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PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

Med Læs sammen får du et system, som inkluderer alle elever med 
differentierede, lydrette tekster og et lydbilledalfabet.

Læs sammen sender eleverne på opdagelse i et eventyrligt univers 
og bygger på en balanceret læsepædagogik med fokus på afkod-
nings- og læseforståelsesstrategier, skrivning og sproglig bevidsthed.

Systemet har masser af aktiviteter, musik og bevægelse – og viser 
nye veje til forældreinddragelse og dialog.

Læsebogen indeholder både voksen- og elevtekster. Alle elevtekster 
er differentierede på tre niveauer. Arbejdsbogen har læringsmål for 
hvert kapitel, og alle kapitler afsluttes med evalueringsark.

Læs sammen består af en Arbejdsbog, Læsebog og Lærervejledning. 
Med Lærervejledningen følger adgang til download og print af 170 
kopiark samt tavlebog.

Til den første læseundervisning

Af Conni Camille Isgaard 
Illustreret af Vibeke Wang

Universet i materialet er et, børnene vil elske, 
og det vil motivere til opmærksomhed. Børn, 
der bliver undervist, som materialet er tænkt, 
bliver helt sikkert dygtige. […] Et gedigent 
og spændende materiale. 
 – Folkeskolen.dk, oktober 2018

Vores klasse – en ny serie letlæsningsbøger til den 
første læsning i indskolingen – alle med lixtal 5. Hver 
bog behandler et tema eller et dilemma, som gør bøgerne 
velegnede til samtale og diskussion – både i klassen og 
hjemme. Skrevet af Anna-Marie Helfer og illustreret af 
Pauline Drasbæk.

Interessant letlæsningsserie. I letlæsningsform 
får børn i indskolingen her indhold med tyngde. 
Klar anbefaling. 
 – Lektøudtalelse, DBC Medier, februar 2019

Køb 
samlet sæt 
til særpris

ET 
LÆSESYSTEM 

SOM INKLUDERER 
ALLE

Af Bjarne Nielsen Af Lene Straarup og 
Mette Holst Bertelsen

Af Bo Hejlskov Elvén Af Bo Hejlskov ElvénAf Bjarne Nielsen

NYHED

Bøger med fokus på inklusion

Er du medlem af Danmarks Lærerforening, kan du nu låne til en  
ny bil på ekstra gode betingelser. Her er ingen skjulte gebyrer  
eller ekstra ordinære omkostninger – du betaler for oprettelse,  
og får en lav variabel rente på 2,95 % p.a.

Eksempel på billån med medlemsfordele – 2.446 kr./md. før skat
• Løbetid: 84 måneder • Udbetaling: 44.000 kr. (20 %)
• Bilens pris: 220.000 kr. • Lånebeløb: 176.000 kr.
• Variabel rente: 2,95% p.a. • Debitor rente: 2,98% p.a.
• Samlede låneomkostninger: 185.510 kr. • ÅOP: 4,59%
• Samlet tilbagebetaling ekskl. udbetaling: 205.499 kr.
• Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2018

Billån med medlemsfordele kræver almindelig kredit god kendelse.  
Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet. 
Renten gælder ved oprettelse af nye billån samt ved overførsel  
af billån fra andre banker/finansieringsselskaber.  
Der er 14 dages fortrydelsesret på lånet.

Billån med 
medlems-

fordele

Få en ny bil  
for under 
2.500 kr./md.
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Billigt billån – beregn nu
Beregn selv eller søg billån på: lsb.dk/dlf

Billigt billån – ring nu
Ring:  Ring 3378 1930 hvis du vil tale  

billån med en personlig rådgiver
Online:   Gå på lsb.dk/dlf og ’vælg book’  

møde. Så kontakter vi dig.

Logo farver:
Rød: 20/100/80/40
Blå: 100/70/40/10
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26
Nina bruger  

sin specialviden
Nina Kørvel er støttelærer på  

Stenderup Skole. Hun har blandt andet 
en kandidatgrad i pædagogisk psykologi 
og bruger sin specialviden til at struktu-

rere dagen for elever med diagnoser.

Foto: M
ikkel Drost-Hansen

14
Michael flytter resurser  

til indskolingen 
»Vi har de samme resurser som alle  

andre skoler i Viborg, men vi prioriterer at 
have så mange medarbejdere ude hos 
børnene som muligt«, siger skoleleder  

Michael Flarup på Brattingsborgskolen.

Foto: Bo Am
strup

36
Andreas og Irene  

underviser sammen
Dansklærer Andreas Busch og AKT-lærer 
Irene Maegaard har været med til at op-
rette Hummeltofteskolens onsdagshold. 

Her er skolens støtteresurser samlet for at 
hjælpe elever med særlige behov. 

Foto: Peter Helles Eriksen

       
          »Inklusions- 
eftersynets anbefalinger 
er gode, men de ligger

nok mest bare 
på en hylde  
og bliver  
ikke brugt«.
 Karina Abildgaard Leisin, 
lærermedlem af ekspertgruppen 
bag inklusionseftersynet
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76 % 
af lærerne føler ikke,  

at de er uddannet til at 
håndtere/undervise elever  

med diagnoser.

40
»Vi ved, hvad der skal til«

Forsker Lotte Hedegaard- 
Sørensen vil have  

handling nu.

20
Tip til den gode inklusion
Lærere over hele landet får ny  
viden og redskaber – og det virker.

Illustration: Ditte Lander Ahlgren30
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Vil du og dine elever på opdagelse? 
KEND DIT LAND er en dannelsesrejse 
i miniformat, hvor 4. klasser kommer 
ud og møder den bedste kultur, natur 
og historie i Danmark. Til turen følger 
et undervisningsmateriale. Med 
udgangspunkt i et turkatalog sætter I selv 
rejsen sammen for jeres klasse – og får op 
til 50% af udgifterne dækket. 

Læs mere på kendditland.dk

Tag dine elever 
med på 

dannelsesrejse
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Det kan lykkes
Den gode nyhed er, at det faktisk er muligt at få inklusion til at lykkes. Netop derfor finder den 
sjældent vej til medierne, fordi journalistikken i et demokrati skal påpege alt det, som ikke lyk-
kes, så offentligheden kan vide det – og gøre noget for at ændre det. 

Den dårlige nyhed er, at listen over problemer ikke ser ud til at blive kortere. Der er for ek-
sempel ikke sket ret meget, siden ekspertgruppen bag inklusionseftersynet kom med sine over 
90 anbefalinger. Spørgsmålet er, om nogen har fået læst sig gennem hele bunken? Kommuner 
sparer stadig på folkeskoleområdet, og skolelederne spejder forgæves efter pengene fra de spe-
cialtilbud, som er nedlagt. 

Hver anden lærer oplever vold og trusler, især fra de mindste elever. Klasserne bliver større, 
samtidig med at lærerne efterspørger viden om, hvordan man håndterer 28 elever, hvoraf syv-
otte stykker har særlige udfordringer. Mange giver op og smider håndklædet i ringen. For slet 
ikke at tale om, at eleverne tager skade.

Som en frustreret forsker siger inde i bladet: I 20 år har jeg talt om nødvendigheden af spe-
cialpædagogisk viden og indsigt på skolerne. Vi ved, hvad der skal til. Men forholdene er kun 
blevet forringet!

Her på Folkeskolen har vi også skrevet rigtig mange sider om inklusionsproblemer i de se-
neste syv år. Det vil vi blive ved med. Men efter at vi siden november har stablet eksempel på 
eksempel i en kæmpestor stak af hjerteskærende fortællinger, synes vi, at det er på tide også at 
se på, om der er steder, hvor man har haft succes med inklusion.

Og det fandt vi faktisk. Ikke at de skoler så lever i en rosenrød hverdag uden problemer og 
bøvl og ballade.  Men i dette særnummer om inklusion, som du sidder med i hånden, besøger 
vi skoler, som på hver deres måde har gode resultater med inklusion. De gør det vidt forskelligt, 
men der er alligevel nogle fællestræk. 

Det handler blandt andet om resurser. Og om prioriteringer. 
Det drejer sig om at være flere voksne til stede i både forberedelse og klassen. Men også om 

specialpædagogisk indsigt. En ledelse, som bakker op og prioriterer fælles forberedelse. Lærere 
og andre faggrupper, som tager det lange, seje træk med at give eleverne gode vaner. Fælles 
regler på tværs af klasserne. Og et godt forældresamarbejde. 

Når Folkeskolen den 14. marts er vært for et debatmøde om inklusion, vil der derfor være 
fokus på løsninger. Blandt andet vil en af skolerne fortælle, hvordan de gør der – og hvilke valg 
og fravalg det har betydet. 

Det er på tide, at skoleverdenen samler sig om at råbe politikerne 
op, så vi sammen kan begynde at løse problemet. Det sker helt sikkert ikke i 
et hug, for hvis der var en simpel opskrift, der passer alle steder, ville den være sat i værk for 
længst. Men det nytter ikke 
kun at råbe på flere resurser, 
selv om det ved gud også er 
nødvendigt. Man skal også 
kunne forklare, hvad de skal 
bruges til. 

Læs med på folkeskolen.
dk, hvor en video fra debat-
mødet vil blive lagt ud. Vi 
håber, at der kommer nogle 
løsninger på bordet. 

Hanne Birgitte Jørgensen, 
ansv. chefredaktør 

HJO@FOLKESKOLEN.DK

# I N K L U S I O N
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4.b kommer fra morgensang, 
og mens eleverne finder deres plads, tager 
Nina Kørvel to af dem med ind i et lille rum 
ved siden af klasselokalet. De stiller sig ved et 
skema bag døren.

»I dag springer vi læsebåndet over, fordi vi 
har været til morgensang. I stedet går vi di-
rekte til matematik. Bagefter får I frikvarter, og 
så skal I have dansk. Efter det store frikvarter 
skal I til svømning, og jeg skal med jer. Nu skal 
I liste ind i klassen og høre, hvad Benedikte 
siger«, fortæller hun de to elever og minder 
pigen om, at hun skal tage sin bog med.

Det tager kun et par minutter at gennemgå 
dagens program for drengen med autisme 

og pigen med indlæringsvanskeligheder. Der 
går også en pige med autisme i klassen, men 
hun er på ferie. For alle tre elever er det af-
gørende, at dagen begynder med, at de får at 
vide, hvad der skal ske. Ellers risikerer deres 
verden at bryde sammen.

4.b på Stenderup Skole i Hedensted Kom-
mune syd for Horsens er et eksempel på, at 
det kan lade sig gøre at inkludere elever med 
særlige behov i normalundervisningen. Til 
og med i en klasse, hvor der også går en sen-
adopteret pige og en pige fra Syrien, og hvor 
flere af de andre elever har et stort behov for 
at blive set og hørt.

»4.b er på mange måder en almindelig 

T E K S T : 

H E N R I K  S T A N E K 

F O T O :  

M I C H A E L  D R O S T - H A N S E N

              To lærere  
    i klassen  
      får inklusion  
 til at lykkes 

Med fast tolærerordning, stram struktur 
og et ekstra rum ved siden af klasselokalet 
går Stenderup Skole målrettet efter at  
beholde så mange elever som muligt i  
normalundervisningen. 

STENDERUP  
SKOLE
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klasse, og så alligevel ikke. Eleverne er meget 
forskellige, men fordi de er blevet trænet i 
social forståelse, accepterer de hinanden. Der 
er ikke en norm om, at alle skal have lov til 
det samme, for vi tager udgangspunkt i den 
enkeltes behov. Sådan har det været fra dag 
ét i børnehaveklassen«, siger Nina Kørvel. 

Hun kom til som støttelærer midt i 2. klasse 
og er med i alle timer i dansk, engelsk, mate-
matik og svømning. I de andre fag støtter en 
pædagog klassen. Ud over sin læreruddannelse 
med linjefag i dansk og engelsk har Nina Kør-
vel en kandidat i pædagogisk psykologi og er 
skolens AKT-vejleder (adfærd, kontakt, trivsel).

I børnehaveklassen blev det italesat over 

for både børn og forældre, at alle elever har 
svagheder og styrker, fortæller Benedikte 
Skov, som har haft klassen i matematik siden 
1. klasse og er delt klasselærer.

»Eleverne ved, hvem der har brug for no-
get særligt, og at der også kan blive taget hen-
syn til dem. De ved også, at de er på et hold, 
hvor man gør hinanden gode. Vi lagde i de 
første år et stort arbejde i at danne relationer 
mellem børnene, og de læste måske ti minut-
ter mindre, fordi det var vigtigt at snakke om, 
hvad en god læsemakker er«, siger Benedikte 
Skov.

Vellykket inklusion bygger ikke kun på 
gode relationer mellem eleverne. Også læ-

rerne arbejder med deres rolle i forhold til 
eleverne, understreger hun.

»Vi voksne skal være troværdige, ærlige 
og ydmyge og sætte os selv i spil, når vi er 
sammen med børnene. Hvis jeg begår en fejl, 
siger jeg det højt, så eleverne lærer, at det er 
okay at fejle, så længe man lærer af det«.

Vilje til at se ud over normen
4.b skal lære om logik. Benedikte Skov 
læser en talgåde op: »I kalenderen har nogle 
måneder 30 dage, og nogle har 31 dage. Hvor 
mange måneder har 28 dage?«

»Det er februar«, svarer en pige, mens en 
dreng korrigerer: »Nej, svaret er én«.

SÅDAN GØR  
STENDERUP SKOLE
   STRUKTUR 

Nogle inkluderede elever har et stort  
behov for faste rytmer og forudsige-
lighed i skoledagen.

   TOLÆRERORDNING 
Fast tolærerordning sikrer, at der er 
voksne nok til at tilgodese alle elevers 
behov.

   EKSTRA LOKALE 
Lokale ved siden af klasselokalet  
giver mulighed for at tilgodese nogle 
inkluderede elevers behov for ro,  
pauser og gentagelse af opgaver.

   SKOLESTART FORBEREDES 
Skoleleder og skolefritidsordningsleder 
samarbejder med forældre til inklude-
rede elever inden skolestart.

   SOCIAL FORSTÅELSE 
Alle elever trænes i at acceptere  
hinandens forskellige behov.

I et lille ekstra rum ved siden af klasselokalet kan elever med særlige behov trække sig tilbage, når de har brug for en stille 
pause. Her kan støttelærer Nina Kørvel også bedre forklare svære opgaver igen uden at forstyrre resten af klassen. 
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T E K S T : 

S E B A S T I A N  

B J E R R I L 

F O T O :  

P E T E R  H E L L E S  

E R I K S E N

SÅDAN GØR  
HUMMELTOFTESKOLEN
    FLERE VOKSNE 

To læreruddannede, en pædagog og skolens ud-
dannelsesvejleder arbejder sammen på onsdags-
holdet.    

   FLERE LOKALER 
Onsdagsholdet har adgang til tre sammenhæn-
gende lokaler, så eleverne kan sikres mest mulig 
ro. 

   AFTALER MED FORÆLDRE 
Lærerne på onsdagsholdet indgår aftaler med 
elevernes forældre og faglærere om, hvilke lektier 
de skal læse – og hvilke de ikke skal. Det aftales 
også, hvordan elevernes arbejde om onsdagen 
bringes med over i deres almindelige klasser.

   UDDANNELSESPARATHED 
Eleverne får hjælp til at blive skarpere på deres 
kommende uddannelsesvalg, og uddannelsesvej-
lederen får et stærkt indblik i hver elev, da han 
typisk er med i undervisningen på holdet.

   FRITIDSINTERESSER 
Pædagogen har blandt andet til opgave at ud-
bygge elevernes fritidsinteresser og kan tage 
kontakt til fritidstilbud.

# I N K L U S I O N
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Onsdagsholdet  
         får det hele til  
      at fungere

17 udskolingselever bliver hver onsdag taget ud af 
deres almindelige klasser på Hummeltofteskolen. 
Det gør de for at få ekstra hjælp til det faglige og 
sociale – og for at få et ugentligt pusterum.

»Hej K, min ven«. Den 
venlige hilsen kommer fra matematiklærer 
Irene Maegaard. Katrine er den tredje elev i 
dag, der møder ind, efter at klokken har slået 
9, selv om skoledagen begyndte klokken 8. 
»Dav, Katrine. Har du haft en god weekend?« 
lyder det kort efter fra pædagog Christian 
Dyhr, da Katrine har lagt sine ting og sat sig i 
en af lokalets lænestole.

Det er egentlig onsdag, men gruppen på 17 
elever er kun samlet én gang om ugen. Sam-
men udgør de unge det, som skolen kalder for 
onsdagsholdet. Alle ugens andre dage går de 
hver især i skolens traditionelle udskolingsklas-
ser, men hver onsdag er de klassekammerater.  

Onsdagsholdet er Hummeltofteskolen i 
Virums bud på et tilbud til elever, som har 
brug for ekstra støtte fagligt såvel som socialt. 
Dansklærer Andreas Busch og matematik- og 
AKT-lærer (adfærd, kontakt, trivsel) Irene 
Mae gaard står sammen med pædagog Chri-
stian Dyhr og skolens uddannelsesvejleder 
John Sølling Andersen for at løfte eleverne og 
give dem glæde ved at gå i skole. 

Med flere voksne om de unge er der tid 
til mere end blot at løse opgaver om mandat-
fordelingen på Christiansborg. Så når Irene 

Maegaard og Andreas Busch hjælper eleverne 
med matematikken, sludrer Christian Dyhr 
med et par elever om gårsdagens Champions 
League-resultater. 

Syvende år med et onsdagshold
Det er syvende år, at Hummeltofteskolen har 
et onsdagshold. Ideen opstod, da skolen ople-
vede, at eleverne i de ældste klasser frabad sig 
hjælp fra støttelærere. Skoleleder Bente Kjøgx 
greb derfor fat i Irene Maegaard og Andreas 
Busch og bad dem om at finde på en bedre 
løsning. Ideen blev at samle noget af skolens 
støtteresurser i udskolingen hver onsdag.  

»Der er ingen, der synes, at det er rart, når 
døren til klassen går op, og der så kommer en 
støttelærer ind og peger en ud. Derfor fandt 
vi på at samle resurserne til en hel dag, hvor 
alle eleverne kan være der på samme tid, selv 
om de kæmper med hver deres udfordrin-
ger«, forklarer Andreas Busch. Både han og 
Irene Maegaard har også nogle af eleverne på 
ugens øvrige dage i de almindelige klasser.  

Ordning må ikke ekskludere
Tre af drengene på holdet er fra Irene Mae-
gaards 8. klasse, og da hun i dag har et ærin-

HUMMELTOFTESKOLEN
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T E K S T :  H E L L E  L A U R I T S E N   .  F O T O :  B O  A M S T R U P

På Brattingsborgskolen inkluderer 
skolen langt de fleste børn. »Vi  
prioriterer at have flere medarbejdere 
ude hos eleverne, for det er i  
indskolingen, at børnene skal lære  
at gå i skole«, siger skolelederen.

Fællesskabet er vigtigt i lands-
byen Klejtrup uden for Viborg, og på Brat-
tingsborgskolen bruger de mange kræfter på 
fællesskab og samarbejde – og på inklusion. 
De inkluderer langt de fleste elever – lige nu 
betaler skolen kun til en elev i specialtilbud 
og til et par stykker, som har været i special-
tilbud, siden de var helt små. 

Inklusion er noget, alle medarbejdere ar-
bejder med. Og selv om det er en lille lands-
byskole med cirka 165 elever, så kender de til 
alle slags problematikker. Alle skal have en vej 
at udvikle sig på, og vejen er ikke snorlige for 
nogen elever. 

Brattingsborgskolen er en almindelig 
folkeskole med elever med forskellige ud-
fordringer. Nogle har ADHD, ADD, autisme, 
eksekutive vanskeligheder, og andre har ind-
læringsvanskeligheder eller fysiske udfordrin-
ger, som skolens personale hjælper dem med 

i hverdagen. Skolen har klassekvotienter på 
mellem 15 og 26 elever.

»Vi kender børnene, fra de kommer i insti-
tution som treårige, og det giver klart nogle 
fordele. Vi kender familierne, og de kender 
os. Men vi bruger også tid på samarbejdet. Vi 
har de samme resurser som alle andre skoler 
i Viborg, men vi prioriterer tid til samarbejde 
og at have så mange medarbejdere ude hos 
børnene som muligt. Og ville vi gerne have 
flere derude? Ja tak«, siger skoleleder Michael 
Flarup.

»Vi har bøvl hver dag her på skolen. Det 
er bestemt ikke rosenrødt det hele, men vi 
tager problemerne, når de opstår. Børnene 
skal andet end at få høje karakterer i skolen, 
vi har også en dannelsesforpligtelse. Og så 
taler vi meget om det, der fungerer, og det, vi 
gerne vil have mere af«.

Michael Flarup fortæller, at skolen godt kan 

have elever, der ikke når de faglige mål for 6. 
klasse, men hvis de skal have glæde af at være 
på skolen, så skal børnene udvikle sig.

Skolen bruger 120 timer om ugen på to-
voksenordning til syv klasser. Flest timer går 
til indskolingen, men der er også tovoksen-
ordning i nogle timer på mellemtrinnet, hvor 
der er behov. Hvert team har halvanden time 
ugentligt til at planlægge deres arbejde sam-
men. 

Godt håndtryk og øjenkontakt
Sascha Østergaard har dansk i en klasse på 
mellemtrinnet. Hun har været på skolen i fire 
år og har også en bachelor i inklusion. 

Eleverne kommer stille ind og sætter sig, 
Sascha Østergaard spørger, hvilken dag vi har, 
dato og årstal, og de taler om det gode vejr. 

Eleverne skal hver især skrive en præ-
sentation af sig selv, fordi de snart skal hen 

               »Vi  
  inkluderer meget  
– bare der er  
    progression«

BRATTINGS-
BORGSKOLEN
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I den ene klasse på 
Brattingsborgskolen 
går der udelukkende 
drenge, »og så må vi jo 
lære de drenge at om-
gås piger fra de andre 
årgange på skolen«, 
siger skoleleder Mi-
chael Flarup. 

på plejehjemmet og læse højt for de ældre. 
Sascha Østergaard skriver punkter på tavlen: 
At man fortæller sit navn, sin alder og måske 
lidt om sin familie. 

»Vi kommer jo ind i den ældres hjem, så 
hvad er vigtigt?« spørger hun.

At give hånd og at have øjenkontakt, sva-
rer eleverne.

»Det skal være et ordentligt håndtryk og 
ikke en slatten klud«, siger en dreng. Han går 
op og giver hånd til Sascha – et fast håndtryk 
mens de ser hinanden i øjnene. Det er vigtigt 
at fortælle, at man vil den anden person.

Eleverne henter computere og går i gang 
med at skrive. Mange elever i klassen har 
store læsevanskeligheder, er ordblinde og har 
brug for støtte undervejs. 

På væggen har to elever en lamineret sed-
del hængende. De kan gå op og hente deres 
seddel og give den til læreren, hvis de har 

SÅDAN GØR  
BRATTINGSBORGSKOLEN
   TO VOKSNE 

prioriteres højt i klasserne især i indskolingen.

   FAST STRUKTUR 
og en rød tråd gennem skoletiden.

   FOKUS PÅ SAMARBEJDE 
Man hjælper hinanden alle sammen, og man  
hjælper eleverne med at være gode kammerater, 
samarbejde og trives sammen.

   SKOLESTART FORBEREDES 
Skoleleder og skolefritidsordningsleder samarbejder 
med forældre til inkluderede elever inden skolestart.

   CO-TEACHING 
Et projekt i co-teaching er netop gået i gang.  
Hvert team bestemmer selv fokuspunkter.

vikar en dag. Så skal de ikke til at forklare sig. 
På den ene elevs seddel står der, at hun har 
svært ved at læse og derfor ikke vil læse højt. 
Den anden elev har lov til at tage sin fidget 
cube frem og dimse med den.

Bagerst i klassen er et par skærme stillet 
op til en af eleverne, som selv kan vælge at gå 
om bag dem, hvis det bliver nødvendigt. 

Rutiner og hjælpeskemaer
Sascha Østergaard viser et skema, hun har ud-
arbejdet til en elev. Det er et skema, hvor der 
for hver dag er et felt for »morgen«, »tipau-
sen«, »formiddag« og »eftermiddag«. Eleven 
har små grønne, gule og røde brikker til hvert 
felt. Eleven går ved skolestart hen og sætter 
en brik på »morgen«. I dag er den grøn, så 
eleven har haft en god morgen derhjemme. 
Det er godt at vide, hvis det for eksempel har 
været en dårlig morgen, eller hvis der har 
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Spark, slag, bid, riv og tilråb 
som »jeg slår dig ihjel« og »fucking luder« er 
dagligdagen for lærere på folkeskoler over hele 
landet.

Det viser en aktindsigt, som fagbladet Fol-
keskolen har fået i Arbejdstilsynets påbud om 
dårligt psykisk arbejdsmiljø på folkeskolerne 
i 2018. 42 folkeskoler fik i løbet af sidste år et 
påbud om, at arbejdsmiljøet er så dårligt, at 
skolens ansatte har forhøjet risiko for at ud-
vikle alvorlige sygdomme. 

