.

“Da han gik på hf, mødte han op første dag 
og skulle finde lokale 1.004. Så han gik ho-
vedløst rundt og ledte, fordi han ikke kunne 
gennemskue systemet. Det svarer til, at vi 
andre skal afkode kinesiske tegn. Men han 
har kun problemer, når der er tal involveret”, 
siger Helle Hillebrandt Møller. 

I hendes undervisning må alle elever bruge 
hjælpemidler såsom lommeregner og cen-
ticubes, eller hvad de kan have brug for. 

“Vi skal ud over, at det er flovt at have brug 
for hjælpemidler. Det er helt i orden at bruge 
dem. Jeg har elever i 9. klasse, der tæller på 
fingrene, og det er også i orden, hvis det er 
deres strategi for at kunne løse en opgave”.

ANBEFALINGER TIL ELEVER, 
LÆRERE OG FORÆLDRE 

Helle Hillebrandt Møller er som matema-
tikvejleder med til at screene eleverne. På 
hendes skole bruger de diagnostiske test og 
screener fra slutningen af børnehaveklassen 
og om efteråret fra 2. til og med 7. klasse.

“Vi ser på, om eleverne er i matematik-
vanskeligheder. Og om det er noget, som 
matematiklæreren kan rumme at have med i 

DOMMERNES 
BEGRUNDELSE
Helle Hillebrandt Møller belønnes for 
at belyse et yderst aktuelt tema på en 
original måde. Hun forener relevant 
teori og forskning med den talblindes 
perspektiv, der udfolder sig løbende 
gennem projektet via interview med 
casepersonen Frederik og dennes far. 
Denne kobling af teori og empiri er 
lidt af en genistreg og gør det muligt 
at følge forløbet fra før 
talblindhedstesten gennem den 
afklaring, som denne tilbyder, og 
videre til udfordringen med at følge 
op med relevante handlinger. 
Et velargumenteret, øjenåbnende og 
vigtigt projekt.

Helle Hillebrandt Møller er som matematikvejleder nysgerrig på, hvor omfattende problemerne er i 
dagligdagen for talblinde elever – og hvordan hun kan hjælpe.

Lærerprofession.dk
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undervisningen i det daglige, eller om det for 
eksempel vil give mening at oprette et kursus 
for en gruppe elever”.

Hvis vejleder og lærer beslutter at oprette 
et lille kursus for en gruppe, så begynder det 
oftest med, at matematikvejlederen er med i 
klassen nogle gange og får opbygget en rela-
tion til eleverne. Først derefter tager hun en 
gruppe med ud til et kursus.

“Når vi oplever elever i matematikvanske-
ligheder, prøver lærerne jo at hjælpe dem, så 
godt de kan, ved at differentiere og stillad-
sere undervisningen. Men der er elever, der 
giver op på matematikfaget, så det gælder 
om at støtte dem bedst muligt. For nogle er 
de skriftlige prøver angstprovokerende, og så 
handler det om at opbygge elevernes selvtil-
lid og deres mestring i prøverne. Vi kan også 
tage en samtale og se om det eventuelt hand-
ler om noget andet end matematik”.

Men der findes ikke en pakke til hjælp til 
matematikvanskeligheder, netop fordi det kan 
være så forskelligt, hvad problemet er. Er det 
en færdighed, der skal trænes, eller en mere 
grundlæggende vanskelighed hos eleven?

Når Helle Hillebrandt Møller skal hjælpe, 
prøver hun at bygge et stillads op. Det kan 
for eksempel være, at to-tre elever sammen 
får en opgave. De skal læse den, prøve at 
forstå den og så sammen omformulere opga-
ven. Kan de det, har de bedre mulighed for at 
forstå den. De skal i gruppen prøve at tegne 
opgaven, lave et overslag over, hvad resul-
tatet mon kan blive, og så regne opgaven og 
tjekke med deres overslag. 

I konklusionen på sit prisvindende diplom-
projekt skriver Helle Hillebrandt Møller, at 
rollen som matematikvejleder indbefatter 
overvejelser om, hvordan en indsats kan ske i 
et inkluderende fællesskab, og at kunne give 
anbefalinger til både elever, matematiklærere 
og forældre. Her kan talblindhedstesten også 
fungere som opmærksomhedsskabende red-
skab, der sætter fokus på de elever, der er i 
matematikvanskeligheder, hvad enten deres 
udfordringer skyldes talblindhed eller ej, 
mener hun.

hl@folkeskolen.dk

OM TALBLINDHEDSTESTEN
Talblindhed er et nyt 
forskningsområde, hvor der mangler 
international evidensbaseret 
forskning. Der er for eksempel endnu 
ikke opnået international konsensus 
om, hvordan talblindhed afgrænses, 
hvordan talblindhed identificeres, 
eller hvordan man i 
uddannelsessystemet bedst tilgodeser 
talblinde elever. 
Den dansk udviklede talblindhedstest, 
som forskerne har afleveret til 
Undervisningsministeriet, opererer 
med fire forskellige test: en 
observationsguide, hvor læreren kan 
identificere elever med særlige 
kendetegn, som kan tyde på 
talblindhed, en digital test, en 
samtaletest og en kognitiv udredning 
fra Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning, der skal afgøre, om en 
elev har andre vanskeligheder.
Det er endnu uklart, hvornår 
Undervisningsministeriet er klar med 
talblindhedstesten. 

LEGATMIDLER UDDELES til 
pensionerede lærere og deres 
efterladte i en TRANGSSITUATION 
samt til læreres udgifter ifb. med 
VIDEREUDDANNELSE.

A. C. Bondes Fond, stiftet 1939, er under 
opløsning. I den forbindelse uddeles 
fondens midler iht. fondens formål.  
Der ydes følgende legater:

TRANGSLEGATER
Ydes til pensionerede lærere eller efter-
ladte ægtefæller efter sådanne, som 
befinder sig i en økonomisk trangs- 
situation. For at komme i betragtning 
til legat skal husstandsindkomsten ikke 
overstige 300.000 kr. årligt.

UDDANNELSESLEGATER
Ydes til læreres dokumenterede  
udgifter til efter- og videreuddannelse
af pædagogisk karakter. Det kan f.eks. 
være udgifter til kursus, rejse og op-
hold. 

Som udgangspunkt kan alle lærere i 
Danmark, samt enker og enkemænd, 
der måtte falde ind under én af de 
to ovennævnte kategorier, komme i 
betragtning til et legat. I henhold til 
fondens fundats har lærere ansat ved 
Nyborg Private Realskole fortrinsret. 
Dernæst kommer lærere og efterladte 
til lærere ved skoler tilhørende med-
lemskredsen ved Danmarks Private 
Skoler. Herudover kan lærere ved 
øvrige grundskoler i Danmark komme i 
betragtning.

Fonden opfordrer alle interesserede til 
at søge. Ansøgningsskema findes på  
www.privateskoler.dk/bondesfond

Ansøgningsfrist er d. 28. februar 2022

Legater tildeles efter særskilt vurdering 
af bestyrelsen ved A. C. Bondes Fond.

A. C. Bondes Fond
c/o Danmarks Private Skoler 
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Tlf: 33307930
info@privateskoler.dk

ANNONCE
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 “Som at putte 
 en firkant
 ind i en cirkel”

Det var ikke lige ud ad landevejen, da Josefine Rask 
Dam og Aviaja Stjernstrøm valgte at se på filosoffen 
Hannah Arendts relevans for faget kristendoms-
kundskab i deres bachelorprojekt. Undervejs over-
vejede de at droppe projektet, men de holdt fast 
– og nu modtager de en særpris om skolens dan-
nelsesbidrag på Lærerprofession.dk.
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styr på det hele. Tirsdag forstod de ingenting, 
onsdag vendte overblikket tilbage – og sådan 
kunne det fortsætte.

“Men heldigvis var det oftest sådan, at når 
Josefine ikke forstod noget, så forstod jeg det 
– og omvendt”, beretter bachelor og nybagt 
lærer Aviaja Stjernstrøm.

Sammen med Josefine Rask Dam har hun 
skrevet bachelorprojekt om den tyske filosof 
Hannah Arendts relevans i kristendomskund-
skabsfaget, som fredag den 26. november 
blev hædret med en særpris om skolens dan-
nelsesbidrag på Lærerprofession.dk.

Den så de ikke ligefrem komme, da de 

befandt sig midt i arbejdsprocessen. De ved 
godt, at emnet “kan være lidt langhåret”, og 
selve udfordringen med at omsætte den tyske 
filosofs tænkning fra 1950’erne til kristen-
domsfaget i den danske folkeskole anno 2021 
viste sig nogle gange lettere sagt end gjort 
– alene af den årsag at Hannah Arendts tænk-
ning heller ikke fokuserede på skolen.

“Men så prøver vi netop at sige noget om 
skolen – på baggrund af det, hun sagde. Og 
vores erfaring med hende viste os, at hun var 
klarsynet”, pointerer Josefine Rask Dam.

“Hver gang vi var til vejledning, fik vi at 
vide, at hun jo var en politisk teoretiker, så 
hvordan får vi hende ind i folkeskolen og 
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undervisningen? Det var nok lidt som at putte 
en firkant ind i en cirkel. Vi måtte også tænke 
sådan … lidt frit”, tilføjer Aviaja Stjernstrøm.