De mange påbud løber op i tæt på 500 

På skoler landet over bliver lærerne 
dagligt ramt af vold og alvorlige  
trusler. Det viser påbud, som  
Folkeskolen har fået aktindsigt i.  
Vold nævnes over 1.200 gange i  
påbud til folkeskoler i 2018.

# I N K L U S I O N       Vold og  
  trusler er 
     blevet  
     dagligdag i  
folkeskolen
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sider, og her optræder ordet vold flere end 
1.200 gange. Senest har en skole i Storkøben-
havn åbnet 2019 med et påbud fra Arbejdstil-
synet, fordi skolens personale oplever vold og 
trusler fra eleverne. Det dårlige arbejdsmiljø 
forøger ifølge påbuddet de ansattes risiko 
for at udvikle stress og stressrelaterede syg-
domme som angst, udbrændthed og hjerte-
kar-sygdomme.  

226 episoder på to uger
I påbuddet kan det læses, at arbejdsmiljø-

T E K S T : 

S E B A S T I A N  B J E R R I L 

M O D E L F O T O :  

P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N

repræsentanterne på skolens to afdelinger 
havde uddelt et afkrydsningsskema til skolens 
medarbejdere. Her skulle de ansatte i to 
uger notere, hver gang de oplevede fysisk og 
verbalt udadreagerende adfærd fra elever. På 
blot 14 dage blev det til samlet 226 registrerin-
ger på skolens to afdelinger. 

De ansatte i indskolingen og på mellem-
trinnet fortæller ifølge påbuddet, at de dagligt 
får tilråb som »jeg slår dig ihjel«, »fucking 
luder«, »jeg hader dig«, »fuck dig«, »du er en 
luder«, »du skal dø«, »din mor skal dø«, »du 
er tyk«, »fede ko«, »møgso« og »din dumme 
kælling«.

Lærerne for de yngste elever oplever også 
dagligt at blive udsat for spark, slag, bid, riv 
og skub – på mellemtrinnet sker det flere 
gange om ugen. I Arbejdstilsynets påbud er 
der flere eksempler på situationer, hvor læ-
rere har været udsat for vold fra eleverne. En 
lærer er eksempelvis blevet truet af en elev 
med et jernstykke, og en anden har oplevet at 
få kastet store sten efter sig, fordi læreren bad 
eleven om at komme ind til undervisningen. 

I den anden ende af landet føjer skoler i 
Esbjerg Kommune sig til listen med påbud fra 
Arbejdstilsynet.

Et af påbuddene er givet til Præstegårds-
skolen i Esbjerg, som Folkeskolen besøgte i 
januar. Her blev der på ét enkelt år registeret 
75 voldelige episoder. Det fik lærere fra en an-
den Esbjerg-skole med tilsvarende problemer, 
Danmarksgades Skole, til at reagerer med et 
brev med titlen »Grænser for inklusion« til 
ledelsen i kommunens skolevæsen. 

»Som lærere tvinges vi til at indrette vores 
undervisning efter, hvad der er forsvarligt 
psykisk og fysisk, og ikke efter den faglige 
formåen, fordi nogle enkelte elever sætter 
dagsordenen for alles skolegang«, stod der i 
brevet. Lærerne skriver også, at de ikke læn-
gere kan »se stiltiende til, når børns fysiske og 
psykiske velvære i skoletiden er på spil«. 
bje@folkeskolen.dk

#INKLUSION
Med artikelserien #inklusion har Folkeskolen siden november sidste år sat fokus på de børn 
og voksne, der kommer i klemme i inklusionen i folkeskolen – og på sammenhængen mel-
lem mislykket inklusion og vold og trusler. 

Gennem en spørgeundersøgelse til Folkeskolens lærerpanel kom det frem, at mere end hver 
fjerde lærer har været udsat for vold fra en elev inden for de seneste tolv måneder – og at 
problemet med udadreagerende elever vokser. 

Undersøgelsen viste også, at lærerne kæder hændelserne sammen med antallet af inklu-
derede elever i almenundervisningen. Ni ud af ti lærere svarede, at inklusion har gjort det 
farligere at gå på arbejde. Jo flere elever i klassen, der tidligere ville have været i et special-
tilbud, jo flere fysiske og verbale overgreb oplever lærerne. 

Som følge af serien har over 150 lærere, forældre og andre med oplevelser omkring inklu-
sion i folkeskolen henvendt sig til redaktionen for at fortælle deres personlige historie.  
Alle seriens artikler og læserindlæg er samlet på folkeskolen.dk. Indtast #inklusion i søge-
feltet på folkeskolen.dk.
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»Hvor ofte oplever du, at dit 
arbejde tager så meget af din 
energi, at det går ud over dit 

privatliv?«

1. Gymnasielærere

2. Læger

3.  Passagerservice- 
medarbejdere

4. Skolelærere
5. Socialrådgivere

5
TOP

»Overarmens 
blå mærker  
forsvinder,  
men smerten 
over barnets  
desperation  
varer ved«. 
LÆRER UDSAT FOR VOLD FRA ELEV

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) faste arbejdsmar-
kedsundersøgelse viser, at lærerne er en af de faggrupper, der er mest presset i for-
hold til det psykiske arbejdsmiljø. Lærerne ligger i bund sammenlignet med andre 
faggrupper på det offentlige og private arbejdsmarked, når det handler om deres 
oplevelse af at kunne leve op til arbejdets psykiske krav. 

I 2012, hvor inklusionsloven blev vedtaget, lå lærerne forholdsvis ringe. Lærer-
nes egen vurdering placerede dem i den nedre halvdel – på en 59.-plads – på en li-
ste over 74 jobkategorier. Siden er det gået ned ad bakke. I 2018 var lærerne rutsjet 
ned til en 69.-plads i vurderingen af, om man kan leve op til arbejdets psykiske krav.  

På et andet af NFA’s spørgsmål indtager lærerne også en kedelig placering: Om 
arbejdet tager så meget energi, at det går ud over privatlivet. I NFA’s undersøgelser 
ligger lærerne fast i topfem på listen over de mest psykisk opslidende job. 

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). 

FLERE END 150 PERSONER HAR SOM FØLGE AF FOLKESKOLENS SERIE #INKLUSION  
HENVENDT SIG MED DERES HISTORIE OM INKLUSIONEN I FOLKESKOLEN.

»Jeg oplever tit, at min kone kommer hjem og er frustreret og 
totalt udbrændt efter en dag på job. Det er svært at forklare 
vores to piger, at mor har haft en hård dag på job. Tit sker det, 
at fruen kommer hjem og fortæller mig, at hun ikke er lærerinde, 
men en pædagog. Privat er det hårdt for min frue, som brændte 
for sit job og uddannelse. Jeg som mand er frustreret, fordi min 
kones energi er brugt, når hun er hjemme.   
Mvh. smeden, der savner sin kone«. 
ÆGTEFÆLLE TIL LÆRER

»I dag kan jeg ikke tåle høje eller pludselige lyde, og jeg er meget 
grådlabil. Når min datter skriger, så ser jeg nogle gange for mig 
de elever, som skreg ad mig hver dag«.
PTSD-RAMT LÆRER MED 17 ÅR PÅ SAMME SKOLE
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SÅ MANGE LÆRERE OG PÆDAGOGER HAR DET SENESTE ÅR OPLEVET:

14 % er blevet chikaneret på de 
sociale medier.

21 % har oplevet at blive  
chikaneret af forældre.

25 % har oplevet at blive  
latterliggjort i klassen.

5 % har fået ridser i bil, cykel 
piftet eller dæk skåret op eller på 
anden måde fået skadet private 
ejendele.

58 % er blevet kaldt luder, kæl
ling, idiot eller andre nedværdigende 
ting – 18 procent oplever det  
dagligt eller flere gange om ugen.

32 % har oplevet vedvarende  
chikane eller forstyrrelser i  
undervisningen, der var direkte  
målrettet dem.

C H I K A N E

70 %

51 % er blevet råbt ad eller skældt 
ud på en truende facon.

25 % er blevet truet med en saks, 
pegepind, blyant eller en anden 
genstand.

17 % er blevet truet med bank.

9 % har været udsat for en in
direkte trussel som for eksempel 
»Jeg ved, hvor du bor«.

5 % har modtaget trusler på skrift.

3 % er blevet truet af elever eller 
forældre uden for arbejdstid.

2 % er blevet truet over telefonen.

55 %

T R U S L E R

35 % har oplevet at blive skubbet.

32 % er blevet slået. 

29 % er blevet sparket.

27 % har fået kastet en saks, 
bog, stol eller en anden genstand 
efter sig.

27 % er blevet revet, kradset  
eller nappet.

13 % er blevet slået med en kæp, 
bog, stol eller en anden genstand.

13 % har været udsat for et  
knytnæveslag.

12 % er blevet spyttet på.

10 % har prøvet at blive bidt.

7 % har prøvet at blive fastholdt  
– for eksempel holdt hårdt i armen.

3 % har oplevet at blive revet i håret.

1 % er blevet udsat for vold af ele
ver eller forældre uden for arbejdstid.

51 %

V O L D

Hver fjerde lærer i folkeskolen oplever 
fysisk vold fra elever – og værst ser det 
ud i indskolingen. En spørgeundersøgelse 
med svar fra over 400 lærere viser, at 27 
procent af lærerne sidste år blev ramt af 
vold fra en udadreagerende elev i form af 
slag, spark, bid eller at få kastet noget ef
ter sig. Og problemet vokser, viser tallene. 
Over halvdelen af lærerne siger i Folke
skolens undersøgelse, at de oplever flere 
voldsepisoder i dag end for fem år siden. 

Problemet bekræftes af Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Her 
viser tal, at hver anden lærer og pæda
gog udsættes for vold fra elever, hvis man 
medtager at blive holdt fast eller revet i 
håret. Forskningscentrets undersøgelse 
viser også, at verbale trusler og chikane fra 
elever er udbredt.  

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
(NFA), 2018.
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Christina  
       blev  
   spyttet i  
  ansigtet

# I N K L U S I O N
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Christina Rinaldo har set 
mange pressede børn i skolen, og hun kan godt 
se bag facaden, når råbene gjalder: »Fuck dig, 
luderkælling. Det vil jeg kraftedeme fucking 
ikke«. Så ved hun godt, at det betyder: »Jeg 
har haft en super rædsom morgen«. Børnene 
handler i affekt.

Det var netop en elev, der helt tydeligt havde 
haft en dårlig dag, der reagerede voldsomt over 
for Christina Rinaldo. Hun er mellemtrinslærer 
på en folkeskole på Frederiksberg, og hun kend-
te udmærket denne elevs udfordringer.

»Eleven har været i konflikt med alt og alle 
denne formiddag. Har råbt grimme ting og 
har ligget i et hjørne i lokalet. Det var spisefri-
kvarter, og jeg havde sådan brug for en pause i 
personalerummet. Eleven ville ud at lege, og jeg 
tænkte, at det gik nok. Jeg var så udmattet efter 
formiddagen. Men efter ti minutter bliver jeg 
tilkaldt, og jeg kan ikke tale eleven ned«, fortæl-
ler hun.

»Jeg har sat mig på en lille rulleskammel for 
at være tæt på eleven og skærme af for de an-
dre, da undervisningen skal begynde. Jeg siger, 
at vi begynder med bogen, og så vil jeg præsen-
tere dagens program om et kvarter. Selv om jeg 
havde planlagt en ordjagt og noget bevægelse i 
lektionen, kunne jeg mærke, at vi skulle have en 
helt stille start«.

Sådan kom det ikke til at gå. Eleven råber: 
»Du bestemmer ikke over mig«. Læreren prøver 
at aflede, fordi det plejer at hjælpe. Hun triller 
skamlen lidt væk.

»Det kunne eleven slet ikke klare. Jeg fik et 
los over skinnebenet. Det gør meget ondt, men 
jeg viser det ikke. Jeg beder eleven om at tage 
sit penalhus frem – og så snotter eleven mig lige 
i ansigtet. Eleven skubber stolen tilbage, jeg 
rejser mig brat og får så en lammer af et slag på 
skulderen. Eleven løber ud af lokalet. Jeg tørrer 
ansigtet for spyt og tårer og siger til klassen, at 
de skal fortsætte med deres arbejdsbøger, så vil 
jeg finde ud af, hvad der sker. Alle sidder helt 
stille i chok«, siger Christina Rinaldo.

Hun bliver bange for, at eleven har forladt 
skolen, og går ud for at lede. Så møder hun en 

kollega og bryder sammen. »Jeg kan slet ikke 
stoppe med at græde. Jeg kan ikke flytte mig, 
men andre tager sig af mig«. 

Chistina Rinaldo vil gerne hjem, og om af-
tenen ringer en psykolog fra Falck Healthcare 
til hende. Næste for-
middag får hun tid hos 
psykologen. Hun bliver 
sygemeldt med alle tegn 
på stress. 

Det skete lige efter en 
efterårsferie. Christina 
Rinaldo begynder på 
arbejde igen efter jul. 
Først en time om dagen, 
og så trapper hun lang-
somt op.

Christina Rinaldo har 
været lærer siden 2002. 
Hun har været støtte-
lærer for en elev med 
emotionelle vanskelighe-
der i 25 timer om ugen. 
Hun har også arbejdet 
med modtageklasser og 
i både almen- og special-
klasser. Hun er tidligere 
blevet skubbet til af en 
elev, og ellers har det 
mest været grimt sprog 
og råb, når nogle børn havde det dårligt. De 
udadreagerende elever, hun tidligere har mødt, 
har mest råbt højt, og så har de indimellem 
slået andre børn.  
hl@folkeskolen.dk

 
Af hensyn til de involverede parter kan der være 
detaljer, som redaktionen har valgt at udelade. 

Som lærer kan hun godt se den pressede elev 
bag de råbte ukvemsord. Men da Christina 
Rinaldo blev sparket, spyttet på og så slået, 
knækkede hun og måtte sygemelde sig.

»Jeg tørrer 
ansigtet
for spyt og 
tårer og siger  
til klassen,  
at de skal 
fortsætte  
med deres  
arbejds- 
bøger«.

Læs også
Du kan læse, hvordan det videre gik 
Christina Rinaldo, på folkeskolen.dk/ 
647143
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Skriveskud Skriveklar SkriveSituationer danskdirekte.gyldendal.dk skriftligfremstilling5-6.gyldendal.dk

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

Evnen til at skrive målrettet og bevidst er en vigtig forudsætning for at kommunikere og komme 
til orde. Med Gyldendals nye generation af skrivematerialer til mellemtrinnet får du alt det, du 
behøver for at styrke dine elevers skrivelyst og tekstproduktion i dansk. 

De 5 nye materialer understøtter en procesorienteret tilgang til skrivning og sikrer, at eleverne 
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T E K S T :  H E L L E  L A U R I T S E N   .  F O T O :  B O  A M S T R U P

På Brattingsborgskolen inkluderer 
skolen langt de fleste børn. »Vi  
prioriterer at have flere medarbejdere 
ude hos eleverne, for det er i  
indskolingen, at børnene skal lære  
at gå i skole«, siger skolelederen.

Fællesskabet er vigtigt i lands-
byen Klejtrup uden for Viborg, og på Brat-
tingsborgskolen bruger de mange kræfter på 
fællesskab og samarbejde – og på inklusion. 
De inkluderer langt de fleste elever – lige nu 
betaler skolen kun til en elev i specialtilbud 
og til et par stykker, som har været i special-
tilbud, siden de var helt små. 

Inklusion er noget, alle medarbejdere ar-
bejder med. Og selv om det er en lille lands-
byskole med cirka 165 elever, så kender de til 
alle slags problematikker. Alle skal have en vej 
at udvikle sig på, og vejen er ikke snorlige for 
nogen elever. 

Brattingsborgskolen er en almindelig 
folkeskole med elever med forskellige ud-
fordringer. Nogle har ADHD, ADD, autisme, 
eksekutive vanskeligheder, og andre har ind-
læringsvanskeligheder eller fysiske udfordrin-
ger, som skolens personale hjælper dem med 

i hverdagen. Skolen har klassekvotienter på 
mellem 15 og 26 elever.

»Vi kender børnene, fra de kommer i insti-
tution som treårige, og det giver klart nogle 
fordele. Vi kender familierne, og de kender 
os. Men vi bruger også tid på samarbejdet. Vi 
har de samme resurser som alle andre skoler 
i Viborg, men vi prioriterer tid til samarbejde 
og at have så mange medarbejdere ude hos 
børnene som muligt. Og ville vi gerne have 
flere derude? Ja tak«, siger skoleleder Michael 
Flarup.

»Vi har bøvl hver dag her på skolen. Det 
er bestemt ikke rosenrødt det hele, men vi 
tager problemerne, når de opstår. Børnene 
skal andet end at få høje karakterer i skolen, 
vi har også en dannelsesforpligtelse. Og så 
taler vi meget om det, der fungerer, og det, vi 
gerne vil have mere af«.

Michael Flarup fortæller, at skolen godt kan 

have elever, der ikke når de faglige mål for 6. 
klasse, men hvis de skal have glæde af at være 
på skolen, så skal børnene udvikle sig.

Skolen bruger 120 timer om ugen på to-
voksenordning til syv klasser. Flest timer går 
til indskolingen, men der er også tovoksen-
ordning i nogle timer på mellemtrinnet, hvor 
der er behov. Hvert team har halvanden time 
ugentligt til at planlægge deres arbejde sam-
men. 

Godt håndtryk og øjenkontakt
Sascha Østergaard har dansk i en klasse på 
mellemtrinnet. Hun har været på skolen i fire 
år og har også en bachelor i inklusion. 

Eleverne kommer stille ind og sætter sig, 
Sascha Østergaard spørger, hvilken dag vi har, 
dato og årstal, og de taler om det gode vejr. 

Eleverne skal hver især skrive en præ-
sentation af sig selv, fordi de snart skal hen 

               »Vi  
  inkluderer meget  
– bare der er  
    progression«

BRATTINGS-
BORGSKOLEN
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I den ene klasse på 
Brattingsborgskolen 
går der udelukkende 
drenge, »og så må vi jo 
lære de drenge at om-
gås piger fra de andre 
årgange på skolen«, 
siger skoleleder Mi-
chael Flarup. 

på plejehjemmet og læse højt for de ældre. 
Sascha Østergaard skriver punkter på tavlen: 
At man fortæller sit navn, sin alder og måske 
lidt om sin familie. 

»Vi kommer jo ind i den ældres hjem, så 
hvad er vigtigt?« spørger hun.

At give hånd og at have øjenkontakt, sva-
rer eleverne.

»Det skal være et ordentligt håndtryk og 
ikke en slatten klud«, siger en dreng. Han går 
op og giver hånd til Sascha – et fast håndtryk 
mens de ser hinanden i øjnene. Det er vigtigt 
at fortælle, at man vil den anden person.

Eleverne henter computere og går i gang 
med at skrive. Mange elever i klassen har 
store læsevanskeligheder, er ordblinde og har 
brug for støtte undervejs. 

På væggen har to elever en lamineret sed-
del hængende. De kan gå op og hente deres 
seddel og give den til læreren, hvis de har 

SÅDAN GØR  
BRATTINGSBORGSKOLEN
   TO VOKSNE 

prioriteres højt i klasserne især i indskolingen.

   FAST STRUKTUR 
og en rød tråd gennem skoletiden.

   FOKUS PÅ SAMARBEJDE 
Man hjælper hinanden alle sammen, og man  
hjælper eleverne med at være gode kammerater, 
samarbejde og trives sammen.

   SKOLESTART FORBEREDES 
Skoleleder og skolefritidsordningsleder samarbejder 
med forældre til inkluderede elever inden skolestart.

   CO-TEACHING 
Et projekt i co-teaching er netop gået i gang.  
Hvert team bestemmer selv fokuspunkter.

vikar en dag. Så skal de ikke til at forklare sig. 
På den ene elevs seddel står der, at hun har 
svært ved at læse og derfor ikke vil læse højt. 
Den anden elev har lov til at tage sin fidget 
cube frem og dimse med den.

Bagerst i klassen er et par skærme stillet 
op til en af eleverne, som selv kan vælge at gå 
om bag dem, hvis det bliver nødvendigt. 

Rutiner og hjælpeskemaer
Sascha Østergaard viser et skema, hun har ud-
arbejdet til en elev. Det er et skema, hvor der 
for hver dag er et felt for »morgen«, »tipau-
sen«, »formiddag« og »eftermiddag«. Eleven 
har små grønne, gule og røde brikker til hvert 
felt. Eleven går ved skolestart hen og sætter 
en brik på »morgen«. I dag er den grøn, så 
eleven har haft en god morgen derhjemme. 
Det er godt at vide, hvis det for eksempel har 
været en dårlig morgen, eller hvis der har 
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været konflikter i tipausen, så kender læreren 
til elevens stemning og eventuelle problemer. 
Skemaet ligger i lærerens skuffe.

På væggene hænger forskellige regler for, 
hvordan man opfører sig over for hinanden.

»De seneste to år har vi haft en ugentlig 
trivselstime, og vi prioriterer at få talt om, 
hvordan man er en god klassekammerat. Når 
eleverne har læsebånd, læser mange selv, 
men to elever kan godt gå sammen, og så læ-
ser den ene højt for den anden. Det kan også 
være svært at skrive det, man har på hjerte, 
når man er ordblind, og så må de gerne træk-
ke på en livline i form af en klassekammerat«, 
fortæller Sascha Østergaard.

Nogle elever har en app på deres mobil-
telefon, hvor de kan få læsehjælp. Det er vig-
tigt, at de lærer forskellige hjælperedskaber at 
kende, for en del af dem skal bruge computer 
resten af deres liv, når de skal læse. I klassen 
har de også talt om brugen af CD-ord, fordi 
nogle elever finder det stigmatiserende at 
bruge redskaber til støtte, men intet er hem-
meligt her i klassen. Også meget personlige 
problemer kan blive vendt med klassekam-
meraterne, så alle ved, hvordan de bedst kan 
støtte op om den enkelte.

I en klasse har en elev for eksempel et 
kort, der er rødt på den ene side og grønt på 
den anden. Eleven kan tjekke ud og ind i un-
dervisningen efter behov.

Eleverne skriver på deres 
præsentation til de ældre 

på plejehjemmet, og lærer 
Sascha Østergaard kom-

mer med gode råd om, 
hvordan man møder nye 

mennesker og viser, at 
man vil dem.

»Når kortet er grønt, ved vi, at eleven del-
tager aktivt. Tidligere brugte vi lærere en del 
tid på at spørge eleven og sikre os deltagelse i 
undervisningen, men det blev stressende for 
eleven. Det her fungerer meget bedre«, siger 
Sascha Østergaard.

»Alt er meget tydeligt, vi har forskellige 
rutiner hver dag. Det handler om at være på 
forkant med så mange af udfordringerne som 
muligt, så vi ikke skal brandslukke. Det her 
virker meget bedre«, siger dansklæreren.

Relationen er vigtigst
Det er i indskolingen, man skal sætte ind. Det 
er dér, børnene skal lære at gå i skole, og dér, 
rutinerne skal opbygges, mener de på Brat-
tingsborgskolen.

»Relationen er det vigtigste. Da min klasse 
gik i indskolingen, var vi to om at have alle 
timer, fordi vi fandt det nødvendigt. Vi har 
også en klasse på mellemtrinnet, der kun har 
tre lærere. Og vi vikardækker selv på skolen, 
hvis det på nogen måde er muligt, sådan at 
eleverne altid kender de voksne i klassen«, 
fortæller Lene Bak Outzen, der underviser på 
mellemtrinnet.

Hun er uddannet pædagog og cand.pæd.
psych. og begyndte egentlig på skolen, fordi 
hun skulle være støtte for en elev, der måske 
skulle i specialtilbud. Derfor var hun ekstra 
på klassen i alle timer. 

»Den gennemgående støtte betød alt for 
barnet, der stadig går på skolen«, fortæller 
hun. I dag arbejder Lene Bak Outzen fast på 
skolen og har en stor del af undervisningen i 
klassen.

Lærer og tillidsrepræsentant Susanne 
Thomsen fortæller, at en elev med en dia-
gnose så også kunne blive i klassen, fordi der 
var fast støtte. 

»Vi går ind for tidlig indsats. Vi sætter 
ekstra resurser på i indskolingen, så vi får fat 
i problemerne, inden det løber af sporet. Vi 
har i det hele taget en kultur, hvor vi samar-
bejder og gør hinanden gode«, siger hun og 
understreger betydningen af flere læreres 
hænder ude i praksis.

»Det betyder så meget, at der er to voksne 
på en klasse, og at den ene er en gennemgå-
ende person. Det er simpelt hen konklusio-
nen, når det gælder god inklusion. Det viser 
undersøgelser også, så det er bevist. Men 
mange steder bliver det med to voksne taget 
ud af ligningen, og så tror politikere og le-
delse, at det stadig kan virke. Men tomatsovs 
uden tomater er altså ikke tomatsovs«, som 
Susanne Thomsen siger.

Træner elever i at samarbejde
Selv om de i klasserne arbejder med en 
tydelig struktur og faste rutiner, så træner 
lærerne også eleverne i at kunne klare mere 
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         »Jeg er aldrig  
bange for at spørge mine kolleger 
om noget. Vi bakker hinanden

op, og man kan roligt 
vise sin sårbarhed her«.

Lene Bak Outzen,
cand.pæd.psych.

uforudsigelig undervisning. For det skal de 
også kunne.