Derfor endte det med følgende problemfor-
mulering fra de to bachelorer, der begge har 
haft kristendomskundskab som linjefag på 
Københavns Professionshøjskole: “Hvordan 
kan Hannah Ahrendts tænkning om natalitet, 
pluralitet og dømmekraft have relevans for 
kristendomskundskabsfaget, og hvilke poten-
tialer kan hendes tænkning udfolde inden for 
kompetenceområdet livsfilosofi og etik?”

Begrebet natalitet er ifølge Arendt forbun-
det med handling, da det at være født og kun-
ne begynde på noget nyt er et grundvilkår for 
mennesket. Pluralitet understreger, at individet 
er forskelligt fra alle andre mennesker, men 
mødes i fællesskabet, hvor tale og handling 
bliver bindeleddet. Mens begrebet dømmekraft 
ifølge de to bachelorer er “den proces, hvor vi 
på den ene side afprøver vores meninger for 
en forestillet pluralitet, men samtidig er i færd 
med at danne vores eget selv”.

MERE END NORMATIVE MÅL

Josefine Rask Dam og Aviaja Stjernstrøm 
kendte på forhånd kun lidt til den tyske filo-
sof, der døde i 1975. Men da de læste hendes 
essay “The crisis in education” fra 1954, var 
de ikke i tvivl. Det skulle deres bachelorpro-
jekt handle om.

“Vi var simpelthen grundlæggende nysgerri-

ge. Vi ville gerne vide mere. Og så tænkte vi, 
at hendes tænkning kunne lægges over skolen 
som helhed og kristendomskundskab. Også 
fordi der er så mange politiske bestemmelser 
og beslutninger på et område, der interesserer 
politikerne. Der er også et lille oprør i det her 
mod alle de mål og forudbestemte planer, vi 
har for eleverne. For hvis vi vil forudbestem-
me det hele – tager vi så ikke dannelsen ud af 
det?” lyder det fra Josefine Rask Dam.

Som led i bachelorprojektet gennemførte 
Josefine Rask Dam og Aviaja Stjernstrøm 
fokusgruppeinterview med elever for at un-
dersøge, hvordan de forstår faget, og hvordan 
der arbejdes med kompetenceområdet livsfi-
losofi og etik i undervisningen. Interviewene 
viste de to bachelorer, at eleverne ser kri-
stendomskundskab som et fag, der fokuserer 
meget på fortiden og på viden om religioner, 
men ikke så meget skaber et rum, hvor ele-
verne får mulighed for at finde ud af, hvem 
de er i dag.

Men det er vigtigt, at faget ikke kun lever 
op til de normative mål, argumenterer de to 
nyuddannede lærere. Undervisningen i kri-
stendomskundskab skal også hjælpe eleverne 
til at udvikle sig til selvstændige individer 
med mulighed for at handle, sætte sig i an-
dres sted og diskutere i fællesskaber – sagt 
med Arendts begreber: udvikle deres dømme-
kraft og identitet. Og sådan et potentiale har 
kompetenceområdet livsfilosofi og etik, for 
eksempel ved at inddrage etiske dilemmaer i 
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Med en sjældent set fordybelse har 

Josefine Rask Dam og Aviaja Imbæk 

Stjernstrøm undersøgt filosofiske og 

teoretisk svære positioners relevans 

for faget kristendomskundskab.

I projektet har de afveget fra nogle 

af de krav, der traditionelt stilles 

til et professionsbachelorprojekt. 

Derved har de skabt rum til deres 

egen dannelsesproces i mødet med 

Arendts filosofi og brugt den som 

analytisk linse på undervisning, så 

den får værdi ud over etik i 

kristendomskundskab.

Et personligt og dristigt projekt.

DOMMERNES BEGRUNDELSEundervisningen, hvor elever indtager forskel-
lige roller og øver sig i at sætte sig i andres 
sted, argumentere og diskutere, skriver de to 
i projektet. 

”VI PLANLÆGGER ANDERLEDES”

“Vi blev advaret mod at blive alt for teoreti-
ske. Det skulle gerne munde ud i noget med 
noget handlingsperspektiv om, hvordan det 
her gør os til bedre lærere. Det var svært, for 
det er jo lidt langhåret, så vi gjorde os mange 
tanker om, hvordan vi skulle få det ned i 
konkret undervisning, og om hvordan den her 
proces har gjort os til bedre lærere”, siger Avi-
aja Stjernstrøm.

Derfor spurgte de også sig selv undervejs, 
hvordan en almindelig lærer nu skulle kunne 
bruge deres konklusioner i undervisningen.

“Vi kom frem til, at der nok ikke var nogen 
konklusion. Vi har ikke det konkrete hand-
lingsperspektiv med, men det tog vi så med 

til den mundtlige del. Det er mere nogle nye 
tanker, der kan lægges ind over den måde, 
vi underviser i kristendomskundskab på og 
holder skole på i det hele taget”, siger Josefine 
Rask Dam.

I det mundtlige forsvar for opgaven inddrog 
de den såkaldte bromodel fra bogen “Broen til 
fagsproget” af Helene Thise og Katja Vilien. 

“Vi prøvede at lægge den ned over vores 
tanker, så vi kunne se, hvordan begreberne 
natalitet, pluralitet og dømmekraft kunne kom-
me ind i det didaktiske værktøj, så det måske 
kunne bruges i undervisningssammenhæng”, 
siger Josefine Rask Dam.

Aviaja Stjernstrøm supplerer: “Vi er blevet 
inspireret af Hannah Arendts måde at tænke 
på, og vi har lært hendes begreber at kende. 
Det var det, vi viste til den mundtlige del. Og 
hvis vi har hendes tanker med i baghovedet, så 
planlægger vi anderledes”.

ebm@folkeskolen.dk
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Spot/ved Helle Lauritsen/hl@folkeskolen.dk

E-bog: Fake, fakta og vacciner 
Vi oplever en pandemi, men også 
en infodemi, der er spredning af 
information og misinformation 
på de sociale medier, siger WHO.

Læs materialet på forstå.dk 

”Fake news kan skræmme og skabe 
utryghed, fordi historierne bygger på 
følelser som frygt og vrede”, står der i 
indledningen til undervisningsmaterialet 
om fake news og vacciner. YouGov har for 
forlaget Alinea spurgt 500 unge om, hvor 
de får deres nyheder fra. En fjerdedel af 
dem fortæller, at de er stødt på fake news 

om vacciner på de sociale medier. Under-
søgelsen viser også, at de unge får deres 
viden om vacciner fra deres forældre, 
undervisere og nyhedsmedier som aviser, 
tv og radio. Og at de unge er skeptiske over 
for det, de læser på de sociale medier. 

Alle klassetrin kan deltage i forlaget 
Alineas konkurrence om at lave en 
podcast. Der er tre kategorier: 
fiktionspodcast, faktionspodcast og 
læringspodcast. En podcast til 
konkurrencen må højst vare seks 
minutter, og den skal indsendes 
inden 1. februar 2022. 

Alinea har udviklet materiale om 
lyddesign og speak, som er henvendt 
til indskoling, mellemtrin og udsko-
ling. Alle klassetrin kan aflevere en 
podcast til dansk, engelsk eller 
teknologiforståelse. Andre emner er 
desuden mulige på de forskellige 
klassetrin. Undervisningsmaterialet 
varer op til ni lektioner. Vinderne 
bliver offentliggjort på Danmarks 
Læringsfestival til marts.

DM i skole- 
podcast

dmiskolepodcast.dk

Vejen til et godt indeklima på skolen

realdania.dk

Realdania har samlet 30 skoleeksempler på 
godt indeklima. Eksemplerne strækker sig 
fra solfilm på vinduerne til bevidsthed om 
udluftning, måling af CO2 i luften og 

forbedring af de akustiske forhold. Bliv 
inspireret til løsninger af indeklimaproble-
merne på ”Indeklima i skoler”. Realdania har 
tidligere udgivet en håndbog, der trin for trin 
guider kommuner til at tage fat på at 
forbedre indeklimaet på skolerne. I den nye 
udgivelse er der billeder og beskrivelser fra 
de 30 skoler med små og større løsninger på 
at forbedre et dårligt indeklima. Fordi det 
betyder rigtig meget for elevernes koncen-
tration, velbefindende og faglige resultater i 
skolen.

Foto: C
hristian B

 Yellow
s C

ollective

LAD ELEVERNE TAGE  
EVENTYRENE TILBAGE!

Læs mere og tilmeld dig webinar på:  
aka.ms/HCAminecraft
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Lærerjob.dk

Jobannoncer
fra

Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. 
så kommer du direkte til annoncen.  

De farvede blokke henviser til tre kategorier.

Naviger til den region, der er relevant for dig,  
og find dit næste drømmejob.

LEDERSTILLINGER LÆRERSTILLINGER ØVRIGE JOB

Lemvig Kommune søger en projektleder, der skal stå i spidsen 
for Klima, teknologi & (w)os, et projekt, som over de kommende
tre år skal implementere og forankre teknologi- og klimafor-
ståelse på Lemvig Kommunes syv folkeskoler. Projektet er 
støttet af A.P. Møller Fonden.
Med projektet tager Lemvig Kommune ansvar for at danne og 
uddanne vores børn og unge til at forstå og forholde sig til et 
digitaliseret samfund – et samfund, hvor klimaudfordringer 
og bæredygtighedsdagsorden  er uomgængelige. Vi ønsker 
at give næste generation mulighed for at handle og træffe 
kloge valg i en kompleks verden. Projektets fundament er 
praksisnær kompetenceudvikling af lærere, samarbejde med 
lokale virksomheder og en klar elevstemme. 