»Men vi aftaler det i teamet. Hvis jeg nu 
laver noget mere løst og elevstyret om man-
dagen, så venter min kollega til en anden dag, 
så det ikke er hele dagen, der bliver ustruktu-
reret«, forklarer Lene Bak Outzen.

Lærerne gør også meget ud af at lære 
eleverne at samarbejde. Hvert år har skolen 
et fokusområde. Det kan for eksempel være 
social forståelse, og det betyder, at eleverne 
arbejder med emnet, medarbejderne har fo-
kus på det, og familierne bliver inddraget.

»Man kan ikke bare sætte små elever i 
grupper og så tro, at de kan arbejde sammen. 
Gruppearbejde skal trænes, og alle skal være 
med på, at vi forventer, at de arbejder, sådan 
som vi har aftalt det, og at de ikke i stedet lø-
ber ud for at gynge«, siger Susanne Thomsen.

Hun fortæller, at hun og matematiklære-
ren en gang i en indskolingsklasse arbejdede 
med spil. Men de oplevede, at børnene græd 
og slet ikke kunne finde ud af ikke at vinde 
hver gang. Så blev de ved med at spille og tale 
om, hvordan man kunne være en god taber, 
indtil børnene kunne det.

»Vi kunne lige så godt tage problemet i op-
løbet, for det er jo noget, børn skal kunne, og 
det bliver kun værre, hvis de ikke lærer det 
fra begyndelsen«, siger Susanne Thomsen.

Det er en af grundpillerne hos medarbej-
derne – at man tager hånd om det, når man 
står med et barn i vanskeligheder, og man 
taler højt om vanskelighederne, får hjælp, 
gode input og støtte fra hinanden.

»Jeg er aldrig bange for at spørge mine 
kolleger om noget. Vi bakker hinanden op, og 
man kan roligt vise sin sårbarhed her«, siger 
Lene Bak Outzen.

Men den fælles holdning er også, at et 
barn ikke skal være på skolen, hvis det ikke er 
det bedste for barnet og for omgivelserne. 

Find det, der virker
Sascha Østergaard har tidligere arbejdet i en 
ADHD-afdeling på en skole. Hendes erfaring 
er, at det handler om at inddrage specialvi-
den, men at den skal bruges individuelt.

»Der findes ikke fem elever, der skal be-
handles ens. Men alle skal være en lige del af 
fællesskabet, ellers dur det ikke. Det handler 
om det enkeltes barns progression, og alle 
har individuelle behov – også selv om de må-
ske ikke står i store vanskeligheder. Det hand-
ler også om den stille elev. Jeg har en elev, 
der lige nu øver sig i at sige: ’jeg kan, jeg vil, 
jeg skal’. Og det virker for denne elev, som er 

CO-TEACHING PÅ VEJ I ALLE TEAM
Brattingsborgskolen har det seneste år arbejdet med co-teaching. Det er et projekt i Viborg 
Kommune, og skolen meldte sig selv som interesseret. Planen er, at alle team på Brattings-
borgskolen skal arbejde med co-teaching. 
– To fagprofessionelle. Co-teaching er en rammesætning af inkluderende læringsmiljøer, hvor 
to fagprofessionelle sammen sætter rammerne for undervisningens indhold og bagefter evalu-
erer indsatsen. Skolen arbejder med alle former for co-teaching sammen med interne og eks-
terne vejledere, der er uddannet inden for co-teaching.
– Stationsundervisning. I projektet kommer de enkelte team med en udfordring, som de vil 
arbejde med. Nogle arbejder med stationsundervisning, hvor der i klassen er tre stationer. En, 
hvor eleverne selv arbejder, og to, hvor der er en voksen med. De arbejder med en ny opgave på 
hver station og roterer hvert 20. minut. Måske skal de hjælpe hinanden på den ene station, og 
på en anden station gælder det noget specifikt fagligt.

»Det betyder meget at sidde med en mindre gruppe af elever i 20 minutter. Man kommer 
tættere på dem, hører deres feedback til de andre og når mere. Lige nu er vi tre, der bliver ud-
dannet i co-teaching, og vi har tilknyttet nogle læringskonsulenter, der hjælper os. Det bedste 
er, at det er teamets beslutning, hvad vi skal arbejde med, så vi får lov til at udvikle det, vi bræn-
der for«, siger Lene Bak Outzen, der underviser på mellemtrinnet. 
hl@folkeskolen.dk

kommet mere på banen og nu tør sige noget 
i klassen«.

Skolen er privilegeret med et stærkt for-
ældresamarbejde og en kultur, hvor hele 
landsbyen støtter op om skolen. Når der er 
teaterforestilling, hvor en klasse eller to står for 
underholdningen, kan der godt komme 600 
tilskuere. Daginstitution og skole samarbejder 
også, holder fester og arbejdsdage sammen, for 
så er det lettere at tale sammen i hverdagen.

»Ingen kan løse opgaverne alene. Det 
handler om at lære at have respekt for andre, 
og det taler vi med familierne om. Det hand-
ler også om at sige tak for mad derhjemme. 
Familierne skal arbejde hjemme med noget af 
det samme, som vi arbejder med her på sko-
len«, siger skoleleder Michael Flarup.

»Vi er meget tydelige omkring, at vi ikke 
vil acceptere, at nogen bliver slået. Men alle 

kommer jo i konflikter gennem livet, og der-
for er det så vigtigt, at børnene lærer at hånd-
tere deres konflikter, når de er små. Det bliver 
straks mere problematisk, hvis de ikke kan 
det, når de er 17 år og kommer i konflikt på et 
gadehjørne i Viborg«, mener Michael Flarup.

Skolen bruger noget af den understøttende 
undervisning til trivselstimer. De har et godt 
samarbejde med Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning og har en socialrådgiver, der fast 
kommer på skolen. 

I skolens årshjul er trivsel indarbejdet. 
Der er afsat tre ugentlige timer til at arbejde 
med den røde tråd i hvert team. Emnerne er: 
Mod og nysgerrighed hos den enkelte elev. 
Respekt, omsorg og tolerance over for andre. 
Gode omgangsformer, selvkontrol og behovs-
udsættelse. Træning – så de gode elementer 
holdes ved lige og bliver automatiseret. 
hl@folkeskolen.dk
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Kilde: Undersøgelsen er foretaget i Folkeskolens lærerpanel i september 
2018. Spørgsmålene er sendt til 1.180 personer, 460 lærere har deltaget i 
undersøgelsen. Data er indsamlet og bearbejdet af A&B Analyse.

KUN HVER FEMTE LÆRER  
ER KLAR TIL INKLUDEREDE ELEVER
Føler du dig uddannelsesmæssigt rustet  
til at undervise/håndtere børn med diagnoser?

JA 
18,3 %

NEJ 
76,5 %

VED IKKE 
5,3 %

FAGLIGE DAGE
FAGLIGHED OG FORNØJELSE I TIVOLI

FAGLIGE DAGE FOR 4.- 6. KLASSE FRA D. 4. APRIL – 14. JUNI
Hvordan opleves tyngdekraften i Rutschebanen med bind for øjnene?

Kan du løbe hurtigere end Veteranbilerne, og hvilken fi sk er den hurtigste i akvariet?
Dette og meget mere skal eleverne undersøge til Faglige Dage i Danmarks største klasselokale.

Opgaverne understøtter arbejdet med Nye Fælles Mål.

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

FAGLIGE DAGE FOR 4.- 6. KLASSE FRA D. 4. APRIL – 14. JUNI

NYHED!

NU OGSÅ 
SOM APP
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Lærerne mangler viden og redskaber for 
at få de inkluderende læringsmiljøer til at 
lykkes i folkeskolen. Det viser Folkeskolens 
spørgeundersøgelse, som over 400 lærere 
har svaret på. Direkte adspurgt, om de føler 
sig uddannelsesmæssigt klædt på til at un-
dervise/håndtere børn med diagnoser, svarer 
76,5 procent et klar nej. Kun hver femte læ-
rer svarer bekræftende.

Paradoksalt nok har kommunerne brugt 
de frigjorte resurser, da specialskoler blev 
lukket, og eleverne blev inkluderet i almene 
klasser, til at efteruddanne lærere. Men – si-
ger lektor og ph.d. Helene Ratner, der forsker 
i inklusion ved Danmarks Institut for Pæda-
gogik og Uddannelse – pengene har ikke gi-
vet lærerne de nødvendige kompetencer: 

»Ofte ser man, at efteruddannelsen fore-

går via oplæg. Det er svært at overlevere 
praksissitueret viden om, hvordan man ar-
bejder med børn med komplicerede diagno-
ser, på den måde«.

At efteruddannelsen har været for teore-
tisk og langt fra lærernes hverdag ude i klas-
serne, mener også børnepsykolog Rasmus 
Alenkær, der er tidligere lærer: 

»De vil gerne have direkte supervision i 
klassen. En form for mesterlære, hvor der 
kommer en vidensperson fysisk ud i klassen 
og instruerer i, hvordan ting i lærerens kon-
krete praksis kan ændres«.

KUN HVER FEMTE LÆRER  
ER KLAR TIL INKLUDEREDE ELEVER
Føler du dig uddannelsesmæssigt rustet  
til at undervise/håndtere børn med diagnoser?

»Jeg er  
    uddannet 
til at undervise 
normal-   
        området«.

»Jeg mangler en  
     faglig forståelse af 
deres udfordringer«.

 
»Jeg har ingen 
         kvalifikationer 
    til at undervise dem.
      Jeg ved ikke, 
         hvordan jeg skal 
       håndtere dem«.

»Jeg mangler en værktøjskasse,  
          som kan gøre disse elever inkluderet i  
                             den almene undervisning«.

LEJRSKOLER ER ALL-INCLUSIVE
- De fleste Danhostels inkluderer tre gode 
hjemmelavede måltider om dagen til lejrskoler.

MADPAKKEN ER OGSÅ MED
- Madpakken på udflugten får I også med hos 
Danhostel (Gælder de fleste Danhostels).

VÆRTER MED LOKALKENDSKAB 
- Alle Danhostels har egen vært, med stort lokal- 
kendskab, som hjælper med jeres planlægning. 

PRISER
Priserne er inklusive moms, spørg din skole- 
sekretær om dit tilskudsbeløb - eller ring og  
spørg værten på stedet.

KUNST OG KULTUR

DANSK OG HISTORIE

LEJRSKOLE/

KROP OG BEVÆGELSE

NATUR OG TEKNIK

OPLEVELSER OG LÆRING FOR LIVET

TÆT PÅ
FAGSPECIFIKKE

LÆRINGS-
MILJØER

LEJRSKOLER
I HELE

DANMARK
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Mig, mig, mig! 
Det er ikke kun elever med særlige behov, 

som udfordrer lærere og pædagoger. Børn er 
generelt blevet mere selvcentrerede gennem 
de seneste 15-20 år, og det stiller nye krav til 
lærere og pædagoger, oplever Karina Munk 
fra Hans Rømer Skolen i Aakirkeby på Born-
holm. 

»I dag skal der en større indsats til for at 
skabe relationer mellem eleverne. Samtidig 
skal vi lære dem at agere sammen med børn, 
som er lidt anderledes. Vores specialklasse-
række er nedlagt til fordel for inklusion, så vi 
har mange børn med udfordrende adfærd«, 
siger Karina Munk, som er pædagog i bør-

nehaveklassen med 26 elever, 
hvoraf en fjerdedel får støtte.

Hans Rømer Skolen er en del af 
Undervisningsministeriets projekt »Plads til 
forskellighed«. I efteråret var Karina Munk 
og to lærere fra skolen på kursusbænken i to 
dage for at lære, hvordan de kan understøtte 
elevernes forskellige behov i et almindeligt 
skolemiljø. I alt 120 indskolingslærere fra hele 
landet bliver undervist som led i projektet. 

»Blandt seks temaer har vi valgt at arbejde 
med anerkendende kommunikation, som 
handler om at styrke en positiv adfærd blandt 
eleverne og deres fællesskab. Vi har blandt 
andet prøvet en øvelse, hvor alle elever skal  

          Lærere er på   
             kursus i  
     at fremme 
         god adfærd 

Lærere sukker efter viden om, hvordan 
de kan inkludere elever med særlige 
behov. Hans Rømer Skolen deltager i et 
projekt, hvor lærere og pædagoger får 
relevante værktøjer. Samtidig øger de

T E K S T :  H E N R I K  S T A N E K   .  I L L U S T R A T I O N :  D I T T E  L A N D E R   A H L G R E N

indsigten i deres 
egen betydning 
for indsatsen.
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 forestille sig, at de er en 
smuk blomst. Ved at sætte dem sammen til en 
buket illustrerer vi, at de kan noget sammen«, 
fortæller Karina Knudsen, der er klasselærer 
for både 2. og 3.a.

Klasserne i »Plads til forskellighed« har 
mindst to elever med ADHD, autisme eller 
lignende vanskeligheder. Hans Rømer Skolen 
er tilmeldt med 1.b og 3.a, men de to lærere 
og pædagogen har inddraget alle kolleger i 

»Vi tror på, at vi kan rykke på sproget med 
en fælles indsats. Den indsats skal vi imple-
mentere i vores hverdag, og det tager tid«, 
tilføjer Karina Knudsen.

En kahyt med kendte roller 
Alle syv indskolingsklasser på skolen i Aakir-
keby arbejder ud fra kahytmodellen, hvor 
eleverne sidder i firemandsgrupper med hver 
sin rolle: En er skaffer, en anden matros, en 
tredje bådsmand og en fjerde styrmand.

»Skafferen skal blandt andet hente papirer 
til sin kahyt. Så slipper vi for, at alle elever 
kommer op til katederet efter opgaveark. 
Matrosen er duks, og styrmanden holder styr 
på kahytten og sørger for eksempel for, at alle 
er til stede, når vi går til idræt. Det er også 
styrmanden, som tysser på de andre, hvis 
der opstår uro i kahytten«, fortæller Karina 
Munk.

Bådsmanden er vikar for de tre andre. 
Eleverne har en rolle for en uge ad gangen, 
og kasketten afgør, hvem der går ved siden af 
hinanden på ture ud af huset.

»Mange af vores elever vil gerne selv 
bestemme, og vi får færre diskussioner, når 

SÅDAN GØR  
HANS RØMER SKOLEN
   STRUKTUR 

Med kahytmodellen har eleverne faste  
roller i klassen.

   INDRETNING 
Opdeling af klasselokalet i arbejds-  
og stillezoner.

   ANERKENDENDE TILGANG 
Med positiv kommunikation går lærere og  
pædagoger forrest som gode rollemodeller.

indskolingen i, hvordan de ved fælles hjælp 
kan styrke det inkluderende miljø.

»Med en fokuseret indsats i hele indsko-
lingen sikrer vi, at alle arbejder på samme 
måde. Vi vælger et fælles fokuspunkt for en 
måned ad gangen. Lige nu er vi opmærk-
somme på børnenes sprog, for vi vil have, at 
de taler ordentligt til hinanden. Derfor iret-
tesætter vi elever, som taler grimt, også selv 
om vi ikke er kontaktlærer for dem«, siger 
Karina Munk.
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strukturen ligger fast. Det er nemmere for 
børn med særlige behov at være i en kahyt 
med kendte roller. Samtidig bliver de stille 
børn nødt til at tage teten, når de er styr-
mand, mens elever, som fylder meget, må 
holde igen, når de ikke er styrmand«, siger 
Karina Knudsen.

Ud over en struktur, som både børn og 
voksne kender, gør den anerkendende tilgang 
en forskel.

»Hvis man ikke viser, at man tror på ele-
ven, er det svært for eleven at rykke sig. Det 
tænker jeg meget over. Børn med vanskelig-
heder har fået meget skældud både i hjem-
met og i skolen, og de har brug for at føle sig 
set på en anerkendende måde. I begyndelsen 
er det små ting, man kan rose dem for. Det 
kan være et ’det er flot, at du kommer ind, 
når klokken ringer’ eller ’jeg kan se, at du har 
gjort en indsats for at regne stykket’ til en 
elev, som kun har regnet ét stykke. Det kan 
også være ros til hele klassen. Vi kan se, at 
det virker«, siger Karina Knudsen.

Det indgår i den anerkendende tilgang, 
at lærere og pædagoger bliver mere bevidste 
om, at de er rollemodeller for eleverne.

»Vi har blandt andet talt om, at vi ikke skal 
bruge ironi foran børnene, for det forstår de 
ikke. Vi skal tværtimod smile til hinanden og 
måske give hinanden en krammer. Når vi si-
ger godmorgen til hinanden på gangen, tager 
eleverne det til sig, så næste morgen siger de 
også godmorgen«, fortæller Karina Munk.

Det samme oplever Karina Knudsen: »Ele-
verne ændrer adfærd og finder glæde ved at 
blive gode skolekammerater«.

Små oaser i klasseværelset
Gennem projektet har lærerne fået tip til, 
hvordan de kan indrette klasselokalerne, så 
det bliver en god oplevelse for alle at gå i skole.

»Vi indretter små oaser. Vi har for eksem-
pel et gulvtæppe, hvor der skal være ro, så 
her kan man læse i fred. På den måde indde-
ler vi lokalerne i arbejds- og stillezoner«, siger 
Karina Munk.

På den måde lærer børnene at sætte ord på, 
hvorfor de har det, som de har det.

»Når en elev fortæller, at hun bliver ked 
af det, når en klassekammerat siger, at hun 
ikke gider lege med hende, vækker det også 
følelser hos klassekammeraten«, forklarer 
Karina Munk.

Hans Rømer Skolen har også prioriteret 
at have flere gårdvagter i frikvartererne. Tid-
ligere holdt to-tre medarbejdere øje med de 
120 indskolingselever. Nu er tre pædagoger 
fast ude i alle frikvarterer, og de suppleres af 
en eller to lærere.

»Det skaber tryghed for børnene, at de 
kender os, og vi har ikke længere så mange 
konflikter, fordi vi tager dem i opløbet. Det 
gør, at vi kommer hurtigere i gang med at 
undervise, når det ringer ind«, siger Karina 
Munk.

Lærere bliver bevidste om egen betydning
Skolen kunne have styrket inklusionen uden 
at have deltaget i »Plads til forskellighed« 
med to lærere og en pædagog. Men det havde 
været sværere.

»Det gør en forskel, at vi er tre, som har 
fordybet os i inklusion og bagefter er gået for-
an med oplæg for kollegerne, for den viden, 
vi har fået, kan være svær selv at finde i en 
travl hverdag. Derfor er det godt, at ledelsen 
har givet os tid og plads til at involvere kolle-
gerne og også vil tale med os om, hvordan vi 
griber inklusionsopgaven an i næste skoleår«, 
siger klasselærer Karina Knudsen.

Et er at få konkrete redskaber til at styrke 
inklusionen med hjem fra et kursus. Noget 
andet er selve det at få undervisning i inklu-
sion, mener hun. Også selv om de strategier, 
man bliver præsenteret for, kan være vel-
kendte. 

»Projektet har gjort mig mere bevidst om, 
at jeg kan fremme god adfærd med anerken-
dende kommunikation, og jo mere jeg foku-
serer på det, jo bedre bliver jeg til det«, siger 
Karina Knudsen. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

OM PLADS TIL  
FORSKELLIGHED
400 klasser fra 0. til 3. årgang med mindst to elever 
med ADHD, autisme eller lignende deltager i Under-
visningsministeriets projekt »Plads til forskellighed«. 
Efter lodtrækning er den ene årgang forsøgsklasse, 
mens den anden er kontrolgruppe. I forsøgsklasserne 
får en lærer eller pædagog et kursus om inkluderende 
fællesskaber. 120 lærere og pædagoger deltager al-
lerede i projektet, og til efteråret kører ministeriet et 
nyt forløb med gratis opkvalificering af 120 andre 
lærere og pædagoger.

120 lærere og pædagoger har lært om:
   at skabe et stærkere og mere inkluderende fælles-

skab for hele klassen.
   at støtte elever med ADHD, autisme eller lignende 

vanskeligheder til at skabe venskaber og positive 
relationer.

   at tilrettelægge undervisningen, så elever med 
særlige behov får et større fagligt udbytte.

   at styrke forældresamarbejdet.

 
Lærerne arbejder videre i deres klasse 
med et tema: 
1.   Deltagelsesmuligheder i skole og skolefritidsord-

ning.

2.   Deltagelsesmuligheder i fællesskaber uden for 
skolen – med inddragelse af forældre og nær-
miljøet.

3.   Udvikling af det professionelle samarbejde og 
relationskompetencer.

4.   Anerkendende kommunikation, herunder styrkelse 
af positiv adfærd og ansvar for den enkelte elev 
og fællesskabet.

4.   Pædagogiske indsatser, der optimerer opmærk-
somhedsfunktionen og selvregulering/egenkontrol.

5.   Inddragelse af børneperspektiver i forhold til en-
kelte elever og klassen som helhed.

Også klassereglerne har fået en tur med 
tættekammen, så ordet »ikke« er blevet 
kæmmet ud af paragrafferne. I stedet for at 
elevene ikke må slå, står der nu, at de skal 
være søde ved hinanden. Det sender et mere 
positivt signal, lyder tankegangen.

I klasserne styrker de voksne også elever-
nes tilgang til hinanden med girafsprog, som 
er en form for ikkevoldelig kommunikation. 
Det sker ved hjælp af sætninger som »jeg bliver 
glad, når …« og »jeg bliver ked af det, når …«. 
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Folkeskolen har spurgt lærerne i fol-
keskolen om, hvad de ser som årsag til, at 
flere og flere lærere udsættes for trusler, 
chikane og direkte fysisk vold fra elever. 
Ni ud af ti lærere siger i spørgeundersø-
gelsen, at fejlslagen inklusion er årsag til 
de mange overgreb. 

Lærerne mener, at de i dag har mange 
elever, som tidligere – før inklusionslo-
ven fra 2012 – ville have været i et spe-
cialtilbud. Og jo flere elever med særlige 
behov der går i en almenklasse, jo flere 
tilfælde af vold og verbale overgreb ople-
ver lærerne, viser undersøgelsen. Blandt 
lærere, som vurderer, at de har fire eller 
flere elever i klassen, som tidligere ville 
have været i et specialtilbud, har mere 
end hver tredje lærer været udsat for 
vold. I klasser med blot én inkluderet elev 
er det kun hver tiende lærer, der har væ-
ret udsat for vold.

Kilde: Undersøgelsen er foretaget i Folkeskolens lærer-
panel i september 2018. Spørgsmålene er sendt til 1.180 
personer, 460 lærere har deltaget i undersøgelsen. 
Data er indsamlet og bearbejdet af A&B Analyse.

ca. 1 elev         ca. 2-3 elever       ca. 4 elever eller flere

40

30

20

10

10,0 %

32,2 %

37,6 %

29,1 %

38,4 %

6,1 %

Andel, der har oplevet 
voldelige elever
Andel, der har modtaget 
verbale trusler

 
 

Sammenhæng mellem antal inkluderede  
elever i klassen og vold mod læreren

Der går elever, som tidligere  
havde været i en specialklasse

De længere skoledage

Et øget fokus på mål, præstationer,  
karakterer mv.

For mange elever i klassen

Udtryk for en samfundstendens

Andet (forklar)

Ved ikke 1,2 %

16,1 %

35,1 %

37,9 %

38,3 %

44,4 %

87,5 %

Hvad er efter din mening  
hovedårsag til, at flere lærere 

bliver mødt med vold fra elever?

51 % 55 % 
af kvindelige lærere 

har oplevet vold.
af mandlige lærere 

har oplevet vold.

Hvor mange elever har du i  
snit i dine klasser, som tidligere ville have  

gået i specialklasse?  

Ved ikke 1,5 %
Ingen elever 8,9 %

5 elever eller flere 10,6 %
3-4 elever 30,7 %

1-2 elever 48,2 %
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        Rikkes søn  
blev bedt  
  om at blive  
     væk fra  
  skolen
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Fra 0. til 2. klasse går Rikke 
Jørgensens søn i to folkeskoler og en gruppeord-
ning, og hver gang ender det med, at skolen en 
dag siger, at han ikke skal komme igen.

»Indtil slutningen af 2. klasse slår han, spar-
ker, bider og er helt uregerlig, når han har det 
dårligt. Han har flækket et øjenbryn på en lærer, 
slået andre børn, så de har blodtud og blå mær-
ker, taget kvælertag på én«, siger Rikke Jørgen-
sen, hvis søn har en diagnose i autismespektret 
– atypisk autisme med lidt ADHD.

Undervejs i forløbet har hun og hendes 
mand flere gange siddet den ene uge til et møde 
på skolen om, hvordan indsatsen over for søn-
nen skulle se ud, for så ugen efter at blive ringet 
op med beskeden: »Jeres søn skal ikke møde op 
her mere – han er for farlig«.

»Noget, jeg stadig ikke kan forstå. Man er 
ikke farlig, når man er så lille. Man mistrives. 
Heldigvis reagerede han, og det blev han ved 
med, indtil kommunen ikke havde flere skoletil-
bud«, siger Rikke Jørgensen.