Er du optaget af klima og teknologi? Er der en projektleder 
gemt i dig? Så gå ind og se det fulde stillingsopslag på  
lærerjob.dk eller på Lemvig Kommunes hjemmeside. 

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte 
Fagchef for Læring, Martin Bang Madsen på:  
telefon 9663 1357, mobil 2160 5364.
Ansøgningsfrist
Torsdag den 6. januar 2022.

Projektleder til Klima, teknologi & (w)os

Viceskoleleder  
søges til Gildbroskolen

Vi søger dig, hvis du er optaget af fællesskab, 
faglighed og trivsel, både for voksne og børn.

Du søger os, hvis du ønsker at kombinere dit 
daglige arbejde indenfor henholdsvis drift, ledelse 
og relationer, med et strategisk fokus på skolens 
udvikling, organisering og indretning.

 Vi tilbyder dig dygtige, engagerede og 
imødekommende kolleger, en skole med fokus 
på trivsel og faglighed, hvor elevernes faglige 
progression er i højsædet.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist:  Onsdag d. 12. januar 2022.
Mere information: ishoj.dk/om/job-hos-os/

Munkebo Skole, 5330 Munkebo

Stærk og engageret udskolingslærer med 
humanistisk profil søges
• Ansøgningsfristen er den 09. dec. 2021

Kvik-nr. 82936790

Syddansk Erhvervsskole, 5230 Odense M

Timelærere til matematik, fysik og  
teknikfag på EUX
• Ansøgningsfristen er den 12. dec. 2021

Kvik-nr. 82986297

Aller Friskole, 6070 Christiansfeld

Synlig skoleleder søges til friskole  
med stærkt fællesskab
• Ansøgningsfristen er den 05. dec. 2021

Kvik-nr. 82864057

Ugelbølle Friskole, 8410 Rønde

Fagligt stærk pædagogisk leder  
søges til stærk friskole
• Ansøgningsfristen er den 06. dec. 2021

Kvik-nr. 82948562

Ringkøbing-Skjern Kommune, 6920 Videbæk

Leder til Ungdommens Uddannelsesvejledning 
– genopslag
• Ansøgningsfristen er den 02. dec. 2021

Kvik-nr. 82957221

Sportsefterskolen SINE, 6240 Løgumkloster
 
FORSTANDER 

• Ansøgningsfristen er den 05. jan. 2022

Kvik-nr. 82971994

Hedegård Friskole, 7323 Give

Hedegård Friskole – Fællesskabets skole  
søger ny skoleleder
• Ansøgningsfristen er den 31. jan. 2022

Kvik-nr. 82977189

JYLLAND

FYN & ØER
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Lærerjob.dk

Synscenter Refsnæs Vestsjælland, 4400 Kalundborg
 Leder til den Nationale Specialrådgivning  
på synsområdet for børn og unge
• Ansøgningsfristen er den 12. dec. 2021

Kvik-nr. 82995920

Lemvig Kommune, 7620 Lemvig
 
Projektleder til Klima, teknologi og (w)os 

• Ansøgningsfristen er den 06. jan. 2022

Kvik-nr. 82985508

Ishøj Kommune, 2635 Ishøj
 
Viceskoleleder søges til Gildbroskolen 

• Ansøgningsfristen er den 12. jan. 2022

Kvik-nr. 82948251

Ishøj Kommune, 2635 Ishøj

Har du lyst til at arbejde i Ishøj Kommune?  
Her kan du se alle vores ledige stillinger
• Ansøgningsfristen er den 12. dec. 2021

Kvik-nr. 82987317

Johannesskolen, 3400 Hillerød
 
Barselsvikar for lærer 

• Ansøgningsfristen er den 06. dec. 2021

Kvik-nr. 82947717

Vestegnen HF & VUC, 2620 Albertslund

Vi søger undervisere på AVU og FVU  
til fagene engelsk og dansk som andetsprog
• Ansøgningsfristen er den 12. dec. 2021

Kvik-nr. 82947812

Sportsefterskolen Sjælsølund, 2970 Hørsholm
 
Matematiklærer 

• Ansøgningsfristen er den 12. dec. 2021

Kvik-nr. 82948416

UCN10, 10.-klasseskolen i Brøndby, 2605 Brøndby
 
Specialklasselærer 

• Ansøgningsfristen er den 15. dec. 2021

Kvik-nr. 82957792

Rudersdal Kommune, 2950 Vedbæk
 
Dansklærer til Trørødskolen 

• Ansøgningsfristen er den 07. dec. 2021

Kvik-nr. 82961844

Marie Kruses Skole, 3520 Farum

Lærer til undervisning i biologi, fysik/kemi  
og matematik på mellemtrin/udskoling
• Ansøgningsfristen er den 06. dec. 2021

Kvik-nr. 82976630

Solvangskolen, 3520 Farum
 
Er du mon den, Solvangskolen står og mangler? 