I en periode overvejede familien, om de 
kunne blive ved med at have deres søn hjemme, 
eller om han var for voldsom og derfor skulle på 
døgninstitution. På det tidspunkt har drengen 
skåneskema i skolen, hvor en af forældrene er 
med i skole. Og han må slet ikke komme i sko-
lefritidsordningen. Familien får så at vide, at nu 
vil hjemmeundervisning i ti timer om ugen blive 
iværksat. Det vil de ikke acceptere og vælger 
derfor en privat specialskole.

»Jeg fandt selv en plads på en privatskole, 
der har speciale i udadreagerende børn med 
autismespektrumforstyrrelser, og det var dét, 
der gjorde forskellen. De ved rent faktisk, hvad 
de arbejder med, og børnene bliver ikke blan-
det på tværs af kognitivt niveau og diagnoser«, 
siger Rikke Jørgensen.

For hendes søn var inklusion kun noget ne-
gativt. Børn som ham får ikke den skolegang, de 
har brug for og krav på, hvis de skal inkluderes i 
folkeskolen, mener hun. »Andre børn resignerer 

i stedet for at slå. Der er børn, der lukker helt 
af, sidder under bordet eller sidder helt stille i 
klassen. Det er så trist. De er jo heller ikke in-
kluderet – de er på tålt ophold i klassen«.

Alt for ofte bliver inklusion en dyr og dårlig 
løsning, hvor elever mistrives voldsomt, foræl-
dre risikerer at miste deres arbejde og gå i styk-
ker, mens lærere og 
pædagoger knækker 
i arbejdet, påpeger 
Rikke Jørgensen. 

»Som forælder 
til et af disse børn 
er det absurd at 
høre politikere tale 
om inklusion som 
noget, der er til al-
les bedste. Jeg ved, 
at det ikke passer, 
og jeg ved, at der er tale om en besparelse, når 
man vil inkludere så mange. Min søn koster lige 
nu det samme om måneden, som en almindelig 
elev koster om året. Men jeg ved også, at prisen 
bliver langt højere for hele samfundet på sigt, 
hvis man fortsat holder inklusionens fane højt«.

Rikke Jørgensen fortæller sin historie som 
mor, men hun er også lærer, har selv fire 
ugentlige timer som inklusionslærer, og så er 
hun ellers frikøbt, fordi hun er kredsformand i 
Brøndby Lærerforening.  
hl@folkeskolen.dk

 
Af hensyn til de involverede parter kan der være 
detaljer, som redaktionen har valgt at udelade.

Han slog og var uregerlig, fordi han som autist 
ikke kunne være i inklusionen i folkeskolen.  
I dag går Rikkes søn på privat specialskole.

Læs også
Du kan læse, hvordan det  
videre er gået Rikke Jørgensens  
søn, på folkeskolen.dk/648089

»Man er ikke  
farlig, når man 
er så lille. Man 
mistrives«.
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4.b kommer fra morgensang, 
og mens eleverne finder deres plads, tager 
Nina Kørvel to af dem med ind i et lille rum 
ved siden af klasselokalet. De stiller sig ved et 
skema bag døren.

»I dag springer vi læsebåndet over, fordi vi 
har været til morgensang. I stedet går vi di-
rekte til matematik. Bagefter får I frikvarter, og 
så skal I have dansk. Efter det store frikvarter 
skal I til svømning, og jeg skal med jer. Nu skal 
I liste ind i klassen og høre, hvad Benedikte 
siger«, fortæller hun de to elever og minder 
pigen om, at hun skal tage sin bog med.

Det tager kun et par minutter at gennemgå 
dagens program for drengen med autisme 

og pigen med indlæringsvanskeligheder. Der 
går også en pige med autisme i klassen, men 
hun er på ferie. For alle tre elever er det af-
gørende, at dagen begynder med, at de får at 
vide, hvad der skal ske. Ellers risikerer deres 
verden at bryde sammen.

4.b på Stenderup Skole i Hedensted Kom-
mune syd for Horsens er et eksempel på, at 
det kan lade sig gøre at inkludere elever med 
særlige behov i normalundervisningen. Til 
og med i en klasse, hvor der også går en sen-
adopteret pige og en pige fra Syrien, og hvor 
flere af de andre elever har et stort behov for 
at blive set og hørt.

»4.b er på mange måder en almindelig 

T E K S T : 

H E N R I K  S T A N E K 

F O T O :  

M I C H A E L  D R O S T - H A N S E N

              To lærere  
    i klassen  
      får inklusion  
 til at lykkes 

Med fast tolærerordning, stram struktur 
og et ekstra rum ved siden af klasselokalet 
går Stenderup Skole målrettet efter at  
beholde så mange elever som muligt i  
normalundervisningen. 

STENDERUP  
SKOLE
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klasse, og så alligevel ikke. Eleverne er meget 
forskellige, men fordi de er blevet trænet i 
social forståelse, accepterer de hinanden. Der 
er ikke en norm om, at alle skal have lov til 
det samme, for vi tager udgangspunkt i den 
enkeltes behov. Sådan har det været fra dag 
ét i børnehaveklassen«, siger Nina Kørvel. 

Hun kom til som støttelærer midt i 2. klasse 
og er med i alle timer i dansk, engelsk, mate-
matik og svømning. I de andre fag støtter en 
pædagog klassen. Ud over sin læreruddannelse 
med linjefag i dansk og engelsk har Nina Kør-
vel en kandidat i pædagogisk psykologi og er 
skolens AKT-vejleder (adfærd, kontakt, trivsel).

I børnehaveklassen blev det italesat over 

for både børn og forældre, at alle elever har 
svagheder og styrker, fortæller Benedikte 
Skov, som har haft klassen i matematik siden 
1. klasse og er delt klasselærer.

»Eleverne ved, hvem der har brug for no-
get særligt, og at der også kan blive taget hen-
syn til dem. De ved også, at de er på et hold, 
hvor man gør hinanden gode. Vi lagde i de 
første år et stort arbejde i at danne relationer 
mellem børnene, og de læste måske ti minut-
ter mindre, fordi det var vigtigt at snakke om, 
hvad en god læsemakker er«, siger Benedikte 
Skov.

Vellykket inklusion bygger ikke kun på 
gode relationer mellem eleverne. Også læ-

rerne arbejder med deres rolle i forhold til 
eleverne, understreger hun.

»Vi voksne skal være troværdige, ærlige 
og ydmyge og sætte os selv i spil, når vi er 
sammen med børnene. Hvis jeg begår en fejl, 
siger jeg det højt, så eleverne lærer, at det er 
okay at fejle, så længe man lærer af det«.

Vilje til at se ud over normen
4.b skal lære om logik. Benedikte Skov 
læser en talgåde op: »I kalenderen har nogle 
måneder 30 dage, og nogle har 31 dage. Hvor 
mange måneder har 28 dage?«

»Det er februar«, svarer en pige, mens en 
dreng korrigerer: »Nej, svaret er én«.

SÅDAN GØR  
STENDERUP SKOLE
   STRUKTUR 

Nogle inkluderede elever har et stort  
behov for faste rytmer og forudsige-
lighed i skoledagen.

   TOLÆRERORDNING 
Fast tolærerordning sikrer, at der er 
voksne nok til at tilgodese alle elevers 
behov.

   EKSTRA LOKALE 
Lokale ved siden af klasselokalet  
giver mulighed for at tilgodese nogle 
inkluderede elevers behov for ro,  
pauser og gentagelse af opgaver.

   SKOLESTART FORBEREDES 
Skoleleder og skolefritidsordningsleder 
samarbejder med forældre til inklude-
rede elever inden skolestart.

   SOCIAL FORSTÅELSE 
Alle elever trænes i at acceptere  
hinandens forskellige behov.

I et lille ekstra rum ved siden af klasselokalet kan elever med særlige behov trække sig tilbage, når de har brug for en stille 
pause. Her kan støttelærer Nina Kørvel også bedre forklare svære opgaver igen uden at forstyrre resten af klassen. 
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»Jeg vil påstå, at alle måneder har 28 dage, 
men I er vant til, at 28 dage betyder februar«, 
forklarer Benedikte Skov.

Matematiklæreren gennemgår et par op-
gaver mere, inden eleverne skal arbejde på 
egen hånd. Hun sætter sig med fire elever ved 
sit bord, mens støttelærer Nina Kørvel går ind 
ved siden af med de to elever med særlige 
behov. Hun lader døren stå på klem.

»Uden Nina skulle jeg både sørge for, at 
alle lærer matematik, og sikre en god ramme 
for de inkluderede elever. Nu kan jeg sidde 
med andre elever, som har brug for min 
hjælp«, siger Benedikte Skov.

Inklusion kræver en vilje til at se ud over 
normen, mener de to lærere. For eksempel 
gør det ekstra rum det muligt for de tre in-
kluderede elever at trække sig tilbage, når 
de har brug for fuldstændig ro. Lærerne er 
heller ikke karrige med at bevilge klassens 
elever små pauser, for det kan betyde, at de 
kan vende tilbage og løse en opgave, som er 
svær lige nu.

»Eleverne skal lære noget, men vejen 
dertil kan være forskellig. Det sætter de ikke 
spørgsmålstegn ved, fordi de har lært, at de 
har forskellige behov«, siger Nina Kørvel.

En pause betyder ikke nødvendigvis, at 
eleverne slipper for læring, tilføjer skoleleder 
Anders Harfot.

»Drengen med autisme vil måske spille på 
iPad, men Nina er snu, så hun kan bestemme, 
at han skal spille et spil med læring i. Alligevel 
oplever han, at han slapper af, fordi han får 
lov til at sidde med iPad’en«, siger han.

Der er også social læring i pauserne. 
»Når eleven skal videre på en overbyg-

ningsskole og senere ud i et normalt arbejde, 
skal han kunne udsætte sine behov. Det lærer 
han ved, at en pause er på ti minutter. Når 
uret ringer, nytter det ikke, at han proteste-
rer, fordi han er godt i gang med et spil. Nej, 
nu skal han videre med noget andet«, siger 
Anders Harfot.

Eleverne hører til i klassen
I rummet ved siden af klassen repeterer Nina 
Kørvel, hvilke opgaver de to elever skal løse. 
Ingen af dem kan huske, hvilken opgave det 
er, de skal springe over, så støttelæreren 
sender eleverne ind i klassen for at se efter. 
Da de kommer tilbage, læser hun den første 
opgave op og taler med dem om, hvad den 
går ud på.

Trods det særskilte rum er de inkluderede 
elever ikke i tvivl om, at de hører til blandt 
klassens 19 elever.

»Vores trivselsundersøgelser viser, at de 
bliver valgt til af de andre elever. Eleverne 
har relationer på kryds og tværs, og det er 
også spændende for de andre at komme ind 
i rummet til dem. Det er et inkluderende 
rum, for det er ikke forbudt for de andre at gå 
derind. Men der er selvfølgelig tre, som har 
førsteret«, siger Nina Kørvel.

De tre elever skal være med i den fælles 
undervisning, når det giver mening, tilføjer 
hun, men når de har brug for at få forklaret 
tingene flere gange, behøver de andre elever 
for eksempel ikke at høre på det. 

»De to elever med autisme har også svært 
ved traditionel klasseundervisning, hvor 
læreren taler i lang tid uden at henvende sig 
direkte til dem. De kan måske være med i de 
første ti minutter. Men vi øver os i at være i 
klassen, for jeg vil gerne rykke grænsen for, 
hvad de kan magte«, siger Nina Kørvel.

De to elever kunne godt have løst logikop-
gaverne sammen med de andre elever, vurde-
rer Nina Kørvel. Men Benedikte Skov troede, 
at de ville have haft svært ved opgaverne, og 
derfor foreslog hun, at de arbejdede for sig 
selv.

»På fredag arbejder vi videre med logik, og 
så kan de godt være i klassen. På den måde ju-
sterer vi hele tiden til«, siger Benedikte Skov.

Ingen plads til spontane besøg
Anders Harfot tiltrådte som skoleleder på 
Stenderup Skole i august sidste år og har valgt 
at holde fast i tolærerordningen. Ikke bare i 
4.b, men i syv ud af otte klasser.

»20 procent af vores elever har en dia-
gnose eller ligger på anden vis på kanten af, 
hvem vi kan rumme i normalundervisningen. 
Vi kunne have sendt dem i specialtilbud, 
men det er bedre for dem at være i en almen 
klasse, for de kan langt hen ad vejen spejle sig 
i de andre børn. Det er både min og den tidli-
gere skoleleders vurdering, at vi skal strække 
os langt for at løse opgaven selv. Derfor har 
skolen tradition for, at skolelederen og sko-
lefritidsordningslederen tager hjem og taler 
med forældrene inden skolestart. Har barnet 
for eksempel sanseproblematikker, angst eller 
tegn på bogstavskombinationer? Så vi forbe-
reder os godt«. 

Skolerne i Hedensted Kommune har fået 
pengene til inklusion lagt ud, så de skal selv 

Matematiklærer Benedikte 
Skov har god tid til at hjælpe 
eleverne i klassen, når der er 

støttelærer på.
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betale for at sende elever i specialtilbud. Ved 
selv at løse opgaven får Anders Harfot råd til 
de ekstra hænder i klasserne. 

»Det er en prioritering, jeg foretager, først 
og fremmest fordi jeg mener, at det er bedst 
for eleverne at blive i nærmiljøet. Men skulle 
jeg sende dem ud af huset, ville de ekstra pen-
ge fra kommunen ikke slå til«, siger han og pe-
ger på, at vellykket inklusion ikke kun handler 
om økonomi. Det kræver også medarbejdere, 
som kan arbejde struktureret over lang tid. 

»Det er ikke noget, man bare gør. Man skal 
være dedikeret til opgaven, arbejde synkront 
med kollegerne og hele tiden have for øje, 
at det er for elevernes skyld. Det tager tid at 
skabe. I 4.b begyndte det i børnehaveklassen, 
fordi skolen vidste, at eleverne havde brug for 
en anden tilgang til klasseledelse. Derfor blev 
vores inklusionspædagog tilknyttet klassen, 
og hun har været god til at brede betydnin-
gen af, at lærerne har samme pædagogiske 
og didaktiske syn på børnene, ud på skolen. 
Ingen af de bidder, vi arbejder med i forhold 
til inklusion, er unikke, men vi er gode til at 
sætte dem sammen. Derfor giver en plus en 
lærer tre, fordi børnene profiterer af deres 
samarbejde«, siger Anders Harfot, som i ske-
malægningen sørger for, at lærerne kan forbe-
rede sig sammen. 

Skolelederen giver et eksempel på, hvorfor 
det er vigtigt, at struktur og aftaler altid er på 
plads.

»Da jeg begyndte på skolen, ville jeg gerne 
se, hvad der foregik i 4.b. Jeg gik bare ind, 

for det er jeg vant til. Jeg var der i ti minutter, 
men det var nok til, at jeg havde ødelagt re-
sten af dagen for de inkluderede elever. Nina 
havde ikke kunnet forberede dem på, at jeg 
kom, og samtidig snakkede jeg kun med den 
ene elev, så de to andre tænkte, at jeg måske 
var sur på dem«.

To skridt frem og et tilbage
Det er ikke uden problemer at arbejde med 
børn med vanskeligheder. For eksempel 
går drengen med autisme meget op i at lave 
tingene perfekt, så tidligere kunne en fejl 
ødelægge hans dag. 

»Det er ikke troværdigt, hvis jeg bilder ele-
verne ind, at de kan undgå at blive frustrere-
de over en fejl, men jeg kan arbejde på, at de 
lærer af de vanskeligheder, de kommer i. Men 
det er to skridt frem og ofte et tilbage. I dag 
skrev drengen et par bogstaver forkert, og det 
har taget fire års vedholdende arbejde at nå 
til, at han nu kan viske ud og skrive om uden 
at bryde samme. Hvis vi ikke er opmærksom-
me på, at eleverne udvikler sig, æder arbejdet 
os op«, siger Nina Kørvel.

Det virker banalt, men at få en elev med 
autisme til at acceptere, at han kan begå fejl, 
er et stort mål at nå, lyder det anerkendende 
fra skolelederen.

»Hvis det var mig, der underviste, ville jeg 
have sagt: ’Rolig nu, visk ud og kom videre’. 
Men det rækker ikke for denne elev«, siger 
Anders Harfot. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

         »Eleverne skal 
lære noget, men 
vejen dertil kan være 
forskellig. Det sætter   

de ikke spørgs-
målstegn ved, for 
de har lært, at de 
har forskellige  
behov«.

Nina Kørvel,
støttelærer og AKT-vejleder

Har du lyst til at bruge idræt og fysisk 
aktivitet til udvik ling af danskernes vel
færd, så er en master i Idræt og Velfærd 
sikkert noget for dig.

På studiet udvikler du kompetencer til at kunne 
analysere de samfundsmæssige problem stil
linger, der er knyttet til idræt, fysisk aktivitet 
og sundhed. Målet er at bruge din viden i 
udviklingen af befolkningens velfærd.

Uddannelsen omfatter 1 årsværk opdelt i 5 
moduler:

Modul 1 (1. semester) Idræt i velfærdssam
fundet (15 ECTS)

Modul 2 (2. semester) Idræt og sundhed  
(15 ECTS)

Modul 3 (3. semester) Krop, bevægelses
psykologi og pædagogik i professionel praksis 
(10 ECTS)

Modul 4 (4. semester) Projektstyring og 
projektledelse (5 ECTS)

Modul 5 (4. semester) Masterprojekt (15 ECTS)

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsstu
dium  over to år, så det er muligt at have 
fuld  tidsarbejde ved siden af studiet. 
Undervisningen bliver tilrettelagt på hele dage 
(fredage) sup ple ret med internater (fredag
lørdag). 

Undervisningen understøttes af et elektronisk 
læringsforum.

Næste studiestart er den 1. september 2019.

Ansøgningsfrist 1. juni 2019

Informationsmøde den 30/4-2019 kl. 17-19 
i St. Aud., Nørre Allé 53, 1. sal, 2200 Kbh. N

Kontakt: Pia Hansen, telefon: 3532 0821, 
mail: phansen@nexs.ku.dk

Læs mere om adgangskrav,  
ansøgning og pris på

Master i Idræt og Velfærd
Forskningsbaseret videreuddannelse

www.idraet-velfaerd.science.ku.dk

k ø b e n h av n s  u n i v e r s i t e t
i n s t i t u t  f o r  i d r æ t  o g  e r n æ r i n g
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T E K S T : 

H E L L E  L A U R I T S E N 

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

D I T T E  L A N D E R 

A H L G R E N

INKLUSIONS- 
EFTERSYNET
Fra regeringsgrundlaget: 
»Folkeskolereformen er en 
vigtig forbedring af den 
danske folkeskole. For at 
sikre den bedst mulige 
gennemførelse af reformen 
skal folkeskolen have den 
ro, som partierne bag re-
formen har lovet. Men der 
er elementer, som kræver 
særlig opmærksomhed 
for at sikre, at reformens 
intentioner bliver ført 
ud i livet. Regeringen vil 
foretage et eftersyn af 
inklusionen i folkeskolen 
og samspillet mellem skole 
og fritidsliv. Desuden er der 
behov for at sikre, at alle 
elever får udbytte af faglig 
fordybelse til enten lektier 
eller yderligere faglige ud-
fordringer«.

Regeringen nedsatte der-
for i november 2015 en 
ekspertgruppe, der skulle 
gennemføre et eftersyn 
af inklusionsområdet. 
Ekspertgruppen bestod af 
skoleledernes formand, to 
lærere, en pædagog, re-
præsentanter for eleverne, 
fra Sammenslutningen 
af Unge med Handicap, 
repræsentanter fra kom-
munerne, to skolechefer 
og repræsentant fra Pæ-
dagogisk Psykologisk Råd-
givning.
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EFTER INKLUSIONSEFTERSYNET: 

Tre år efter at en ekspertgruppe kom med  
anbefalinger til inklusion i folkeskolen, er 
der stadig sket for lidt. Det mener de to læ-
rere, som var med til at foretage eftersynet. 
Der er måske en større systematik på om-
rådet nu, fortæller de. Og så er der kommet 
flere støttekrævende elever.

I maj 2016 afleverede ekspert
gruppen bag inklusionseftersynet over 90 
anbefalinger til, hvordan man skulle arbejde 
videre med inklusionen og skabe en forbedret 
praksis. Og hvordan ser det så ud nu knap 
tre år efter? Har noget flyttet sig? Det har 
Folkeskolen spurgt de to lærere, der deltog i 
eftersynet, og formanden for ekspertgruppen, 
skoleledernes formand, Claus Hjortdal, om.

»Tja, vi på gulvet oplever ingen forbedrin
ger på inklusionsområdet, men måske nok 
en større systematik på området. Og det er 
positivt. Men generelt går det ikke den rigtige 
vej. Det er blevet mere tungt dokumentations
mæssigt«, lyder et sammenfattet svar fra de 
to lærere Ann Rytter Westerberg fra Glostrup 
Skole Skovvang og Karina Abildgaard Leisin 
fra Damhusengens Skole i København.

De to lærere oplever, at der er kommet 

langt flere støttekrævende elever ind i skolen 
nedefra. Det bekræfter skoleledernes for
mand, Claus Hjortdal. 

»I en periode tog man arbejdet alvorligt. 
Der er kommet flere børn ind i det store fæl
lesskab og andre i mindre fællesskaber. Det 
er positivt, at vi har fået flere over i almen
undervisningen og har fået mere almenun
dervisning ind i specialundervisningen. For 
eksempel har vi aldrig tidligere haft så mange 
unge med autisme, som får en afgangseksa
men, begynder på en ungdomsuddannelse og 
kommer i arbejde, som nu«, siger han.

»Men – og der er et stort men: Der er kom
met langt flere børn med diagnoser og med 
behov for støtte ind på de yngste klassetrin. 
Flere får diagnoser i dag, og det er ikke læ
rernes ønsker. Vi ser en større bølge af børn 
med problemer på de yngste klassetrin. Vi 

ser bange og usikre børn, nogle med tvangs
tanker helt ned i 3. klasse. Vi ser nye typer af 
udfordringer. Det har ikke noget med selve 
inklusionseftersynet at gøre, men det er så
dan, det er gået«, siger Claus Hjortdal.

Fortsat besparelser på inklusion
Har politikerne brugt inklusionseftersynet?

»Nej, det ses ikke mange steder. Der er en 
kontroldagsorden og en økonomidagsorden, 
når det gælder folkeskolen. Politikerne me
ner, at vi skal klare det hele ude på skolerne. 
Vi siger, at vi ikke har nok penge til det, men 
der bliver bare sparet fortsat på skolerne«, 
siger Claus Hjortdal, der hele tiden har kaldt 
inklusionen for en spareøvelse set med politi
kernes øjne.

Heller ikke de to lærere, der i sin tid var 
med til at udforme de 90 anbefalinger, synes, 
at det er rykket nok.

»Vi kan ikke mærke, at eftersynet er blevet 
brugt til noget. På min skole skal vi i gang 
med at arbejde med konflikthåndtering. Men 
det er kun på vores skole, at det sker, og det 
sker ikke på grund af eftersynet«, siger Karina 
Abildgaard Leisin.

»Vi har haft to kurser på tre timer, hvor det 
handlede om ’dynamisk mindset’ og systemisk 
tænkning«, siger Ann Rytter Westerberg.

Hun fortæller, at hun ikke kender nogen, 
der har læst bare pixiudgaven af ekspert
gruppens anbefalinger. Karina Abildgaard 
Leisin kender én lærer, der har læst pixiud
gaven.

Hvis de skal finde på noget positivt, 
 fremhæver de begge, at eftersynets anbefa
ling om at droppe kravet om at inkludere 96 

Flere støttekrævende 
børn i skolen
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procent af alle børn i almenklasser blev fulgt. 
Det ændrede mindsettet og sproget.  

»Der er nok efterhånden en større respekt 
for det forebyggende og foregribende arbejde, 
som børnehaveklasselederne står for. Måske 
en større respekt for, at de rent faktisk er 
rigtig dygtige til dét arbejde i børnehaveklas
sen«, siger Ann Rytter Westerberg.

Men Karina Abildgaard Leisin fortæller, at 
man på hendes skole i Københavns Kommune 
har skåret timerne til assistenter i børnehave
klasserne væk, så igen oplever de besparelser 
på området. Og når der så er kommet endnu 
flere elever med store problemer ind på sko
lerne fra de yngste klassetrin, så bliver det 
generelt en kæmpe opgave. Stadigvæk. Inklu
sion er en enorm opgave uden ekstra resurser 
til at løse den.

Pengene fulgte ikke med
»Vi opdagede jo under inklusionseftersynet, 
at det var umuligt at udregne resurserne, 
som bliver brugt på inklusion. Det måtte vi 

EFTERSYNETS  
HOVEDPUNKTER
Regeringens ekspertgruppe om inklusion 
offentliggjorde onsdag den 11. maj 2016 over 
90 anbefalinger. Her er hovedpunkterne:

1.  Opgør med udtryk som »inklusionsbørn«. 
Fremover skal der i stedet være fokus 
på, at inklusion handler om en folkeskole 
med en bred elevsammensætning, og 
det skal være langt tydeligere, hvordan 
almenmiljøet skal understøtte elevernes 
forskellige behov.