• Ansøgningsfristen er den 12. dec. 2021

Kvik-nr. 82976633

Nordstrandskolen, 2791 Dragør
 
Lærer til Nordstrandskolen 

• Ansøgningsfristen er den 12. dec. 2021

Kvik-nr. 82976655

Skolen på Nyelandsvej, 2000 Frederiksberg
 
Dansk- og madkundskabslærer 

• Ansøgningsfristen er den 05. dec. 2021

Kvik-nr. 82977313

Lindegårdsskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Dansklærer til indskolingen på 
Lindegårdsskolen
• Ansøgningsfristen er den 03. dec. 2021

Kvik-nr. 82985579

Brøndby Kommune, 2605 Brøndby

Brøndbyøster Skole søger friske og  
dedikerede lærere
• Ansøgningsfristen er den 15. dec. 2021

Kvik-nr. 82985652

Engelsborgskolen, 2800 Kgs. Lyngby
 
LKT-lærere og pædagoger til Engelsborgskolen 

• Ansøgningsfristen er den 10. dec. 2021

Kvik-nr. 82947822

Kalundborg Kommune, Fagcenter Børn, 4400 Kalundborg

Logopædfaglig koordinator og en logopæd til 
udviklingsorienteret PPR i Kalundborg
• Ansøgningsfristen er den 02. dec. 2021

Kvik-nr. 82962216

Skolen på la Cours Vej, 2000 Frederiksberg

Læsekompetencecentret Skolen på  
la Cours Vej søger læsevejleder/lærer
• Ansøgningsfristen er den 10. dec. 2021

Kvik-nr. 82977314

SJÆLLAND & ØER



F o l k e s k o l e n   2 1   2 0 2 1   47 

Gå ind på lærerjob.dk, indtast netnummeret 
 og læs hele annoncen

Hundige Lille Skole, 2670 Greve
 
Hundige Lille Skole søger en skolepædagog 

• Ansøgningsfristen er den 12. jan. 2022

Kvik-nr. 82991017

Følg med og deltag  
i debatten på

.DK

Lærerjob.dk

Region Sjælland, 4400 Kalundborg

Læreruddannet skolekonsulent til nationalt 
skoletilbud ved Synscenter Refsnæs
• Ansøgningsfristen er den 07. dec. 2021

Kvik-nr. 82985381
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Lærernes Centralorganisation – og dermed 
Danmarks Lærerforening - har indledt blokade mod 
alle afdelinger – herunder dagbehandlingsafdelinger, 
skoleafdelinger og STU- & EUA-afdelinger – af 
følgende fem dagbehandlingstilbud/-skoler: 

Blokaden betyder, at foreningens medlemmer 
fra onsdag den 1. april 2020 ikke må søge job 
eller lade sig ansætte ved disse skoler. Der 
har i over et år været ført forhandlinger med 
Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der repræsenterer 
dagbehandlingstilbuddene, om overenskomst 
til dækning af undervisningsarbejdet på 
dagbehandlingstilbuddene. Desværre har 
forhandlingerne endnu ikke ført til et resultat.  
Derfor er det besluttet at udvide blokaden, som 
hidtil kun har dækket Sputnik. Brud på blokaden 
kan medføre eksklusion af Danmarks Lærerforening, 
ligesom man kan miste retten til senere at blive 
medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af skolerne 
Sputnik, Basen, Isbryderen,  
Vikasku og Skolen ved Sorte Hest

• Sputnik 
• Basen 
• Skolen ved Sorte Hest
• Isbryderen 
• Vikasku  

INFO TIL 
ANNONCØRER
For annoncering i fagbladet Folkeskolen  
kontakt Media-Partners på telefon eller e-mail. 

TELEFON: 
+45 2967 1436 eller +45 2967 1446  

FORRETNINGSANNONCER:  
annoncer@media-partners.dk

STILLINGS- OG RUBRIKANNONCER:  
stillinger@media-partners.dk

DEADLINES FOR ANNONCER 2021

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

Rubrikannoncer

Udgivelse:Nummer:
Deadline  
forretningsannonce

Deadline stillings-
rubrikannonce

Blad nr. 22
Blad nr. 01
Blad nr. 02

30. november

28. december

11. januar 

16. december

13. januar

27. januar

07. december

4. januar

10. januar

Næste nummer af

udkommer torsdag den 16. december
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151.000 LÆSERE 

Fagbladet Folkeskolen og 
folkeskolen.dk udgives af 
udgiverselskabet Fagbladet 
Folkeskolen ApS, som ejes af 
Stibo Complete og Danmarks 
Lærerforening.  

Mediet redigeres efter journa-
listiske væsentlighedskriterier. 
Chefredaktøren har ansvar for 
alt indhold.  

Cvr-nummer: 36968559

Tryk  
Stibo Complete, der er mil-
jøcertificeret af Det Norske Ver-
itas efter ISO 14001 og EMAS. 

138. årgang, ISSN 0015-5837 

Grafisk produktion  
Boy & Son ApS 

Kontrolleret oplag 2020:  
73.598 
(Danske Mediers Oplagskontrol) 

Læsertal 2020:
151.000  
(Index Danmark/Gallup)

Abonnement 
Se folkeskolen.dk/abonnement 

Udebliver dit blad  
Klik på ”Klag over bladleveringen”  
nederst på folkeskolen.dk. 

Levering  
Ved adresseændring send en 
e-mail til medlemsservice@dlf.
org eller ring til 33 69 63 00 

Henvendelser til redaktionen

E-mail 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Telefon  
33 69 63 00

Post 
Fagbladet Folkeskolen,  
postboks 2139  
1015 København K

Adresse  
Kompagnistræde 34, 3. sal,  
1208 København K

Følg Folkeskolen
     facebook.dk/folkeskolendk 
     @folkeskolendk
     @folkeskolendk

Redaktionen 
Hanne Birgitte Jørgensen  
ansvarshavende chefredaktør 
hjo@folkeskolen.dk 

Anne-Christine Pihl  
chefsekretær  
acp@folkeskolen.dk 

Peter Leegaard  
ansvarlig for forretningsudvikling 
ple@folkeskolen.dk 

Karen Ravn  
webredaktør
kra@folkeskolen.dk

Mette Schmidt  
bladredaktør  
msc@folkeskolen.dk

Pernille Aisinger (orlov) 
pai@folkeskolen.dk

Sebastian Bjerril 
bje@folkeskolen.dk 

Andreas Gram Friedrichsen
agf@folkeskolen.dk

Helle Lauritsen 
hl@folkeskolen.dk 

Erik Bjørn Møller  
ebm@folkeskolen.dk 

Andreas Brøns Riise 
abr@folkeskolen.dk 

Maria Becher Trier 
mbt@folkeskolen.dk 

Anmeldelser 
Stine Grynberg Andersen  
redaktør af anmeldelser  
sga@folkeskolen.dk   

Faglige netværk 
Jennifer Jensen (orlov) 
community udvikler
jje@folkeskolen.dk

Debat
Caroline Schrøder
community manager 
debat@folkeskolen.dk

Lærerprofession.dk 
De bedste professionsbachelor- 
og diplomprojekter fra lærer-
uddannelsen og skoleområdet. 
I samarbejde med Danske 
Professionshøjskoler. 

Forsidefoto:  
Michael Drost-Hansen  
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Snaregade 10 A, 1205 København K • Tlf. 70 25 10 08  
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING
Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen træf-
fes i foreningens sekretariat  
efter aftale.

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

SERVICELINJEN,  
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du 
kan henvende dig med et problem, 
kan du ringe til servicelinjen. Her kan 
du få oplyst, om du skal henvende dig 
til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension 
mv., om kredskontorets åbningstid, 
adresser og telefonnumre.

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

MEDLEMSHENVENDELSER
Henvendelser om pædagogiske, øko-
nomiske og tjenstlige forhold skal ske 
til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan 
man henvende sig om konkrete sager 
om arbejdsskader og psykisk ar-
bejdsmiljø, om medlems-
administration, låneafdeling, under-
støttelseskasse og udlejning  
af foreningens sommerhuse.

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

LÅN
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 33 69 63 00, eller der kan an-
søges direkte på vores  
hjemmeside www.dlf-laan.dk

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

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

Forperson
Caroline Holdflod Nørgaard  
+45 20 87 54 06, cahn@dlf.org  
Studerende kan søge rådgivning i  
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

Formand 
Morten Kvist Refskov 
 
Book en aftale
Vi har åbent for personligt frem-
møde efter aftale. 
 