2.  Større opmærksomhed på den enkelte 
elevs faglige udvikling og trivsel.

3.   Fokus på elevernes sociale og personlige 
kompetencer.

4.   Bedre prioritering af indsatser og resur-
ser på ledelsesniveau, så det ikke er den 
enkelte lærer eller pædagog, der i praksis 
kommer til at skulle prioritere.

5.  Tidlig indsats i form af opsporing, fore-
byggelse og foregribende indsatser.

6.   Hurtig og kvalificeret adgang til viden og 
hjælp, når lærere og pædagoger står i  
situationer, hvor de har behov for rådgiv-
ning, vejledning eller aflastning.

7.  Praksisnær kompetenceudvikling.

8.   Styrket forældreinddragelse og -ansvar.

opgive«, siger de to lærere og suppleres af 
Claus Hjortdal:

»Som formand for Skolelederforeningen 
kan jeg sige, at jeg er helt overbevist om, 
at pengene fra specialundervisningen ikke 
fulgte med til inklusionen. Vi måtte under ef
tersynet opgive at finde ud af, om alle penge 
var fulgt med. Jeg sagde dengang, at enhver 
skoleleder i økonomien kan skjule det, når 
man går fra et paradigme til et andet«, for
tæller han.

Men de er alle tre enige om, at der stadig 
er alt for få penge til en god inklusion. At 
det alt i alt er op ad bakke med at skabe den 
gode inklusion. Og at det ikke bliver bedre, 
når behovet også er stigende.

»Lige nu oplever vi store udfordringer 
i indskolingen over hele landet. Vi oplever 
også uro omkring 5.6. klasse og mobning i 
den forbindelse. Og vi ved ikke, hvorfor der 
er flere børn med støttebehov. Onde tunger 
siger, at der er flere, der får diagnoser i dag, 
fordi der skal en diagnose til at få støtte. Jeg 
vil ikke udelukke, at der kan være en kobling 
dér, men faktum er, at vi ser langt flere børn 
i dag med behov for støtteforanstaltninger på 
de yngste klassetrin«, siger Claus Hjortdal og 
kommer med bud på forklaringer:

»Det kan være, fordi der bliver sparet på 
folkeskolen og sparet på støtteforanstaltnin
ger. Flere test og prøver i skolen kan også 
være en forklaring, fordi de presser børnene. 
Der kan også være helt andre forklaringer: At 
børnene ikke er vant til fordybelse, at de er 
vant til hurtige svar og behovstilfredsstillelse 
fra diverse skærme og elektronik, at de har 
for dårlig voksenkontakt, at for mange spiser 
for mærkeligt og sover for lidt. I hvert fald 

        »Inklusionseftersynets  
  anbefalinger er gode, men de

ligger nok mest bare på en 
hylde og bliver ikke brugt«.

 Karina Abildgaard Leisin, 
lærer 
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siger psykologer, at de oplever mange ensom
me børn. Børn, der mangler reaktion fra de 
voksne, mangler nogle at spille bold op ad«.

Øget pres på eleverne
De to lærere oplever også et øget pres på 
børnene.

»Vi har fået en eksamensskole nu. Der er 
ikke tale om afgangsprøver længere. Du kan 
rent faktisk dumpe. Og det presser børn og 
unge meget. Det giver angst og skolevægring, 
som er i kraftig stigning«, fortæller de.

Karina Abildgaard Leisin fortæller, at man 
i Københavns Kommune opererer med noget, 
der hedder BUFflex. Det betyder, at skolen 
kan få mellem 70 og 80 procent af resurserne 
til specialundervisning, hvis de beholder en 
elev på skolen. Der skal dokumentation til, 
barnet skal visiteres, men i hele det system 
kan man så beslutte, at barnet bliver på folke
skolen med øgede resurser.

      
 »Vi har haft to  
kurser på tre timer, 
hvor det handlede om

’dynamisk  
mindset’ og  
systemisk  
tænkning«. 
 Ann Rytter Westerberg, 
lærer 

ANNONCE

Der er for eksempel fokus på et bedre sprog 
og begrebsbrug, progression og opmærksom
hed på den enkelte elevs faglige udvikling 
og trivsel og elevernes sociale og personlige 
kompetencer. KL vil arbejde på at omsætte 
anbefalingerne til praksis og til konkrete mo
deller samt formidle og sprede erfaringerne 
til kommuner og skoler«.

Danmarks Lærerforening er repræsenteret 
i gruppen med formand for undervisnings
udvalget Jeanette Sjøberg. Hun fortæller, at 
der blev holdt nogle møder i 2017, men at 
hun kun har været indkaldt til et møde i hele 
2018.

»Der besluttede man, at gruppen var me
get stor, og at man ville oprette nogle mindre 
arbejdsgrupper inden for de enkelte emner. 
Siden har jeg ikke hørt noget om arbejdet«, 
fortæller Jeanette Sjøberg. 
hl@folkeskolen.dk

      »Faktum er, at vi ser langt  
flere børn i dag med behov for

støtteforanstaltninger  
på de yngste klassetrin«.

 
 Claus Hjortdal, 
formand for skolelederne
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Arkivfoto: Klaus Holsting

De fortæller, at der måske er sket noget 
positivt med hensyn til handleplanerne. I 
København har man fået barnets perspektiv 
med i handleplanen, så man også spørger 
barnet om, hvad det tænker om at gå i skole, 
hvad der kunne hjælpe, og hvad der er svært. 

»Jeg synes stadig, at anbefalingerne efter 
inklusionseftersynet er gode, men de ligger 
nok mest bare på en hylde og bliver ikke 
brugt«, siger Karina Abildgaard Leisin.

»KL burde drive det videre«, mener Ann 
Rytter Westerberg.

KL har faktisk nedsat en gruppe, der skal 
implementere anbefalingerne. I pjecen »Godt 
på vej – med folkeskolen« fra 2018 står: »KL 
har overtaget formandskabet for det videre 
arbejde i opfølgningsgruppen for inklusions
eftersynet. Der vil i det videre arbejde være 
fokus på flere af eftersynets temaer, ligesom 
andre relevante problemstillinger i forhold 
til at skabe en skole for alle børn inddrages. 

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

RUSK 2019
Global folkemusik
Rødding Højskoles folkemusikuge

30. juni - 6. juli
Pris: 4.750 kr.

RUSK 2019 er ikke folkemusik i dansk instrumental forstand men en 
uge med verdensmusikken som tema med folkloristisk musik og dans 
fra Skandinavien, Afrika og Sydamerika. Bygning af egne instrumen-
ter indgår. Mød engagerede undervisere: Michell Smedegaard Boysen, 
Mathias Lykke Eriksen, Maja Krüger Thomsen, Miriam Ariana, 
Pernille Jacobsen, Torben Jensen, Simon Busk, Mia Guldhammer. 
Koncert med Vingefang.
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Vil du høre mere? 
Læs meget mere om det at være  
UNICEF Rettighedsskole eller lad dig inspirere 
af vores mange læringsforløb her: 
https://rettighedsskoler.unicef.dk

Kontakt:
Christian Bruun Bindslev
Projektleder, UNICEF Rettighedsskoler
CBindslev@unicef.dk // Telefon 35 27 38 64
Mobil  29 89 34 55  
facebook: UNICEF Rettighedsskoler

   
 

Vil du og din skole løfte arbejdet med trivsel,  
dannelse og demokrati ind i en større ramme? 
Børnekonventionen fylder 30 år – vær med til at  
gøre den til et aktiv for børn og voksne på jeres skole!

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) spiller en stor rolle i 
forhold til at få inklusion til at lykkes. Derfor vækker det bekymring, når 
en ny undersøgelser tegner et broget billede af arbejdet i kommuner-
nes PPR-enheder. Der er store forskelle fra kommune til kommune på, 
hvordan enhederne er organiseret, hvad de beskæftiger sig med, hvor 
mange medarbejdere der er til rådighed for skolerne, og hvor lang ven-
tetiden på hjælp er. 

»Man kan komme i tvivl om, hvilke opgaver PPR kan løse, og hvor-
dan de prioriterer dem«, siger Jeanette Sjøberg, formand for under-
visningsudvalget i Danmarks Lærerforening (DLF), som har foretaget 
undersøgelsen. Hun fremhæver, at det er positivt, at 62 procent af 
PPR-enhederne hovedsageligt arbejder med almenområdet, »men 
vi ved ikke, hvad de bruger tiden til, eller om fordelingen burde hedde 
80/20«.

Skal de inkluderende læringsmiljøer lykkes i folkeskolen, kræver det 
da også en ny struktur omkring PPR-enhedernes arbejde. Det mener 
Janne Hedegaard Hansen, lektor og ph.d. ved Danmarks Institut for 
Pædagogik og Uddannelse (DPU), hvor hun forsker i PPR’s indsats 
ude i skolerne. 

»Den måde, samarbejdet er organiseret på, er uhensigtsmæssig, 
og det kan være med til at forklare, hvorfor al den viden og de mange 
kompetencer, der er på skolerne og i kommunerne, ikke bliver brugt ef-
fektivt nok«, siger Janne Hedegaard Hansen.
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BLIV
INKLUSIONS - 
VEJLEDER
En uddannelse der får børn og voksne 
til at spille sammen i praksis 

Læs mere på kp.dk/inklusionsvejleder

Oplever du og dine 
kolleger en klar 
kommunal for-
ståelse af, hvilke 
opgaver PPR skal 
løse?

I høj grad24 %

I nogen grad54 %

I lav grad20 %

Slet ikke2 %

Hvor stor en del af arbejdstiden bruger I  
på almenområdet?

38 %

62 %

Under halvdelen

Over halvdelen

Hvor lang ventetid er der på en  
pædagogisk psykologisk vurdering?

42 %

58 %
Under to måneder

Over to måneder

K
ilde: Danm

arks Læ
rerforening (DLF).
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T E K S T : 

S E B A S T I A N  

B J E R R I L 

F O T O :  

P E T E R  H E L L E S  

E R I K S E N

SÅDAN GØR  
HUMMELTOFTESKOLEN
    FLERE VOKSNE 

To læreruddannede, en pædagog og skolens ud-
dannelsesvejleder arbejder sammen på onsdags-
holdet.    

   FLERE LOKALER 
Onsdagsholdet har adgang til tre sammenhæn-
gende lokaler, så eleverne kan sikres mest mulig 
ro. 

   AFTALER MED FORÆLDRE 
Lærerne på onsdagsholdet indgår aftaler med 
elevernes forældre og faglærere om, hvilke lektier 
de skal læse – og hvilke de ikke skal. Det aftales 
også, hvordan elevernes arbejde om onsdagen 
bringes med over i deres almindelige klasser.

   UDDANNELSESPARATHED 
Eleverne får hjælp til at blive skarpere på deres 
kommende uddannelsesvalg, og uddannelsesvej-
lederen får et stærkt indblik i hver elev, da han 
typisk er med i undervisningen på holdet.

   FRITIDSINTERESSER 
Pædagogen har blandt andet til opgave at ud-
bygge elevernes fritidsinteresser og kan tage 
kontakt til fritidstilbud.

# I N K L U S I O N
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Onsdagsholdet  
         får det hele til  
      at fungere

17 udskolingselever bliver hver onsdag taget ud af 
deres almindelige klasser på Hummeltofteskolen. 
Det gør de for at få ekstra hjælp til det faglige og 
sociale – og for at få et ugentligt pusterum.

»Hej K, min ven«. Den 
venlige hilsen kommer fra matematiklærer 
Irene Maegaard. Katrine er den tredje elev i 
dag, der møder ind, efter at klokken har slået 
9, selv om skoledagen begyndte klokken 8. 
»Dav, Katrine. Har du haft en god weekend?« 
lyder det kort efter fra pædagog Christian 
Dyhr, da Katrine har lagt sine ting og sat sig i 
en af lokalets lænestole.

Det er egentlig onsdag, men gruppen på 17 
elever er kun samlet én gang om ugen. Sam-
men udgør de unge det, som skolen kalder for 
onsdagsholdet. Alle ugens andre dage går de 
hver især i skolens traditionelle udskolingsklas-
ser, men hver onsdag er de klassekammerater.  

Onsdagsholdet er Hummeltofteskolen i 
Virums bud på et tilbud til elever, som har 
brug for ekstra støtte fagligt såvel som socialt. 
Dansklærer Andreas Busch og matematik- og 
AKT-lærer (adfærd, kontakt, trivsel) Irene 
Mae gaard står sammen med pædagog Chri-
stian Dyhr og skolens uddannelsesvejleder 
John Sølling Andersen for at løfte eleverne og 
give dem glæde ved at gå i skole. 

Med flere voksne om de unge er der tid 
til mere end blot at løse opgaver om mandat-
fordelingen på Christiansborg. Så når Irene 

Maegaard og Andreas Busch hjælper eleverne 
med matematikken, sludrer Christian Dyhr 
med et par elever om gårsdagens Champions 
League-resultater. 

Syvende år med et onsdagshold
Det er syvende år, at Hummeltofteskolen har 
et onsdagshold. Ideen opstod, da skolen ople-
vede, at eleverne i de ældste klasser frabad sig 
hjælp fra støttelærere. Skoleleder Bente Kjøgx 
greb derfor fat i Irene Maegaard og Andreas 
Busch og bad dem om at finde på en bedre 
løsning. Ideen blev at samle noget af skolens 
støtteresurser i udskolingen hver onsdag.  

»Der er ingen, der synes, at det er rart, når 
døren til klassen går op, og der så kommer en 
støttelærer ind og peger en ud. Derfor fandt 
vi på at samle resurserne til en hel dag, hvor 
alle eleverne kan være der på samme tid, selv 
om de kæmper med hver deres udfordrin-
ger«, forklarer Andreas Busch. Både han og 
Irene Maegaard har også nogle af eleverne på 
ugens øvrige dage i de almindelige klasser.  

Ordning må ikke ekskludere
Tre af drengene på holdet er fra Irene Mae-
gaards 8. klasse, og da hun i dag har et ærin-

HUMMELTOFTESKOLEN
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»Det giver en rolig start på dagen, hvor 
deres puls kommer helt ned. Har de ikke lige 
nogen bog, går vi en tur forbi biblioteket. Det 
giver os en god mulighed for lige at vende, 
hvordan deres weekend og uge har været«, 
fortæller Andreas Busch.

Herefter byder skemaet indtil frokost på 
henholdsvis en times dansk og matematik. 
Da eleverne kommer fra forskellige klassetrin 
og i øvrigt har hver deres udfordringer, er 
det kun få elever, der sidder med de samme 
opgaver. Så hver elev har en mappe med op-
gaver, der passer til vedkommendes niveau.

»Holdet laver mange forskellige ting på én 
gang. I dag er en af drengene for eksempel i 
gang med at skrive sin ansøgning til en efter-
skole, mens nogle af 8.-klasserne løser pro-
blemregning, og andre arbejder med tekst-
regning, fordi det er noget, der giver dem 
problemer«, fortæller Irene Maegaard, imens 
de fire voksne går rundt mellem eleverne, der 
stille sidder med hånden i vejret. 

Efter frokost er der sat en time af til hjælp 
til de lektier, eleverne har fået for i deres 
almindelige klasser. Her får de også at vide, 
hvilke lektier de ikke skal læse for lettere at 
kunne overskue skoleugen. Det er nemlig et 
af de centrale mål ved at have valgt onsdag. 

»Det gør det mere overskueligt for ele-
verne, at de ved, at de kun lige skal klare 
sig igennem mandag og tirsdag, før de får 

      »Vi skyder også nogle  
               gange med bue og pil.

         »Der er ingen,  
der synes, at det  
er rart, når døren  

til klassen går op, 

Det giver rigtig meget at 
se dem i andre  
sammenhænge end 
bare de faglige«.

                                 Irene Maegaard,
                              matematik- og AKT-lærer

og der så kommer en 
støttelærer ind og  

peger en ud«.
Andreas Busch,

dansklærer

# I N K L U S I O N

den tredje havde været til lægen«, forklarer 
Andreas Busch.

Holdets maksimale størrelse fra år til år 
afhænger ifølge de to lærere af, hvilke elever 
de har. I øjeblikket består holdet af en gruppe 
af elever, hvor omkring halvdelen har enten 
angst, ADHD, ADD, Tourettes eller er ordblin-
de. Holdet havde nødvendigvis været mindre, 
hvis det bestod af udadreagerende elever, 
forklarer Andreas Busch.

»Vores nuværende hold er roligt, så derfor 
kan vi godt overskue, at der er flere elever 
end normalt. Og en af eleverne har i dag 
spurgt, om det er okay, at der kommer to fra 
hendes klasse senere i dag, fordi de er i grup-
pe sammen. Det er helt okay«, fortæller han.

»Desuden har vi løbende mulighed for at 
skifte ud i gruppen af elever, hvis der eksem-
pelvis er elever med større behov i de nye 
7.-klasser«, supplerer Irene Maegaard.

Hellere sent end slet ikke at komme
Det er alfa og omega, at eleverne er glade og 
trygge ved at være en del af onsdagsholdet. 
Derfor udløser det hverken repressalier eller 
sure miner fra de voksne, hvis en elev kom-
mer, efter at klokken har ringet ind. Mantraet 
er nemlig, at det er bedre at komme for sent 
end slet ikke at dukke op. 

Dagen starter altid med en kop te fra det 
tilstødende tekøkken og en times frilæsning.

de i løbet af matematiktimen, får drengene 
at vide, at de godt må springe svære opgaver 
over, imens hun er væk. 

»Dem tager vi bare i morgen«, siger hun 
med henvisning til morgendagens matematik-
time i elevernes almindelige klasse.

Og det er helt almindeligt. For det er 
vigtigt, at det ikke skal være noget særligt at 
være en del af onsdagsholdet. 

»Vi er meget åbne på skolen omkring ons-
dagsholdet. Så vi taler åbent om holdet i de 
almindelige klasser. Derfor er der ikke noget 
underligt i, at jeg foran klassen siger, hvad de 
tre skal huske til på onsdag, eller ‘den tager 
vi lige på onsdag’. Det er vigtigt, at det ikke 
bliver ekskluderende, at man er på onsdags-
holdet«, fortæller hun.

Det er lærerne i elevernes almindelige 
klasser, som indstiller dem til onsdagsholdet, 
og herefter tager skolelederen kontakt til for-
ældrene.

Hold varierer alt efter eleverne
Holdet er egentlig beregnet til 10-12 elever, 
men for tiden er der 17 – det højeste antal, der 
endnu har været på holdet. Men det betyder 
ikke, at alle altid er samlet på samme tid. 
Nogle gange kan der være timer eller forløb i 
deres almindelige klasser, som eleverne følger. 

»I dag kom to af de tre senere, fordi de 
havde fulgt en time i deres egen klasse. Og 
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det frirum, som mange af eleverne oplever, 
at det er«, siger uddannelsesvejleder John 
Sølling Andersen, som ofte er med noget af 
onsdagen: 

»Her får de også oplevelsen af at kunne 
hjælpe hinanden fagligt, og det er ellers ikke 
en følelse, de normalt sidder med i deres al-
mindelige klasser«, siger han.  

Forældres bekymringer gjort til skamme
Onsdagens sidste time har ofte et socialt sigte. 
»Det er tit, at vi slutter dagen med at spille et 
brætspil eller noget andet socialt. Det er rigtig 
vigtigt, at vi runder af på en god måde, så alle 
går glade herfra«, siger Irene Maegaard og 
fortæller, at de også laver aktiviteter på den 
lokale ungdomsklub. 

»Vi skyder også nogle gange med bue og 
pil. Det giver rigtig meget at se dem i andre 
sammenhænge end bare de faglige«, siger hun.

Pædagog Christian Dyhr spiller en central 
rolle for elevernes trivsel og sociale adfærd. 
Han kender eleverne fra den lokale fritids- og 
ungdomsklub, hvor de kan gå, fra de er ti år. 

»Det gør, at jeg har kendt eleverne, længe 
før de kommer op i udskolingen, og jeg er 
også sammen med dem, når de har fri fra 
skole. På den måde kender jeg dem og deres 
fritidsinteresser rigtig godt, og de kender 
mig«, siger han.

De to lærere oplever nogle gange, at der er 
forældre, som i starten bekymrer sig over, at 
deres barn går glip af de timer, klassekamme-
raterne ellers har på skemaet om onsdagen. 

»Men vi mener, at eleverne helt klart vin-
der mere, end de taber, ved at være her. Og 
forældrenes bekymringer forsvinder normalt 
hurtigt, når de ser, at deres barn kommer 
glad hjem fra skole«, siger Andreas Busch. 
bje@folkeskolen.dk

ONSDAGSHOLDET
En hel dag på onsdagsholdet er fra klokken 8 til 14. 
Støttetilbuddet har til formål at styrke eleverne fagligt, 
øge deres selvværd og gøre dem uddannelsesparate 
og afklarede i forhold til deres valg af ungdomsuddan-
nelse. Selv om der fagligt er særligt fokus på dansk og 
matematik, kan eleverne få individuel hjælp i andre fag, 
for eksempel hvis de udtrækkes til 9.-klasseprøverne. 

De to lærere deltager nogle gange i møder med ele-
vernes forældre og almindelige lærere. 

Det er forskelligt, hvor længe eleverne er en del af 
holdet. Det kan være i alle tre år i udskolingen, men 
det kan også være i kortere forløb. 

Det er lærerne i elevernes almindelige klasser, der 
indstiller dem til onsdagsholdet, og herefter tager 
skolelederen kontakt til forældrene. Der er også spe-
cialklasser på skolen, men det er typisk kun elever fra 
normalklasserne, som kan gå på onsdagsholdet. 

Andreas Busch (til 
venstre) og Irene 
Maegaard (herun-
der) har god tid til 
hver elev, da der 
ofte er fire voksne 
på samme tid til 
at hjælpe eleverne 
på onsdagsholdet.
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Lad os begynde med et ek-
sempel fra skolens hverdag. Forsker og lektor 
Lotte Hedegaard-Sørensen var på feltarbejde 
denne formiddag, hvor hun observerede 
undervisning i et stort inklusionsprojekt 
Erasmus+:

»Vi ser en meget dygtig ung lærer undervi-
se i dansk i verber/udsagnsord. Der er 28 ele-
ver i klassen. Et barn har diagnosen ADHD, er 
på Ritalin, og forældrene fortæller, at barnet 
er meget uroligt i dag. Der er desuden et barn 
med en medicinsk diagnose og fem børn i 
omfattende vanskeligheder med socioøko-
nomiske og sociale udfordringer. Det er syv 
elever. Ud over dem er en tredjedel af klassen 

Flere resurser og flere  
voksne med specialindsigt, 
der bidrager til undervis-
ningen, er nødvendigt, hvis 
der skal finde god inklusion 
sted, siger forsker Lotte  
Hedegaard-Sørensen.

# I N K L U S I O N

»God inklusion kan 
                  ikke foregå  
              i én klasse, ét fag 
                                og med én   lærer«
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elever af anden etnisk herkomst, nogle styk-
ker er i mistrivsel, der er nogle med læsevan-
skeligheder, og så er der dem, der kommer i 
skole, men ikke gider være der«, siger Lotte 
Hedegaard-Sørensen og fortsætter:

»Undervisningen er planlagt af teamet 
og skulle indeholde noget bevægelse, og at 
børnene arbejdede sammen med nye mak-
kere. Under hele observationen er der en af 
eleverne, der råber højt ud i lokalet – ikke 
undervisningsrelevant – nærmest hele tiden. 
Eleven er fysisk urolig, går rundt og skubber 
og snupper andres ting. Og så spørger jeg: 
Hvad forestiller man sig, at ét menneske kan 
gøre her?« siger Lotte Hedegaard-Sørensen.

»Skal læreren gå efter den ene elev eller 
de andre? Hvor mange ville finde sig i at have 
sådan et arbejdsmiljø på deres job? Det er sim-
pelt hen ikke godt nok. Det er uetisk for alle. 
Det er helt indlysende, at der skal være flere 
voksne i sådan en klasse, og at nogle af de 
voksne skal have specialpædagogisk indsigt«.

Det skal lige med i fortællingen, at den 
urolige elev fungerer rigtig godt socialt i klas-
sen og måske derfor med god grund kan blive 
i almenklassen. 

»Man behøver ikke at være akademiker for 
at vide, at her må der tilføres resurser. Ellers 
kan det simpelt hen ikke fungere. Det handler 

»Vi skaber  
      lige nu et  
arbejdsmarked,  
der producerer 
syge medarbejdere,       
      og børn, der  
                 mistrives«.

»God inklusion kan 
                  ikke foregå  
              i én klasse, ét fag 
                                og med én   lærer«

T E K S T : 

H E L L E  L A U R I T S E N 

A R K I V F O T O :  

B O  T O R N V I G

om rammer og vilkår. God inklusion kommer 
aldrig til at fungere med én lærer i ét fag i én 
klasse. Og når klassen så har 28 meget forskel-
lige elever. Men det her er virkeligheden i sko-
len«, understreger Lotte Hedegaard-Sørensen.

»Vi skal kritisere forholdene«
»Vi har nogle knapper at dreje på. Der er 
taget en politisk beslutning om, at folkeskolen 
skal spare – at hele den offentlige sektor fast 
skal spare hvert år – men som lærernes betin-
gelser er nu, så producerer vi blot mennesker 
i vanskeligheder. Rigtig mange får ikke den 
nødvendige hjælp i dag – og det bliver dyrt på 
længere sigt«, understreger forskeren.

Lotte Hedegaard-Sørensen er lektor på 
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddan-
nelse (DPU) og forsker i lærer- og pædagogfag-
lighed i almen- og specialpædagogiske miljøer, 
i social reproduktion af ulighed (eksklusion og 
sortering) og i flerfagligt samarbejde. Forsk-
ningen foregår i regi af forskningsprogrammet 
»Inklusion og eksklusion – i samfund, institu-
tion og praksis«. Og for tiden er hun ofte ude 
på feltarbejde for at observere – netop med 
øje for inkluderende læringsmiljøer.

»Det er vigtigt for mig at fastholde en kritik 
af de rammer, som lærere arbejder under. Vi 
vælger lige nu i den skolepolitiske diskussion 

at fokusere på faglighed, test og målinger og 
samtidig på inklusion. Og det sker under en 
neoliberal økonomisk logik, hvor det bliver 
mere illegitimt at pege på resurser, og hvor vi 
forventes at acceptere, at det bare er den en-
keltes ansvar at klare alting. Vi skal passe på, 
at vi ikke kommer til at tro på det her. Vi skal 
kritisere forholdene – af etiske grunde. Vi ska-
ber lige nu et arbejdsmarked, der producerer 
syge medarbejdere, og børn, der mistrives«.

Hun fortæller, at det er vigtigt at råbe 
højt om problemerne. At hun som forsker 
har et medansvar for at påpege problemerne 
og insisterer på at fortælle om dem. Hun vil 
gerne invitere flere ud til observation af den 
inkluderende undervisning ude i hverdagen 
på skolerne, fordi man bliver berørt af det, 
man ser, og fordi hun ønsker, at flere – beslut-
ningstagere – bliver berørt.

Vi ved, hvad der skal til
Da Lotte Hedegaard-Sørensen begyndte sin 
pædagogiske karriere, læste hun i 1996/97 et 
debatindlæg af professor Per Schultz Jørgen-
sen. Han beskrev, at han i tredive år havde ar-
bejdet for bredt at afhjælpe elevernes sociale 
problemer, men at ingenting var blevet bedre 
i den tid.

»Ingen var blevet hjulpet. Ingen havde fået 
bedre betingelser, skrev han. Det er sådan, 
jeg har det nu«.

»Nu har jeg i tyve år talt om nødvendig-
heden af at have specialpædagogisk viden og 
indsigt ude på skolerne for at kunne skabe en 
god inklusion. Men forholdene er kun blevet 
forringet. Man kan spørge, hvorfor vi er her. 
Hvad er min rolle som forsker og underviser? 
Og hvad er den politiske holdning til viden? 
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Og hvad er den 
politiske holdning 
til viden?  
Vi ved, hvad  
der skal til«. 
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På Flensborg Fjord gør vi det nemt for dig 
Langt det meste er tilrettelagt – klart til brug

Flensborg Fjord er en perle i den sønderjyske 
natur og ligger midt i en omskiftelig historie

Der er tilrettelagt en række tilbud med 
historiske, kulturelle og naturvidenskabelige 

emner. Vi skræddersyr gerne efter dine behov, 
hvad enten de er faglige eller sociale.

Hent komplet lejrskolekatalog på vores hjemmeside

Vi ved, hvad der skal til. Det er ikke nok at 
tale om, hvordan den individuelle lærer eller 
lærerne sammen kan ændre deres undervis-
ning. Det er en neoliberal tankegang om det 
individuelle ansvar for at arbejde effektivt. 
Det er meget større, og der er mere på spil«, 
siger Lotte Hedegaard-Sørensen.

»Det er helt centralt, at flere voksne – også 
med specialpædagogisk baggrund – indgår i 
det pædagogiske og didaktiske arbejde med 
børnene, og det forudsætter organisatoriske 
omprioriteringer«. 

Børns medindflydelse
I det nye europæiske inklusionsprojekt 
besøger de danske forskere seks skoler, hvor 
de ser på elevers og læreres samarbejde om 
undervisningen. Det samme finder sted i flere 
andre lande i Europa. 

Børnenes perspektiver på god under-
visning bliver inddraget. Lærerne har sam-
men med en gruppe børn forberedt en 
undervisning, der tilgodeser børnenes syn 
på undervisningen. Bagefter bliver undervis-
ningen evalueret af børn og lærere, og en ny 
undervisning bliver planlagt og gennemført. 
En slags lektionsstudier, hvor en undervis-
ningslektion bliver forbedret og gennemført 
igen – bare med børnenes evaluering inddra-
get også.

For børnene er det væsentligt at kunne 
vælge mellem forskellige arbejdsformer, at 
have indflydelse på, hvordan opgaver skal 
løses. Når de bliver mødt med tillid til, at de 
kan løse opgaven på en god måde, har de 
også en masse energi at tilføre undervisnin-
gen, fortæller Lotte Hedegaard-Sørensen.

»Børn i Danmark er generelt glade for at 

gå i skole, men de oplever sjældent at have 
medindflydelse på selve undervisningen og 
fagene, men det er med her. Det tyder på, at 
det skaber engagement og deltagelse for bør-
nene, også fordi det skærper lærernes blik for 
børnenes forskellige deltagelsesbetingelser«.

I projektet spørger forskerne børnene på 
en systematisk måde, og når de bliver inddra-
get på den måde, bliver de demokratiske del-
tagere og ikke brugere. De får et medansvar, 
og ifølge Lotte Hedegaard-Sørensen er der 
meget at hente dér.

Hun kommer med endnu et eksempel fra 
observationen i klassen, hvor eleverne havde 
ønsket mere bevægelse i undervisningen, og 
det var planlagt som en »lufter« – det vil sige 
frikvarter. Men en elev spurgte i undervisnin-
gen, om det ikke kunne være en god ide, at 
de tog ud i skolegården sammen med deres 
nye samarbejdsmakker, og den ide tog lære-
ren straks til sig.

»Det er en lille ting, men det kunne fun-
gere fint og var godt set af eleven. Det åbnede 
noget interessant og gav ny energi til alle«.

I øvrigt valgte gruppen af observatører at 
sætte en person til at tage ansvaret for den 
meget urolige og råbende elev for at gøre 
det muligt for den undervisende lærer at fo-
kusere på at undervise på en ny måde, som 
bagefter skulle evalueres. Et godt eksempel 
på, at god og inkluderende undervisning for-
udsætter ekstra resurser – for ellers går det 
slet ikke. 
hl@folkeskolen.dk

»Hvad er min rolle som 
forsker og underviser?
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  Vi lærer 
for lidt

Lærerstuderende:

Lærerstuderende føler  
sig ikke klædt på til at skulle 
håndtere elever med særlige  
behov, når de er færdige 
med uddannelsen. Mere 
undervisning og praktik  
er vejen frem, mener  
Lærerstuderendes  
Landskreds. 
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L A R S  H O R N
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»Vi har en speciel ord-
ning i min danskklasse, 
hvor vi besøger en klasse 
flere gange. Selv om det 
er med et fagligt fokus, 
lærer vi børnene at kende 
og får den pædagogiske 
teori ind under huden og 
får mulighed for at reflek-
tere over, hvorfor eleverne 
reagerer, som de gør. Det 
kunne jeg godt tænke 
mig meget mere af«, for-
tæller lærerstuderende 
Victoria Nissen.
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LÆRERUDDANNELSEN SVIGTER
Da Uddannelses- og Forskningsministeriets tredje delevaluering af læreruddannelsen udkom sidste år, var en af 
konklusionerne, at hovedparten af de nyuddannede lærere ikke føler sig rustede til inklusionsopgaver. De savner 
konkrete redskaber og værktøjer til, hvordan de håndterer inkluderede elever i en presset hverdag.

»Dimittenderne [bliver] ikke i tilstrækkelig grad klædt på til at inkludere og aktivt inddrage elever med specialpæ-
dagogiske udfordringer i undervisningen, i forhold til hvor relevant kompetencen vurderes«, står der i rapporten. 

Et af formålene med den nye læreruddannelse, der blev revideret i 2013, var ellers, at uddannelsen i højere grad 
skulle styrke de studerendes generelle viden om og kompetencer i at undervise elever med særlige behov. Men 
i delevalueringen svarer under hver femte nyuddannede lærer, at de i »høj« eller »meget høj grad« har fået den 
kompetence med sig. Endnu færre oplever, at de er blevet gjort klar til at kunne samarbejde med medarbejdere fra 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, vejledere og andre resursepersoner – kun fem procent har svaret »høj« eller 
»meget høj grad« til det spørgsmål.

»I min klasse har vi talt meget 
om, at det er skræmmende at komme ud i 
folkeskolen, specielt i forhold til inklusion, 
for vi har ikke meget undervisning i det. 
Lige nu er jeg ikke overbevist om, at jeg ville 
kunne varetage en inklusionsopgave, når jeg 
er færdig«, fortæller lærerstuderende Victoria 
Nissen.

Hun læser på fjerde semester på lærerud
dannelsen på Professionshøjskolen UC Nord 
i Aalborg – og står langtfra alene med følel
sen af ikke at være godt nok klædt på til at 
håndtere inklusionsopgaven, når hun snart er 
færdiguddannet lærer. For i Lærerstuderen
des Landskreds genkender forperson Rasmus 
Holme de studerendes frustrationer.

»Jeg synes, det er dybt alarmerende, at de 
studerende ikke føler sig klædt på til at kunne 
håndtere inklusion, og det er et problem, 
som kræver politisk handling«, siger Rasmus 
Holme og understreger, at inklusion blot er 
en af flere ting, der ikke bliver prioriteret nok 
på uddannelsen. 

»Der er ikke nok timer til, at vi kan nå no
get helt, vi når det kun halvt. Det gælder også 
inklusion, det vil vi gerne lære meget mere 
om. Når jeg siger politisk handling, handler det 
om at få styrket koblingen til praksis i den dag
lige undervisning blandt andet gennem mere 
praktik, så vi er i stand til at afprøve vores pro
fessionsfaglighed og spejle den i praksis«. 

Rasmus Holme peger på, at der for de 
studerende kan være langt fra de teoretiske 
refleksioner om at inkludere og rumme alle 
elever til en presset skolehverdag med store 
klasser og dårlige forberedelsesmuligheder.

»På fire år har vi tre gange seks ugers 
praktik. Det betyder, at det bliver svært at 
koble teori til praksis. Praktikken har netop et 
kæmpe ansvar for, at vi ikke kun finder ud af, 

om vi kan undervise i matematik, men også 
at vi får afprøvet vores professionsidentitet«, 
forklarer Rasmus Holme.

Lærerstuderende Victoria Nissen er enig i, 
at det kun vil gavne de studerende at komme 
mere ud i den virkelige skole. Hendes ople
velse gennem praktik har dog været, at klas
sens lærer har taget sig af børn med specielle 
behov, mens hun som lærerstuderende har 
haft fokus på det fagfaglige. Det forudser hun 
kan blive et problem, når hun nu er tilbage på 
læreruddannelsen.

»Undervisningen er meget casebaseret, og 
vi skal tage udgangspunkt i egne oplevelser. 
Det er lidt svært, når man ikke har nogle. Så 
bliver det fiktive cases, som nemt passer ind 
i en teori, men det gør virkeligheden måske 
ikke. Det er vigtigt, at vi også får det at vide«, 
fortæller Victoria Nissen. Hun har dog ople
vet konsekvenserne af inklusion i forbindelse 
med sit job som lærervikar, hvor hun har haft 
elever, der har haft svært ved at rumme hver
dagen i skolen.

Tager ekstra kurser frivilligt
På læreruddannelsen har Victoria Nissen 
indtil videre kun haft en enkelt lektion, der 
handlede om inklusion. Senere i studiet skal 
hun og hendes medstuderende have et modul 
om specialpædagogik, men hun er bange for, 
at det ikke er nok, og hun har derfor deltaget 
i frivillige kurser arrangeret af Lærerstude
rendes Landskreds for at få en større indsigt 
i inklusion.

»Jeg har selv opsøgt kurserne, og det tror 
jeg, man skal for at blive klædt ordentligt på 
til inklusion. Men det burde jo ikke være nød
vendigt«, siger Victoria Nissen. 

I Lærerstuderendes Landskreds understre
ger Rasmus Holme, at formålet med kurserne 

er at bidrage til den fagpolitiske professions
identitet hos medlemmerne og ikke et forsøg 
på at symptombehandle konsekvenserne af 
nedskæringerne på læreruddannelsen.

»Vi tilbyder kurser for at styrke den fagpo
litiske professionsidentitet hos vores medlem
mer. At de så er særligt efterspurgte blandt de 
lærerstuderende, er en følge af læreruddan
nelsens lave kvalitet«, siger han. 

Øvelsesskoler kan hjælpe
Inklusion spænder bredt over børn med 
fysiske eller psykiske udfordringer, indlæ
ringsvanskeligheder og socialt belastede 
baggrunde, og det vil være stort set umuligt 
at komme omkring alle typer i løbet af en 
uddannelse, fortæller Camilla Wang, næst
formand i interesseorganisationen Danske 
Professionshøjskoler. 

Camilla Wang står i spidsen for indsatsen 
Fremtidens læreruddannelse, og hun erken
der, at det er et problem, hvis de studerende 
ikke føler, at de får nok undervisning i at 
håndtere inklusion.

»Hvis der er mange studerende, der står 
med følelsen af, at de ikke er rustede til opga
ven, så er det ikke godt nok«, siger hun. Selv 
har hun i forbindelse med den nylige evalu
ering af læreruddannelsen foreslået at genop
live øvelsesskolerne, da det er ude i praksis, 
at man først for alvor finder ud af, hvordan 
man er lærer.

»Vi skal styrke praksistilknytningen, hvor 
de lærerstuderende i samarbejde med skoler 
kan iagttage, afprøve og reflektere over pro
blemstillinger, det er svært at uddanne sig 
til rent teoretisk. Det kan vi godt gøre inden 
for bekendtgørelsen om læreruddannelsen«, 
siger hun.

»Men det kræver, at kommunerne og 
skolerne er med på det. Her støder vi ind
imellem ind i, at det bliver opfattet som en 
’belastning’«, siger hun og henviser til, at der 
selvfølgelig også er en økonomi, der skal gå 
op i sidste ende.

Camilla Wang understreger dog, at kom
munerne og skolerne grundlæggende har 
et stort ansvar for at hjælpe de nye lærere i 
gang, da det ikke er alt, der kan læres gen
nem bøger, især ikke om inklusion.

»Der er nogle ting, man først for alvor kan 
erfare, når man er færdig med uddannelsen 
og kommer ud i praksis. Der er det skolernes 
ansvar, at man får sluset nye lærere ind på en 
rimelig måde, så de ikke får klassen med flest 
udfordringer«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk
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Børnene spiser frokost i den 3. klasse, hvor 
jeg som forsker er på feltarbejde. Lige-
som jeg har set i så mange andre klasser, 
benytter læreren børnenes spisepause til at 
koordinere, hvem der leger med hvem i det 
kommende frikvarter. Lærerne har ofte øje 
for de børn, der har vanskeligt ved at være 
med i skolens fællesskaber, og de prøver via 
forskellige sammensætninger og opdelinger 
af børnegruppen at skabe deltagelsesmulig-

heder for klassens forskellige børn. I den 
pågældende klasse er det ofte Sofie, der ikke 
har nogen at være sammen med, og lærerne 
prøver på forskellige måder at få Sofie med i 
en leg eller en aktivitet. 

Denne dag forsøger læreren at skabe del-
tagelsesmuligheder ved at spørge en gruppe 
piger, om Sofie må være med i deres leg. 
Efter lidt betænkningstid indvilger pigerne i, 
at Sofie gerne må være med, og Sofie følges 
derefter med pigerne ud på skolens lege-
plads. Fra et lærerperspektiv ser problemet 
således ud til at være løst, men følger man 
børnene i frikvarteret, ser det imidlertid 
anderledes ud.

Det viser sig, at pigerne har særdeles van-
skeligt ved at få lærerens sammensætning 
af børnegruppen til at fungere i praksis. 

Sofie befinder sig på sidelinjen og er tilskuer 
til legen, og det ser ud til, at de andre piger 
ikke ved, hvordan de skal få hende inddraget 
i legen. Efter kort tid opgiver børnene at få 
legen til at fungere, hvorefter Sofie går alene 
rundt i skolegården, mens de andre leger 
noget andet.   

Trods lærerens intention om at hjælpe 
 Sofie ved at sætte hende sammen med 
nogle af klassens piger virker hjælpen ikke 
i forhold til de sociale vanskeligheder og 
den ensomhed, Sofie oplever i sit skoleliv. 
I situationen blev Sofie koblet på fælles-
skabet, og efterfølgende skulle børnene selv 
håndtere udfordringen med at få lærerens 
sammensætning til at fungere – en opgave, 
som børnene ikke formåede, og som betød 
endnu en oplevelse for Sofie af at være uden-

Lærere forsøger ofte at hjælpe isolerede elever  
ved at koble dem på legegrupper eller sammensætte  
arbejdsgrupper i skolen. Men børn har brug for hjælp til  
at inddrage hinanden i det fælles – ellers kan lærerens 
bestræbelser ende med at forstærke barnets oplevelse 
af at være udenfor, beskriver forsker Christina Holm 
Poulsen.

KRONIK
CHRISTINA HOLM POULSEN
LEKTOR OG PH.D. VED FORSKNING  
OG UDVIKLING,  
PROFESSIONSHØJSKOLEN UC SYD 
 Fo

to
: A

nn
e K

rin
g

Når lærerens 
gode intention 
har den stik 
modsatte  
virkning 
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grund er det en relevant og væsentlig 
bestræbelse, når lærere forsøger at 
skabe deltagelsesmuligheder for alle 
børn. Det er imidlertid et problem, 
hvis denne bestræbelse alene fører 

til, at børnene bliver »koblet« på en 
gruppe uden at blive inddraget i det, 

børnene er sammen om. At »sætte sam-
men med« er nemlig ikke ensbetydende 

med, at der er skabt adgang og deltagelses-
muligheder for alle børn, hvilket også er et 
aspekt, der gør sig gældende i forhold til børns 
deltagelse i den faglige undervisning.

Gruppearbejde – at sætte sammen med
I en undervisningssituation bliver børnene 

inddelt i mindre grupper og skal efter-
følgende samarbejde om at bygge 
en drage. Sofie har vanskeligt 

ved at gøre sig gældende i det 
pågældende gruppearbejde, da de 

andre ikke lytter til hendes bidrag til 
opgaveløsningen eller er tilfredse med 
måden, hvorpå hun udfører arbejdet. 

På et tidspunkt diskuteres det i gruppen, 
hvor dragens styresnor skal placeres, 
hvortil Sofie byder ind med, at den skal 

sidde i midten. De andre er imidlertid ikke 
enige med Sofie om denne placering og sæt-
ter styresnoren fast i enden af dragen, hvilket 
bevirker, at dragen ikke er flyvedygtig. Da jeg 
senere taler med Sofie, giver hun udtryk for 
en oplevelse af ikke at blive lyttet til og fortæl-
ler i den sammenhæng, at »hver gang jeg 
siger min ide, så siger de bare noget andet, og 
så gør de noget andet«.

Det skal i denne sammenhæng bemærkes, 
at når børnene i flere situationer overlades 
til at få de voksnes sammensætninger til at 
fungere i praksis, må det blandt andet forstås 
i lyset af lærernes arbejdsbetingelser. Ek-
sempelvis er frikvartererne lærernes pause, 
hvorved de befinder sig andre steder end 
børnene. Denne opdeling får betydning for 
lærernes mulighed for at få kendskab til, 
hvordan de forskellige sammensætninger af 
børnegruppen udvikler sig, og får betydning 
for enkelte børns deltagelse. Endvidere stil-

ler organiseringen af undervisningen med 
typisk én lærer til en større elevgruppe sig 
som betingelse for lærernes mulighed for at 
få kendskab til børns deltagelse i den faglige 
dagsorden. 

Lærernes arbejdsbetingelser tilsidesætter 
ikke nødvendigheden af at rette fokus på og 
diskutere, hvad det egentlig vil sige »at være 
med«. I det pågældende gruppearbejde er 
Sofie for så vidt med, da hun sidder sam-
men med de andre og er med til at løse den 
faglige opgave, men hun er med på måder, 
hvor hun ikke inddrages i eller får indflydelse 
på gruppens arbejde og det sociale, børnene 
har sammen. I situationer, hvor børn alene 
bliver sat sammen med andre uden hjælp til 
at få samspillet til at fungere, ser det ud til, 
at indsatsen kan virke fastlåsende og eksklu-
derende.  

Utilsigtede ekskluderende processer
Det er en generel tendens på de to skoler, 
hvor jeg har været på feltarbejde, at de 
voksne forsøger at skabe deltagelses- og 
inklusionsmuligheder for enkelte børn ved 
»at sætte sammen med« og »koble på« fælles-
skabet. At være en del af fællesskabet handler 
imidlertid ikke alene om at være sammen 
med andre, men også om muligheden for 
at blive inddraget i og få indflydelse på det, 
børnene er sammen om. Det er en væsentlig 
pointe, da jeg ser adskillige situationer, hvor 
børn ikke får hjælp til at blive inddraget i 
det fælles, men alene bliver »hægtet« på fæl-
lesskabet med en dertilhørende risiko for at 
blive »hægtet« af igen. 

Intentionen om at skabe deltagelse og in-
klusion kan derved føre til utilsigtede eksklu-
derende processer, når arbejdet alene retter 
sig mod børns tilstedeværelse blandt andre 
børn. Sammensætninger og sammenkoblin-
ger uden at arbejde med fællesskabets måde 
at fungere på kan få den betydning, at det 
bliver børnenes opgave at få inklusionsudfor-
dringer til at lykkes i praksis. 

for, udelukket og til sidst opgivet som mulig 
legekammerat. 

Børn er optaget af »at være med« 
Eksemplet stammer fra mit ph.d.-projekt 
»Inklusion – muligheder og begrænsninger for 
deltagelse belyst gennem et børneperspektiv«, 
hvor jeg fulgte børn i to folkeskoleklasser i en 
toårig periode. Projektet tog udgangspunkt i 
en viden om, at det har afgørende betydning 
for børns læring, udvikling og trivsel, at de 
oplever at være med blandt andre børn. For 
nogle børn er skolelivet imidlertid forbundet 
med tilbagevendende oplevelser af, at det er 
svært at få adgang til skolens fællesskaber. 

Vanskeligheder med deltagelse i børnefæl-
lesskaber kan vise sig som problematiske må-
der at deltage i undervisningen på. På den bag-

Illustration: Peter Berke
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 DEBAT

Formand for Danmarks Lærerforenings 
overenskomstudvalg Gordon Ørskov Mad-
sen skrev i forrige nummer af Folkeskolen, 
at Lærernes Centralorganisation (LC) 
fortsat har ret til at opretholde sin blokade 
over for Sputnik. Det har han ret i. Der 
er dog nogle væsentlige nuancer, som 
mangler.

For det første betyder afgørelsen 
blot, at LC/DLF har ret til at søge en 
overenskomst med Sputnik. Det ændrer 
ikke på det faktum, at den overenskomst, 
som både Sputnik og vores kollegaer på 
Basen og Behandlingsskolerne har med 
Socialpædagogernes Landsforbund (SL) 
og Dansk Erhverv, fortsat dækker alt per-
sonale, der arbejder med børnene. Vi er 
åbne over for dialog med LC/DLF, men det 
er usandt, at de læreruddannede ikke har 
en overenskomst i Sputnik. Det har de.

Det primære arbejde, der udføres af alle 
medarbejdere på Sputnik, er socialpædago-
gisk og behandlingsmæssigt, uanset at nog-
le af medarbejderne er læreruddannede. 
Den landsdækkende områdeoverenskomst, 
vi har tiltrådt, dækker den type arbejde 
på det private arbejdsmarked (modsat ud-
dannelsesoverenskomster i det offentlige). 
Overenskomsten har eksisteret i mange år, 
og SL har tradition for at dække arbejdet 
på dag- og døgnbehandlingsområdet.

For det andet bedriver vi dagbehand-
ling, som er væsensforskelligt fra både 
folke- og specialskole, blandt andet fordi 
det er en foranstaltning, hvor serviceloven 
har lige så stor vægt som folkeskoleloven. 
Det er et område, som DLF ikke tidligere 
har udvist interesse for. Derfor kan det 
undre, hvad der ligger bag denne nye inte-
resse? Og samtidig kan man undre sig over 
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Vellykket inklusion 
er afgørende for  
opbakningen til  
folkeskolen

Alt for mange elever, forældre og lærere har 
forladt folkeskolen de seneste år med den 
begrundelse, at inklusionen ikke er lykkedes. 
Forklaringen er desværre, at inklusionen ofte 
har været en spareøvelse. Mange skoler er så 
pressede på økonomien, at lærerne ofte står 
med en umulig opgave med at få inklusionen 
til at lykkes. Op mod hver fjerde lærer har 
inden for det seneste år oplevet vold eller 
trusler i forbindelse med arbejdet. Det er 
et alarmerende højt antal. Når man kigger 
nærmere på tallene og de konkrete tilfælde 
af vold og verbale trusler, er fællesnævneren 
i en lang række tilfælde desværre mislykket 
inklusion. 