Du kan altid booke en aftale med 
din konsulent på vores hjemme-
side eller ved at ringe til os. 

www.laka.dk 
tlf. 70100018

Vores kontorer
Vi har fem kontorer rundt  
om i landet
 
Odense 
Forskerparken 10D, 1. nr. 31 & 32
5230 Odense M
 
Esbjerg 
Torvet 21, 1. sal
6700 Esbjerg
 
Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov 
 
Aalborg 
C. W. Obels plads 1 B, 1. 
9000 Aalborg 
 
København 
Hestemøllestræde 5 
1464 København K 
 
Telefontider og åbningstider 
i København
Man - tors: 9.00-15.30  
Fre: 9.00-14.30 

Kompagnistræde 32 · 1208 København K · Tlf.: 70100018
Email: via hjemmesiden www.laka.dk

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.



USKOLET
VE D  M O RT E N  R I E MAN N
USKOLET

1) Okay, så du lusker altså rundt og er “passivt jobinteresseret”, hvad? 
Jamen tak for det. Som om vi i ledelsen ikke havde problemer nok i 
forvejen. 

2) Og så anfører du ovenikøbet ledelsen som den primære årsag  
til, at du overvejer at skifte job. Hvad nu, hvis vi fortæller dig, at ledelsen 
sgu også overvejer at skifte job?

3) Der er kun en procent, der peger på eleverne som årsag til at  
overveje et jobskifte, og det er jo noget af det gode ved den  
her slags undersøgelser: Man kan bare lyve. 

4) Det var faktisk samme mulighed, vi benyttede os af, da vi valgte  
at fylde rapporten op med udelukkende stock-fotos af lykkeligt smilen-
de unger.

5) Men du er godt klar over, at andre altså også hader deres job indimel-
lem, ikke? Tror du for eksempel, det er særligt ophidsende at sidde på 
et analyseinstitut og lave søjlediagrammer dagen lang?

6) Mange er “åbne over for at søge job andre steder end inden for sko-
len”, og vi er nødt til at lade dit svar tælle med dér. Men se det nu bare i 
øjnene: Kasper Hjulmand kommer ikke til at ringe. 

7) Hvis vi nu fortæller dig, at du er god nok, og du da garanteret stadig er 
mægtig attraktiv ude på markedet, dropper du så alt det der med motor-
cykel og tatoveringer og jobskifteovervejelser?

8) Om det er realistisk, at alting vil blive meget bedre og meget  
anderledes og skønnere og smukkere ovre i et nyt job? Sikkert. 
Måske lige bortset fra stress og inklusion og Aula og den slags. 

9) Hør engang. Vi ved da godt, at det kan være svært at bevare  
gnisten. Men skal der virkelig ikke mere til end et opslag på lærerjob.dk, 
der smyger sig forbi og hvisker “resurseorienteret mindset”, før du halser 
efter et slag fremmed kerneydelse, hvad? Hvad? Og hvad med børnene, 
tænker du slet ikke på børnene?

10) Men så pøj-pøj da. Snart sidder du måske i et nyt klasselokale i et virvar 
af 132 decibel og fægter med armene, mens et dokumentarhold fra TV 2 
foreviger det hele.

Uskole t er Folkeskolens bagside med satire, som ikke umiddelbart går meget op 
i fakta. Skulle enkelte navne, hændelser eller undervisningsministre alligevel 
føles bekendte, er man velkommen til at tro, hvad man vil.

Illustration: Oliver Seppo
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Grib chancen og nyd en weekend på et af for-
eningens dejlige konferencecentre når vi af-
holder medlemskonferencer i foråret 2022. Bliv 
inspireret, reflekter, debattér, gå en tur og tag 
det bedste med hjem.

Vi har fundet nogle fantastiske oplægsholdere i
Rasmus Meyer (forstander, Krogerup Højskole) 
eller Anders Fogh Jensen (filosof), Janne He-
degaard Hansen (centerchef for Nationalt Vi-
dencenter om Udsatte Børn og Unge) og Lene 
Tanggaard (leder af Designskolen i Kolding). 

Med de oplægsholdere kommer vi omkring pro-
fessionel dømmekraft, inklusion og dannelse. 
Oplæggene kan danne baggrund for drøftelser 
med værterne fra foreningens hovedstyrelse 

om den kulturforandring, der følger i kølvandet 
på arbejdstidsaftalen A20.

Du kan læse mere om oplæggene på vores 
hjemmeside.

Det er gratis at deltage, og foreningen dækker 
dine rejseudgifter efter gældende regler. 

Få mere at vide hos din tillidsrepræsentant og 
på www.dlf.org, hvor du kan tilmelde dig og se 
hele programmet.

12. - 13. marts 2022, Sinatur Gl. Avernæs
19. - 20. marts 2022, Sinatur Hotel Skarrildhus
26. - 27. marts 2022, Sinatur Hotel Skarrildhus

Ansøgningsfristen er 19. december 2021.

MEDLEMSKONFERENCER

DANMARKS
LÆRERFORENING
dlf.org
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