Heldigvis ved vi en hel del om, hvad der 
skal til, for at folkeskolen kan lykkes med 
inklusionsopgaven. Det kræver først og frem-
mest investeringer i almenundervisningen. 
Det kan vi gøre ved at indføre flere tolærer-
ordninger. En lærer med specialpædagogisk 
viden indgår i undervisningen sammen 
med klassens øvrige lærere og bidrager med 
kvalificeret faglig støtte til gavn for under-
visningen. Dernæst skal lærere og børneha-
veklasseledere have bedre muligheder for 
kompetenceudvikling inden for området. 
Det kan blandt andet ske gennem en styrket 
systematisk efteruddannelsesindsats. En 
styrkelse af den forebyggende indsats er 
ligeledes et område, som bør opprioriteres. 
Det betyder, at eleverne, skolerne og lærerne 
skal have mulighed for at få den rette støtte 
og hjælp i tide. Alle kommuner og skoler bør 

have fagligt kvalificerede resursepersoner, 
der kan rådgive og vejlede lærerne og indgå i 
undervisningen, når lærerne vurderer, at der 
er behov for det.

Tryghed er et væsentligt bidrag til vellyk-
ket inklusion. En handleplan for elever med 
særlige behov er medvirkende til at skabe 
tryghed for den inkluderede elev og dennes 
forældre, men også for klassens øvrige elever 
og forældre. Et vigtigt element i en styrket in-
klusionsindsats er desuden, at kommunerne 
har relevante faglige specialundervisningstil-
bud til de elever, som af en eller anden grund 
ikke har gavn af at blive inkluderet i almenun-
dervisningen. 

Lykkes folkeskolen med inklusionsopgaven, 
styrker det opbakningen til folkeskolen. 

DLF MENER
AF THOMAS ANDREASEN  
FORMAND FOR ORGANISATIONS- OG 
ARBEJDSMILJØUDVALGET I DLF

Sputnik har  
overenskomst

›  Allan Laursen 
Direktør i Sputnik 

Heldigvis ved vi en 
hel del om, hvad 
der skal til, for at 
folkeskolen kan 
lykkes med inklu-
sionsopgaven. Det 
kræver først og 
fremmest investe-
ringer i almenun-
dervisningen.
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Arbejdsretten gav  
DLF/LC fuldstændig  
medhold  

›  Gordon Ørskov Madsen 
Formand for DLF’s overenskomstudvalg

den mangel på nysgerrighed, DLF har udvist, 
når nu området er nyt for dem.

Privat dagbehandling adskiller sig også ved 
det forbilledlige samarbejde og faglige fælles-
skab mellem lærer- og pædagoguddannede, 
som ikke ses mange andre steder, og som 
kommer børnene til gode. Vi har brug for en 
overenskomst, der grundlæggende forstår, 
accepterer og tilgodeser dette forhold. 

For det tredje skriver Gordon Ørskov om 
»social dumping for fuld udblæsning«. Det er 
noget sludder. Vi er blevet rutinemæssigt tjek-
ket flere gange, blandt andet i forbindelse med 
udbud med Københavns Kommune, hvor vi er 
blevet undersøgt af Bureau Veritas, som har 
blåstemplet både løn- og arbejdsvilkår.

Da det imidlertid er en påstand, som LC/
DLF bliver ved med at komme med, vil vi ger-
ne eksemplificere, at en læreruddannet med 
12 års erfaring får en løn på 45.468,64 kroner 
om måneden inklusive fuldt arbejdsgiverbe-
talt pension (17,3 procent), særlig opsparing 
og feriegodtgørelse. I tillæg til dette tilbyder vi 
andre goder, der sjældent er i det offentlige.

Det, jeg er specielt ærgerlig over, er ned-
gørelsen af hele Sputniks kanondygtige og en-
gagerede personale. De er efter min mening 
selv i stand til at afgøre, om de ønsker en 
arbejdsplads som Sputnik. At fagforeningen 
ikke giver dem mere kredit og lytter til dem, 
er forstemmende. Hvis dialogen mellem dag-
behandling som område og Danmarks Lærer-
forening skal fortsætte, er det nødvendigt, at 
DLF begynder at lytte og forstå det område, 
som er nyt for dem. 

Skolen Sputnik er flere private dagbehand-
lingsskoler for elever på alle klassetrin med so-
cioemotionelle vanskeligheder og ADHD og for 
elever med autisme og psykisk sårbarhed.

For det første er det faktuelt forkert, som 
Allan Laursen skriver, at SL-DEA-overens-
komsten »fortsat dækker alt personale, der 
arbejder med børnene«. »(…) Arbejdsretten 
finder ikke grundlag for at fastslå, at lærernes 
undervisningsarbejde på Sputnik er omfattet 
af den overenskomst, som Socialpædagoger-
nes Landsforbund har indgået med Dansk 
Erhverv Arbejdsgiver«. Arbejdsrettens dom er 
her meget klar: SL-overenskomsten dækker 
ikke undervisningen på Sputnik. 

For det andet: Den ydelse, kommunerne 
køber hos Sputnik, er hovedsageligt under-
visning i henhold til folkeskoleloven. Under-
visningsministeriet har slået fast, at undervis-
ningen ved dagbehandlingstilbud skal omfatte 
folkeskolens fulde fagrække, og at undervisnin-
gen skal have samme omfang som i den øvrige 
folkeskole. Den tilsynsførende fra Københavns 
Kommune sagde under Arbejdsretssagen, at 
kravene til den undervisning, som eleverne 
på Sputnik skal modtage, er fuldstændig de 
samme, som der stilles i folkeskolen. 

For det tredje: Hvis løn- og pensionsni-
veau er bedre end i den kommunale folkesko-
le, som Allan Laursen påstår, er der intet far-
ligt i at indgå overenskomst med LC. Jeg har 
dog eksempler fra ansatte ved Sputnik, hvor 
man gentagne gange ansætter tidsbegrænset, 
eller hvor man først opnår pensionsindbeta-
ling efter flere måneders ansættelse. Men det 
er nok bare enkelte »smuttere«? 

I øvrigt kunne jeg ikke drømme om at »ned-
gøre« medarbejderne. Jeg har mødt en del af 
dem. De virker enormt engagerede i deres ar-
bejde. Jeg vil kraftigt opfordre til en ordentlig 
dialog i stedet for at fremføre grove og usande 
påstande. Desuden har jeg også her fortalt, at 
en overenskomst fremmer den gode arbejds-
plads. Det er ikke nogen modsætning. 

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. Indlæg optages i bladet, i det omfang der er plads.

Sputnik har  
overenskomst

›  Allan Laursen 
Direktør i Sputnik 
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Prag

Cesky Raj + Prag

Har du tjek på de tricks politikere, organisationer, 
medier og andre benytter for at tale til vores 
frygt? Opdag dem – og giv det videre.

Book et foredrag på
www.farligt.dk

”Det er et fantastisk materiale til samfundsfags-
undervisningen. Mange af de mekanismer, bogen 
peger på, kan bruges i undervisningen, så eleverne 
får mulighed for at afprøve det og opleve e� ekten.”

”Tiltrængt og velgørende opgør med det frygt-
samfund, der kan få kommende generationer til at 
miste troen på fremtiden.”

– Dennis Hornhave, formand for Foreningen af lærere i 
historie og samfundsfag i folkeskolen.

– Christian Jensen, chefredaktør, Politiken.

”Manual i kritisk tænkning.”
– Weekendavisen.

Er det farligt?
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ANMELDELSER

I en overskuelig bog tager psykolog Malene Klindt Bohni 
forældre og professionelle i hånden og fører os ind i det 

store landskab af diagnoser og symptomer.

T R I V S E L

Støt unge med angst

•  Malene Klindt Bohni
•  229 kroner
•  116 sider
•  Straarup & Co

○ ANMELDT AF: HEIDI FRIBORG CHRISTOPHERSEN

Noget af det værste, en forælder – eller en lærer 
for den sags skyld – kan komme ud for, er følel-
sen af magtesløshed, når vi møder et ungt men-
neske, der er så ædt op af angst, at det ikke selv 
magter tilværelsen.

Desværre stilles angstdiagnosen så ofte, 
at vi alle – professionelt eller privat – på et 
tidspunkt vil komme til at møde en angstramt. 
Derfor er denne bog så vigtig læsning, at den 
bør være obligatorisk for alle, der har med børn 
og unge at gøre.

Alligevel er en diagnose desværre ikke den 
sikre vej til at få hjælp. Det er især inden for de 
komorbide lidelser, at diagnoser kan spænde ben 
for hinanden. Det er i alt fald den erfaring, jeg 
selv er stødt ind i, og når jeg så har fortalt om 
det, er der som regel en eller anden velmenende 
person til stede, der ved alt om, hvordan man 
behandler eksamensangst. Og lad os lige slå det 
fast med syvtommersøm: Eksamensangst er 
ikke en angstlidelse i diagnostisk forstand.

Der er sket meget, siden Freud og Kierke-
gaard beskrev angstsymptomer. Der er nu et 

nuanceret landskab af forskellige symptomer 
og forskellige måder at behandle dem på. Og 
det er jo godt, for jo bedre vi kan beskrive en 

angstlidelse, des bedre kan vi behandle lidel-
sen. Heldigvis er der så mange eksperter til 
stede, der ved noget om det her emne, at rigtig 
mange får hjælp.

Bogen er sådan en dejlig trin for trin-bog. 
Den indledes med »Hvad er angst?« Hvilke 
angstlidelser findes der, hvad med de komor-
bide lidelser, hvad er årsagerne til angst, hvor-
dan behandler man angst, hvilke råd skal vi give 
forældre og fagprofessioneller? Bogen slutter 
af med referencer og link.

Kort og godt: Det er en ren værktøjskasse 
med alt, hvad man skal bruge, hvis man skal 
have hjælp. Der er i alt fald noget, der tyder på, 
at angst er et stigende problem – ikke mindst i 

Hvad stiller vi op 
med børn og unge 

med angst?

Bogen er sådan en dejlig  
trin for trin-bog.
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ungdomsårene. Langt de fleste kan behandles 
med kognitiv adfærdsterapi, og det er en be-
handlingsmæssig præstation, der ikke kan roses 
nok. Det er dejligt, at der er kommet noget, der 
virker. Desuden tilbydes psykoedukation, hvor 
der undervises i psykisk sygdom: Jo mere selv-
indsigt, jo mere kan man gøre. Nogle gange er 
det ikke nok med de kognitive metoder, så skal 
der i perioder medicinsk hjælp til. Men det er jo 
bare som at sætte et plaster på, hvis såret blø-
der. Det er noget, man gør i akutte tilfælde, og så 
klarer man sig med det kognitive for resten.

Det er i alt fald vigtigt, at man ikke overdra-
matiserer det at have en angstlidelse, netop 
fordi så mange lider af det, og fordi det er så 
relativt nemt at gøre noget ved det.

Som lærer er kapitel 6 nok det vigtigste 
kapitel: »Hvordan spotter man angst?« Det er 
desværre ikke en tjekliste. Det er dog en uvur-
derlig stor hjælp, at vi ved, hvad vi skal se ef-
ter. Og igen handler alt jo om kommunikation. 
Lyt til den unge. Tal med dit barn. Hav et godt 
samarbejde mellem lærer og forældre. 

Læs bogen – og bliv klogere. Det blev jeg. 

Illustration: iStock

○  ANMELDT AF: HEIDI FRIBORG CHRISTOPHERSEN 
 
(...) Det handler om at lære børn robusthed, 
selvindsigt, selvbevidsthed, selvregulering, 
social bevidsthed, relationskompetence og 
ansvarlig beslutningstagen. Alt sammen i 
børnenes tempo og ifølge børnenes udvik-
lingstrin. 
    (...) Bøgerne i denne serie er først og frem-
mest udviklet til de børn, der har diagnoser, og 
som har svært ved at læse andre socialt – også 
selv om det er noget, alle børn kan have stor 
glæde af at øve sig i. Måske er det også det, 
der er tanken med de øgede inklusionskrav i 
folkeskolen, at de, der har svært ved det, skal 
lære af de børn, der har nemmere ved at indgå i 
sociale sammenhænge end andre. 
    Man kan sige meget om amerikansk pæ-
dagogik og deres instrumentalistiske måde at 
opstille læringsmål på. Men for en nyuddannet 
lærer og pædagog er det måske rart med et 
»grydeklart« materiale – også selv om der står, 
at man for alt i verden ikke må gå for hurtigt 
frem – af hensyn til de børn, der har svært ved 
at udføre øvelserne.  

➜ Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.
dk/653686

○  ANMELDT AF: CHRISTINA KROLMER 
 
(...) »Godt i gang med co-teaching« er en udgi-
velse i serien »Inkluderende læringsfællesskaber«. 
Antologien indeholder bidrag »fra forskere og 
praktikere med stor viden om og erfaring med co-
teaching«. Bogen indledes med en introduktion til 
begrebet og de udfordringer, der kan være forbun-
det med implementering. Herefter følger kapitler 
om co-teaching set i forhold til samarbejdet på 
tværs af professioner, i forhold til professionelle 
læringsfællesskaber, det dobbelte læringsper-
spektiv og vejledning. Der er også kapitler, hvor 
læseren inviteres ind i praksis, både i klassevæ-
relset og hos kommunen, der har afprøvet co-
teaching. Bogen afsluttes med en række anbefa-
linger til skolelederen. I de fleste af kapitlerne er 
der endvidere refleksionsspørgsmål. 
    Som lærer og vejleder var min største læseople-
velse det indledende kapitel og kapitlerne med be-
skrivelser af konkrete praksisforløb med gode råd til 
læseren: Her tegnes et realistisk billede af fordele 
og faldgruber eksemplificeret gennem konkrete 
praksiseksempler, der kan hjælpe godt i gang med 
co-teaching. Derfor vil jeg anbefale bogen!   

➜ Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.
dk/652696

Hvis inklusion  
er spørgsmålet,  
er co-teaching  
så et svar?

Når sociale  
opdagelsesrejsende  
bliver sociale  
problemløsere

I antologien gives læseren en nuance-
ret introduktion til co-teaching, både 
teoretisk og praktisk. Og så kan kapit-
lerne læses uafhængigt af hinanden.

Anden del af »Vi Tænker!«-serien  
videreudvikler på de begreber, som 
første del lagde grunden for.

P Æ D A G O G I K T R I V S E L

Godt i gang med  
co-teaching

•  Peter Andersen, Anne 
Brøndum Andersen, 
Bente Kjeldbjerg 
Bro Andersen, Signe 
Sass Bjørch, Jeppe 
Dørup, Marilyn Friend, 
Rasmus Godsk, Janne 
Hede gaard Hansen, Be-
nedikte Holbæk, Jakob 
Møller og Karen Schmidt 
Poulsen

•  275 kroner
•  92 sider
•  Dafolo

Lærebog for sociale 
problemløsere

•  Kari Zweber Palmer, 
Nancy Tarshis, Ryan 
Hendrix, Michelle Carcia 
Winner

•  498,75 kroner for 
grundbog og tilhørende 
hæfter. Bogen bruges 
sammen med fem tilhø-
rende hæfter målrettet 
eleverne

•  Dafolo
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STILLINGSANNONCER 

Deadline til næste nummer er  
den 19. marts kl. 12.00

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

PERSONALIA

Matematiklæreren fra Ullerup 
fylder 60 år
Anders Bondo Christensen går ikke. 
Han løber. Op ad trappen til 4. sal på sit 
kontor i Danmarks Lærerforening. Hen 
til cyklen, som han svinger sig op på, når 
han skal til møder i Lån og Spar-bank, 
hvor han er bestyrelsesformand, til Læ-
rernes Pension, hvor han også har for-
mandskasketten på, eller til et af de utal-
lige møder, som han hver dag deltager i.  
Undervejs er det blevet til 37 maraton. 
I ti år har lærernes formand stået i 
spidsen for forhandlingerne for godt 
560.000 ansatte i kommuner og regio-
ner i Forhandlingsfællesskabet. I foråret 
2018 landede han endnu et resultat, 
som blev stemt hjem efter langstrakte 
forhandlinger døgnet rundt i Forligsini-
stitutionen. 
Siden har Anders Bondo Christensen 
trukket sig som formand for Forhand-
lingsfællesskabet og skal derfor ikke stå 
i spidsen ved overenstkomstforhandlin-
gerne i 2021. 
Den 16. marts fylder han 60 år. 

Anders Bondo Christensen er opvokset 
i Ans mellem Silkeborg og Viborg. Han 
blev lærer fra Skårup Seminarium i 1982 
med linjefag i matematik og samfunds-
fag. Fra 1979 til 1982 sad han i hoved-
bestyrelsen i Lærerstuderendes Lands-
råd. Som bare 27-årig blev han valgt som 
formand for lærerkredsen i Sønderborg, i 
1996 kom han i DLF’s hovedstyrelse, og 
i oktober 2002 valgte kongressen ham 
til formand. Han underviste i Sønderborg, 
indtil han blev valgt som formand. Hans 
karrierevej har været båret af tilfældighe-

der og et brændende engagement for at 
skabe en god folkeskole.  
Lærernes formand er kendt som en po-
litisk slider. Han giver ikke op. I medierne 
har han tit fået en nejhat trukket ned 
over ørerne, men han forsøger at tage 
jahatten på, og han har et mantra om 
ikke at afvise et forslag uden at komme 
med et andet. I 2008 underskrev han 
den arbejdstidsaftale, som han er mest 
stolt af, fordi den netop er essensen af 
den danske model, hvor to parter bliver 
enige om arbejdsvilkår. Siden blev han 
kastet ud i en lockout og et lovindgreb, 
der betyder, at en lov siden 2013 har 
sat rammerne om lærernes arbejdstid. 
Anders Bondo Christensen har ihærdigt 
kæmpet for, at lærerne igen kan få af-
talte rammer for arbejdstiden. Håbet er, 
at den Arbejdstidskommission, som KL 
og lærernes forhandlere nedsatte sidste 
år, kan hjælpe processen på vej.   

Sidste år kom Anders Bondo Christen-
sen på listen over Danmarks 100 mest 
magtfulde personer. Samme år fik han 
rekorden som DLF’s længst siddende 
formand. Inden han indtog formandssto-
len, var hovedstyrelsen præget af fraktio-
ner og opgør. Siden har der været mere 
konsensus i DLF’s top.
Til møder og forhandlinger trækker han 
tit på sin matematikbaggrund, når han 
fremlægger argumenterne. Og han ar-
bejder altid. Næsten. For selv om han er 
tilgængelig for samarbejdspartnere og 
journalister, har han også tid til sine fire 
børn og sin tålmodige kone, Gitte Han-
sen, der arbejder som lærer. En gang om 
året pakker de det gamle folkevognsrug-
brød med makrelsalat (den i plastic) og 
så mange børn og børnebørn som muligt 
og triller ind på Smuk-fest i Skanderborg, 
hvor de slår lejr, drikker fadøl og lytter til 
musik. Også en årlig skiferie med fami-
lien er noget, han værdsætter, og en af de 
sjældne lejligheder, hvor han indimellem 
lader telefonen blive i opladeren. 
Lærernes formand bor i Ullerup i Søn-
derjylland og er stadig medlem af lø-
beklubben Tempo, men har også en 
lejlighed i København, hvor han mange 
dage om ugen overnatter. Sidst på året 
er der hovedstyrelsesvalg i DLF. Kandi-
daterne kan stille op indtil 15. november. 
Ryggen , som drillede, er blevet opereret, 
og han regner med at løbe maraton igen 
i efteråret. Indtil nu har Anders Bondo 
Christensen ikke meldt ud, om han også 
er klar til at løbe fire år mere i spidsen 
for lærerne. 

mbt@folkeskolen.dk

KORTE MEDDELELSER

Foto: Sarah Bender

Folkeskolen er i fokus som aldrig tidligere. På mediet Folkeskolen 
får du chancen for at besøge og formidle virkeligheden bag over-
skrifterne. Du får mulighed for at følge det politiske spil og skrive 
inspirerende artikler for engagerede og debativrige læsere. Sam-
tidig kommer du helt ud i klasselokalet og formidler fagnært om 
undervisning.

MEDIET FOLKESKOLEN  
SØGER JOURNALIST

Jobbet

•  Kan du lide at arbejde både med hurtige deadlines og til flere platforme 
og grave dig ned og finde de overraskende vinkler på undervisning, 
skolepolitik og læreruddannelse?

•  Kan du ringe artikler hjem, men også tage på reportage og få det til at 
blive til medrivende journalistik? Kan du skrive helt tæt på skolens fag?

•  Kan du formidle forskning, så det fænger?
•  Vil du være med til at udvikle Folkeskolens forskellige platforme, og 

følger du med i nye medier/muligheder – fx video? 
•  Trives du med at have flere bolde i luften?
•  Og kan du lide kollegial sparring og godt humør?

Så har vi et drømmejob til dig.

Fagbladet Folkeskolen ApS ejes af Danmarks Lærerforening og Stibo 
Complete og er et uafhængigt medie, der redigeres efter journalistiske 
relevanskriterier.

Vi er en lille redaktion på 12, som arbejder midt i København med at 
producere Danmarks bedste magasin, nyhedssite, bloggerunivers og fag-
lige netværk for lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere, lærerstude-
rende og andre grupper i og omkring folkeskolen.

Folkeskolen.dk har godt 650.000 sidevisninger om måneden og en liv-
lig debat. Det trykte blad har 152.000 læsere. 

Selv om vi er et af Danmarks ældste fagmedier, befinder vi os som mange 
andre i en proces, hvor vi skal finde vores ben både journalistisk og forret-
ningsmæssigt i en medievirkelighed under store forandringer. Derfor er det 
vigtigt, at du følger med og er parat til at afprøve nye muligheder og lære nyt.  

Ønsker til dig

•  Du er en topprofessionel journalist,  
som holder dig opdateret fagligt og nyhedsmæssigt.

•  Du er interesseret i folkeskole, forskning og skolepolitik  
og kan lide at tale med mennesker.

•  Du er interesseret i at arbejde med og i netværk  
– og udfordre den traditionelle journalistrolle.

•  Du trives med højt tempo og leverer til tiden  
– men husker også at stoppe op og få luft. 

•  Du har ro, overblik og er med på et godt grin.

Vil du vide mere?

Er du velkommen til at kontakte chefredaktør Hanne Birgitte Jørgensen 
eller en af redaktionens journalister på tlf.  33 69 63 00.  
 
Ansøgningsfrist er 27. marts klokken 12.00.
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 1. og 4. april og anden 
samtale den 11. april.

Jobopslaget søges via www.journalisten.dk/jobopslag

154685_Journalist_Folkeskolen_marts2019.indd   1 04/03/2019   11.40
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 LEDERSTILLINGER

Medlemmer må ikke søge job hos Sputnik.

Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks Lærerforening 
 – har indledt blokade mod Sputnik. Blokaden betyder, at foreningens  

medlemmer fra torsdag den 4. oktober 2018 ikke må søge job  
eller lade sig ansætte hos Sputnik.

Blokaden omfatter følgende adresser:
• Sputnik Bogholder Alle (3.-9. klasse)

• Sputnik Krabbesholmvej (0.-7. klasse)
• Sputnik Hejrevej (7.-9. klasse)

• Sputnik Gentofte (4.-9. klasse)
• Sputnik Kupeen, solisttilbud (3.-9. klasse)

• Sputnik Transitten (10. klasse)
• Sputnik Jydeholmen (0.-6. klasse)

• Sputnik Vibevej (7.-9. klasse)
• Sputnik STU Svanevej 14-16, København

• Sputnik STU Søndre Jernbanevej 13, Hillerød.

Blokaden iværksættes, fordi det på trods af gentagne forsøg på  
at opnå overenskomstdækning med Sputnik ikke er lykkedes.

Brud på blokaden kan medføre eksklusion af Danmarks  
Lærerforening, ligesom man kan miste retten til senere  

at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af  
Skolen Sputnik og Sputnik STU

Vi søger en uddannet dansk-/tysklærer pr. 1. august 2019. 
Der er naturligvis mulighed for andre fag, hvis fagkombi-
nationen passer ind i skolens fagfordeling. 

Skolen ligger i dejlige grønne omgivelser, kun 5 minutters 
gang fra Høje Taastrup Station. 
Sankt Pauls Skole er en velholdt skole, der er etableret 
i 1976 og bygger på det katolske livs- og menneskesyn, 
læs mere på www.sanktpaulsskole.dk Skolen ansætter 
personale efter kvalifikationer og ikke efter deres private 
overbevisning/konfession

Stillingen er en fuldtidsstilling. Ansøgning med relevante 
oplysninger, eksamenspapir og CV mailes til Tony Rossi 
Lundby, sps@sanktpaulsskole.dk

Ansøgningsfrist
fredag d. 5 april kl. 12:00. 

Sankt Pauls Skole, Taastrup søger
dansklærer med tysk som linjefag

460 børn med 25 nationaliteter søger

VICESKOLELEDER
På Skt. Knuds Skole arbejder vi aktivt med trivsel,
det kristne menneskesyn og den høje faglighed.

Skt. Knuds Skole ligger i hjertet af  Aarhus.
Her bruger vi byens muligheder i det daglige.
Vi har lige bygget ny undervisningsfløj og vores
nye legeplads er klar til sommer.

VVi søger en struktureret, tillidsvækkende
og inspirerende viceskoleleder.

Er det dig?

Find det fulde stillingsopslag og se proces
for ansættelse på... 

www.sktknudsskole.dk/viceskoleleder

 LÆRERSTILLINGER

På LearnUp har vi samlet Danmarks førende eksperter inden for fagkurser 
og pædagogiske kurser for skoleledere, lærere, pædagoger eller andre 
voksne der arbejder til dagligt med børn og unge. De bidrager hver med et 
eller flere kurser inden for deres respektive ekspertiseområder, brænder for 
deres emner og er dertil dygtige formidlere, der kan tryllebinde et publikum. 

Vi søger flere kvalificerede instruktører med passion for at dele deres eks-
pertise og viden. Som instruktør på LearnUp bliver du stærkt profileret 
blandt branchens førende eksperter og får dertil en ekstra indtægt – alt 
sammen mens du hjælper vores brugere med at nå deres faglige lærings-
mål. Hvis du brænder for dit emne og har lyst til at formidle det til et større 
publikum, ser vi frem til at høre fra dig. 

LearnUp sikrer dig en vedvarende indtægtskilde via spotify-modellen. En 
fast andel af vores samlede omsætning går til instruktørpuljen. Du får des-
uden løn under video optagelserne, der kan foregå i Vejle, Aarhus eller 
København (du bestemmer).

Vi ser frem til at høre fra dig. Send mail (info@learnup.dk) hvor du f.eks. 
beskriver hvad du kunne tænke dig at undervise i, hvad du brænder for, har 
skrevet speciale, artikel eller bøger i, har passion for at formidle eller andet 
som grundlag for motivation.

Eksperter inden for læring og
pædagogik søges

 ØVRIGE JOB
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SKOLECHEF
BØRN OG SKOLE

En af Danmarks største kommuner søger en visionær skolechef med 
strategiske kompetencer og politisk tæft. Skolechefen skal være en 
velfunderet og engageret chef, som med holdninger, viden og syn-
lighed kan bidrage til at fortsætte den positive udvikling af skolerne 
i Randers Kommune. Skolechefen skal sætte mål og retning på en 
inspirerende og involverende måde – og sikre den gode udvikling og 
resultatskabelse på skoleområdet.

Skolechefen bliver en del af et stærkt ledelsesteam i forvaltningen 
og får en række meget dygtige og udviklingsorienterede skoleledere 
som vigtige samarbejdspartnere.

Centrale opgaver
Skolechefen får det overordnede ansvar for skoleafdelingen, herunder for 
samspillet med skolerne og andre decentrale enheder samt for planlægning 
og udvikling af folkeskoleområdet.

Chefen indgår i forvaltningens ledelse og skal med dette afsæt understøtte 
tværgående helhedsindsatser i Børn og Skole og bidrage positivt til tvær-
sektorielt og tværfagligt samarbejde mellem kommunens afdelinger og 
forvaltninger. En ny organisering med tre faglige centre i børne-, familie- og 
skoleområdet skal konsolideres og udnyttes optimalt for at skabe størst mulig 
effekt af den samlede indsats i Børn og Skole.

Professionel betjening og rådgivning af Skole- og uddannelsesudvalget udgør 
en vigtig opgave, der udøves sammen med direktøren, og hvor skolechefen 
har ansvaret for, at der arbejdes på et højt fagligt niveau i den sammenhæng.

Skolechefen skal arbejde med strategier, strategiudvikling og analyser, som 
understøtter den fortsatte udvikling af folkeskolen, herunder videreføre 
arbejdet med at skabe og udvikle professionelle læringsmiljøer og -fælles-
skaber. Skolerne i Randers Kommune arbejder med Professionel Kapital.

Med udgangspunkt i kommunens styringsmodel skal skolechefen fort-
sætte den positive udvikling af samspillet mellem de forskellige niveauer i 
organisationen. I den forbindelse skal skolechefen have særligt fokus på at 
udvikle samspillet med skolebestyrelserne samt elevernes organisation med 
udgangspunkt i fælles målsætninger.

Skoleområdet er højt prioriteret i Randers Kommune. Kommunen er i top 
fem med hensyn til andelen af elever fra kommunens folkeskoler, der fem år 

senere har gennemført en ungdomsuddannelse, og ligger ligeledes meget 
højt i de nationale målinger af løfteevnen i grundskolen.

Økonomien er presset – også i Randers Kommune. Skolechefen skal derfor 
indgå i arbejdet med tilpasning af ressourceforbruget på skoleområdet. I takt 
med at indsatserne fører til konkrete resultater, udgør implementeringen på 
skolerne en væsentlig opgave for den nye skolechef.

Der er netop fremlagt en række forslag og initiativer, der skal imødegå udfor-
dringerne inden for specialskoleområdet. På kort sigt udgør gennemførelsen 
af initiativerne på dette område en væsentlig opgave for skolechefen.

Personen

Den nye skolechef skal være fagligt velfunderet på skoleområdet og have et 
sikkert blik for strategi, udvikling og drift. Skolechefen skal have ledelseser-
faring fra den offentlige sektor.

Skolechefen skal have politisk tæft og forståelse for at navigere i et aktivt 
politisk system, og herunder omsætte politiske ambitioner og beslutninger 
til konkrete handlinger.

Skolechefen skal praktisere tydelig og synlig ledelse og have evne til at 
skabe relationer og fungere som en tillidsskabende ledelsesfigur. Den 
nye chef for området skal besidde mod og evne til at reflektere over egne 
værdier og ledelsesstil, herunder prioritere og værdsætte at blive udfordret 
i ledelsesrollen.

Stærke kommunikations- og formidlingskompetencer er et ufravigeligt 
krav, da skolechefen skal kunne kommunikere sikkert og tydeligt på mange 
niveauer og i mange sammenhænge.

Læs mere om stillingen og kommunen på www.randers.dk eller 
www.muusmann.com. Her kan stillings- og personprofilen ses. 

Tiltrædelse: 1. juni 2019. 

Ansøgningsfrist: Søndag den 31. marts 2019

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.

Kontakt gerne direktør for Børn og Skole, Michael Maaløe, tlf. 51 18 54 40, 
eller adm. direktør Lars Muusmann, MUUSMANN, tlf. 40 76 72 27.

Randers Kommune, Børn og Skole har 3.100 medarbejdere og 60 ledere fordelt på dagtilbud, folkeskoler og familieområdet og tager hver dag hånd om 
ca. 14.000 børn. Skoleforvaltningen har ansvar for 19 kommunale folkeskoler, tre specialskoler, Ungdomsskolen, Fritidshjem og -klubber, UU Randers samt 
Læringscenter Randers. Budgettet er på omkring 1,5 mia. kr.

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

Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

Roskilde Kommune, 4000 Roskilde

Skoleleder med format til Jyllinge

§ Ansøgningsfristen er den 14. mar. 2019

Kvik-nr. 70622283

Thisted Kommune, 7700 Thisted

To skoleledere søges til Thisted Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 15. mar. 2019

Kvik-nr. 70522094

Dansk Skoleforening for Sydslesvig, 6330 Padborg

Skoleleder til Sild Danske Skole

§ Ansøgningsfristen er den 18. mar. 2019

Kvik-nr. 70936172

Skt. Knuds Skole, 8000 Aarhus C

Viceskoleleder til Skt. Knuds Skole, Aarhus

§ Ansøgningsfristen er den 28. mar. 2019

Kvik-nr. 71240488

Aabenraa Friskole, 6200 Aabenraa

Skoleleder til Aabenraa Friskole

§ Ansøgningsfristen er den 29. mar. 2019

Kvik-nr. 71281440

Randers Kommune, Børn og Skole, 8900 Randers

Skolechef til Randers Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 31. mar. 2019

Kvik-nr. 71281242

Undervisningsministeriet, 1220 København K

To rejselærere i faget dansk til Island

§ Ansøgningsfristen er den 14. mar. 2019

Kvik-nr. 70244452

Sæby-Hallenslev Friskole, 4270 Høng

Lærer til Sæby-Hallenslev Friskole

§ Ansøgningsfristen er den 15. mar. 2019

Kvik-nr. 70150025

Johannesskolen, 3400 Hillerød

Lærere søges

§ Ansøgningsfristen er den 15. mar. 2019

Kvik-nr. 70523696

Sankt Pauls Skole, 2630 Taastrup

Dansklærer med tysk som linjefag

§ Ansøgningsfristen er den 05. apr. 2019

Kvik-nr. 71114570

Ishøj Kommune, 2635 Ishøj

Strandgårdskolen søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 21. mar. 2019

Kvik-nr. 71150173

LearnUp, 7100 Vejle

Eksperter inden for læring og pædagogik søges

§ Ansøgningsfristen er den 03. apr. 2019

Kvik-nr. 71249135

Skovboskolen, 4632 Bjæverskov

Skovboskolen søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 18. mar. 2019

Kvik-nr. 71281238

Slagelse Kommune, 4200 Slagelse

Pædagogisk/psykologisk konsulent

§ Ansøgningsfristen er den 15. mar. 2019

Kvik-nr. 70839504

CSV København, 2700 Brønshøj

Praktikvejleder til STU på CSV København

§ Ansøgningsfristen er den 24. mar. 2019

Kvik-nr. 71281236

Skolen ved Bülowsvej, 1962 Frederiksberg C

Pædagogisk leder til Skolen ved Bülowsvej

§ Ansøgningsfristen er den 02. apr. 2019

Kvik-nr. 71320917
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Unik perle direkte ud 
til Flensborg Fjord
Fantastisk velindrettet 
sommerhus - 10 sengepl., 
vinkelstue med panora-
maudsigt over fjorden  - 
40 m2 terrasse.
Telefon: 30327731

Lille lejlighed i hjertet 
af Frederiksberg
Dejlig lys lejlighed på 2. 
sal med central beliggen-
hed i roligt kvarter udlejes 
til max 2 personer. 3000 
kr/uge
Telefon: 21757146

Mormorsommerhus på 
Møn, Ulvshale Strand
Strand og skov. To over-
dækkede terasser og 6 
sovepladser. 5 min fra 
Stege med caféer og ind-
køb. 3800 pr. uge.
Telefon: 60101035

Estepona/Marbella, 
Costa del Sol, 
Andalusien,
3 vær. lejlighed i Este-
pona. Stueplan m/2 store 
terrasser. Flot bebyggelse, 
aflåst haveanlæg.  Max 4 
pers. se www
Telefon: 27107970 
www.lafuente.dk

Sommerhus i 
Sejerøbugten
70 km  i  Ordrup udlejes: 
25/6-2/7 og uge 29, 33. 
6 pers i 3 vær m.m. 4000  
pr uge + forbrug
Telefon: +4940763904

Provencevilla - 
middelhavsudsigt
Vores dejlige hus udlejes 
La Londe. Enestående 
flot beliggenhed. Ledig fra 
uge 17 ogå i skoleferien.
Telefon: 2623 4719 
www.provence-valcros.dk

2 enkle sommerhuse 
i habitatområde, 
Jammerbugt
2-6 pers. Ved Svinkløv 
plantage. 900 meter til 
Vesterhavet af natursti. 
300,- til 400,- pr døgn.
Telefon: +45 21430389 
svinkloevgaard.dk

Skønt stort sommerhus 
udlejes i juli 10 pl
Norsk træhus & anneks 
hems 2 badevær opva-
ske-& vaskemask. gasgrill 
&-varmer naturgrund 
Bjerge Sydstrand Sto-
rebælt
Telefon: 20908530

Tæt på Rom
Sjælfuldt helårshus med 
Normas absolut bedste 
beliggenhed
Telefon: 60226802 
www.casanorma.com

Mallorca - stor lækker 
lejlighed til 8 gæster
150 kvm bolig, 110 kvm 
terrasse, super belig-
genhed 8 km fra bedste 
strand i rolig by med skønt 
torv. 3-4000/uge.
Telefon: 40573469 
ferieboligweb.dk/14/3469sp-
dk.asp

Forår og sommer 
på Samsø
Hyggelige ferieboliger (8 
/6 pers). Gård fra 1911 
med stor have, meget fre-
delig beliggenhed. www.
agerupgaard.dk
Telefon: 42756878 
www.agerupgaard.dk

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

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

BAZAR

RUBRIKANNONCER

Folkeskolen
Næste nummer  

udkommer torsdag  
den 28. marts

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

4 dg/3 nt. inkl. morgenmad, ophold i flersengsværelser 
på valgt indkvartering samt bus t/r ................fra kr. 790

www.berlinspecialisten.dk

TLF. 7020 9160   |   WWW.SBTOURS.DK
 – ring og hør nærmere

EDINBURGH 
 Mange spændende ting at se

En oplagt tur for 

8-9-10. klasserne
Byen er både hyggelig og overskuelig. 

Her er det trygt at lade de unge færdes 

på egen hånd.
 fra kr. 1595

Pris inkl. fly t/r og 4 nætter  
  med morgenmad

London...... fra kr. 1395 
Prag.......... fra kr. 1695
Krakow...... fra kr. 1795 
Amsterdam. fra kr. 1895

SKOLEREJSER TIL HELE EUROPA

98 12 70 22

eurotourist.dk
Ring til os på 8020 8870 og få en uforpligtende snak
med Tommy eller Lise, to af vores Berlin-eksperter.
*Berlin inkl. busrejse, 2 overnatninger og morgenmad

Tommy Iversen

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

 Lise Sloth Pedersen

TIL BERLIN
SKOLEREJSER

FRA 698,-*

Lejrskole i Sønderjylland
Universe, 1864 og Tyskland
www.6401.dk
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

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

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

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

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
Folkeskolen nr. 6  12. marts 19. marts 28. marts
Folkeskolen nr. 7  26. marts 2. april 11. april
Folkeskolen nr. 8  8. april 23. april 2. maj
Folkeskolen nr. 9  30. april 7. maj 16. maj

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

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

136. årgang, ISSN 0015-5837 

Udebliver dit blad, så klik ind på 
folkeskolen.dk, og klik på »Klag 
over bladleveringen« nederst 
til højre.
Forhold/ændringer vedrørende  
fremsendelse af bladet: 
Telefon: 33 69 63 00 
E-mail: medlemsservice@dlf.org

Henvendelser til redaktionen
Folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00  
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 36968559

Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk
Anne-Christine Pihl, chefsekretær, 
acp@folkeskolen.dk

Mette Schmidt, bladredaktør, 
msc@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Journalister
Pernille Aisinger,  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
bje@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk
Tobias Lauritzen,  
tla@folkeskolen.dk 
Caroline Schrøder,  
csc@folkeskolen.dk 
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk

Layout og grafisk produktion  
OTW A/S

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

Kontrolleret oplag 
2017: 77.028 (Danske Mediers 
Oplagskontrol)
Læsertallet for 2. halvår 2018 er 
152.000. Index Danmark/Gallup. 

folkeskolen.dk
Jennifer Jensen, projektansvarlig 
for faglige netværk, 
jje@folkeskolen.dk 
Faglige netværk: billedkunst, 
danskundervisning, engelsk, 
ernæring og sundhed, historie 
og samfundsfag, håndværk og 
design, idræt, it i undervisningen, 
matematik, musik, naturfag, 
religion, tysk og fransk, 
specialpædagogik

Lærerprofession.dk  
i samarbejde med Danske Pro-
fessionshøjskoler 

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

FORMAND 
Lærer Anders Bondo Christensen 
træffes i foreningens sekretariat 
efter aftale.

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

SEKRETARIATET
Sekretariatet har telefontid  
mandag-torsdag kl. 9.00-15.30  
og fredag klokken 9.00-14.30
Der er åbent for personlige hen-
vendelser 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 hen-
vende dig til kredsen, dlf/a, Lærer-
nes Pension mv., om kredskonto-
rets åbningstid, adresser og tele-
fonnumre.

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

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

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

LÅN
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 33 69 63 00, eller der kan 
ansøges direkte på vores hjemme-
side www.dlf-laan.dk

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

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

Formand
Lærerstuderende Jenny Maria Jørgensen, 3092 5515,  
jejo@llnet.dk  
Studerende kan søge rådgivning i  
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds
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Forsidefoto: Peter Helles 
Eriksen
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FORSKER: VI VED, HVAD DER SKAL TIL I SKOLEN
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L Æ S  S I D E  6

1.200 
gange optræder ordet 
vold i Arbejdstilsynets 

påbud til skoler.

L Æ S  S I D E  1 4 , 
 2 6  O G  3 6

SÅDAN GØR  
SKOLER, DER  
LYKKES MED 

INKLUSION

HVORDAN SKABER VI 
GOD INKLUSION?

S Æ R U D G A V E
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Tegning: Craig Stephens

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

SÅ KAN DE LÆRER DET / 163

Foto: iStock

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

Kortere skoledage giver børn flere 
vidunderlige timer foran skærmen
Frejdigt hujende unger på vej med røde kinder i frisk luft på ny-
pumpede cykler til kernesunde foreningsaktiviteter, fantasifuldt 
inkluderende tagfatlege og nysgerrige fund med fiskenet fra lifligt 
boblende vandløb i løvskoves lønlige lysninger. 

Sådan omtrent blev billedet tegnet, da den såkaldte forligs-
kreds for nylig, i håbet om at øge deres chancer ved det snarligt 
kommende folketingsvalg, blev enige om at give de mindste klas-
ser kortere skoledage.

Imidlertid viser observationer i … okay, virkelig mange danske 
hjem, at kortere skoledage som oftest benyttes af børnene til at 
pleje mere stillesiddende interesser. Indenfor. Foran skærmen. Det 
får nu partierne bag reformen til at erkende, at fremstillingen af 
børnenes mange nye, vidunderlige fritimer nok bør underkastes, 
hvad de kalder en justering. 

MESSERSCHMIDT UDDYBER: 
Kønsopdelte skoler 
og katekismus på 
skolepulten
Efter forslaget for nylig om at genindføre hr. og fru 
som tiltaleformer i klasseværelserne følger Morten 
Messerschmidt (Dansk Folkeparti) nu op med et nyt 
debatindlæg: 

»Når læreren kommer ind, skal alle som det 
naturligste rejse sig og stå ret«, skriver europapar-
lamentsmedlemmet. »Og sige undskyld. På dette 
tidspunkt har drengene – men det samme er gæl-
dende i skolebygningens modsatte fløj, hvor pigerne 
nyder undervisning – allerede lagt deres ABC parat 
på pulten – og deres kladdehæfte og deres katekis-
mus. Viser det sig under overhøringen i dagens lektie, 
at en uskikkelig elev har begået en forsømmelse, 
er det ikke blot lærerens ansvar, men hans pligt at 
forholde den pågældende forseelsen med en alvorlig 
formaning om at ændre adfærd. Sker dette tiere, el-
ler afsløres den ulydige i det hele taget i at føre et 
forargeligt levned med sværgen, banden eller anden 
ufredelighed, skal han naturligvis straffes efter for-
seelsens beskaffenhed. Dette bør gøres kontant, så 
det sikres, at hans børnelærdoms sande mening på 
en letforståelig og indtrængende måde appliceres«.

Foto: iStock
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KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 
TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

Med Læs sammen får du et system, som inkluderer alle elever med 
differentierede, lydrette tekster og et lydbilledalfabet.

Læs sammen sender eleverne på opdagelse i et eventyrligt univers 
og bygger på en balanceret læsepædagogik med fokus på afkod-
nings- og læseforståelsesstrategier, skrivning og sproglig bevidsthed.

Systemet har masser af aktiviteter, musik og bevægelse – og viser 
nye veje til forældreinddragelse og dialog.

Læsebogen indeholder både voksen- og elevtekster. Alle elevtekster 
er differentierede på tre niveauer. Arbejdsbogen har læringsmål for 
hvert kapitel, og alle kapitler afsluttes med evalueringsark.

Læs sammen består af en Arbejdsbog, Læsebog og Lærervejledning. 
Med Lærervejledningen følger adgang til download og print af 170 
kopiark samt tavlebog.

Til den første læseundervisning

Af Conni Camille Isgaard 
Illustreret af Vibeke Wang

Universet i materialet er et, børnene vil elske, 
og det vil motivere til opmærksomhed. Børn, 
der bliver undervist, som materialet er tænkt, 
bliver helt sikkert dygtige. […] Et gedigent 
og spændende materiale. 
 – Folkeskolen.dk, oktober 2018

Vores klasse – en ny serie letlæsningsbøger til den 
første læsning i indskolingen – alle med lixtal 5. Hver 
bog behandler et tema eller et dilemma, som gør bøgerne 
velegnede til samtale og diskussion – både i klassen og 
hjemme. Skrevet af Anna-Marie Helfer og illustreret af 
Pauline Drasbæk.

Interessant letlæsningsserie. I letlæsningsform 
får børn i indskolingen her indhold med tyngde. 
Klar anbefaling. 
 – Lektøudtalelse, DBC Medier, februar 2019

Køb 
samlet sæt 
til særpris

ET 
LÆSESYSTEM 

SOM INKLUDERER 
ALLE

Af Bjarne Nielsen Af Lene Straarup og 
Mette Holst Bertelsen

Af Bo Hejlskov Elvén Af Bo Hejlskov ElvénAf Bjarne Nielsen

NYHED

Bøger med fokus på inklusion

Er du medlem af Danmarks Lærerforening, kan du nu låne til en  
ny bil på ekstra gode betingelser. Her er ingen skjulte gebyrer  
eller ekstra ordinære omkostninger – du betaler for oprettelse,  
og får en lav variabel rente på 2,95 % p.a.

Eksempel på billån med medlemsfordele – 2.446 kr./md. før skat
• Løbetid: 84 måneder • Udbetaling: 44.000 kr. (20 %)
• Bilens pris: 220.000 kr. • Lånebeløb: 176.000 kr.
• Variabel rente: 2,95% p.a. • Debitor rente: 2,98% p.a.
• Samlede låneomkostninger: 185.510 kr. • ÅOP: 4,59%
• Samlet tilbagebetaling ekskl. udbetaling: 205.499 kr.
• Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2018

Billån med medlemsfordele kræver almindelig kredit god kendelse.  
Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet. 
Renten gælder ved oprettelse af nye billån samt ved overførsel  
af billån fra andre banker/finansieringsselskaber.  
Der er 14 dages fortrydelsesret på lånet.

Billån med 
medlems-

fordele

Få en ny bil  
for under 
2.500 kr./md.
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. Forbehold for trykfejl

Billigt billån – beregn nu
Beregn selv eller søg billån på: lsb.dk/dlf

Billigt billån – ring nu
Ring:  Ring 3378 1930 hvis du vil tale  

billån med en personlig rådgiver
Online:   Gå på lsb.dk/dlf og ’vælg book’  

møde. Så kontakter vi dig.

Logo farver:
Rød: 20/100/80/40
Blå: 100/70/40/10

CMYK S/H
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Tid til et nyt naturfagssystem
Xplore Natur/teknologi 1-6 · nu i 2. udgave
I får fagbøger med nye kapitler og aktuel naturfagligt stof i det nye bogsystem til natur/teknologi, som består af 
elevbøger, elevhæfter og lærerhåndbøger samt e-bøger af elevbøgerne med oplæsning af tekst.

I de nye udgaver af Xplore Natur/teknologi 1-6 arbejder eleverne 
praktisk-undersøgende med de naturfaglige temaer, som tager afsæt 
i deres egen virkelighed. På den måde styrker du elevernes indlæring 
og motivation, når I arbejder undersøgende med løsning af relevante 
problemstillinger.

Der er synlig faglig progression fra 1. til 6. klasse, hvilket sikrer, at 
dine elever kommer igennem det samme overordnede tema flere 
gange og hver gang med en udbygning af de naturfaglige begreber. 
Systemet er fuldt dækkende i forhold til kravene i Fælles mål og 
læseplanen. 

Xplore Natur/teknologi 1-6 består af
 Elevbog
 E-bog af elevbog med oplæsning af tekst
 Elevhæfte (4.-6. klasse)
 Lærerhåndbog med kopiark

Bestil bøger, gennemsynseksemplarer og læs mere  
om udgivelsestidspunkter på  
www.goforlag.dk/butik/systemer

Xplore           Natur· teknologi 3

Xplore

Xplore   Natur/teknologi 3 - 2. udgave indeholder seks kapitler 

Landet set fra oven 

Landbrug i Danmark 

Sten og fossiler 

Grønland – Kalaallit Nunaat 

Utrolige krybdyr 

Hjul og vægt-stang 
  

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

– en motiverende indledning, der åbner op for elevernes forforståelse 

– en fordybelsesdel med det faglige stof 

– en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

Xplore   Natur/teknologi 3 – 2. udgave består af en elevbog og en lærerhåndbog med vejledning,  

forslag til opgaver og kopiark.  

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

fysik/kemi samt fællesfaglige fokusområder.

ISBN 978-87-7702-975-2

Natur·teknologi 3Xplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

2. udgave

Xplore          Natur· teknologi 1
2.udgave

Xplore

Xplore   Natur/teknologi 1 – 2. udgave indeholder fem kapitler 

På opdagelse i skoven 

Dine sanser 

Din krop 

Pattedyr i Afrika 

Genbrug affald 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

– en motiverende indledning, der åbner op for elevernes forforståelse

– en fordybelsesdel med det faglige stof

– en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

Xplore   Natur/teknologi 1 – 2. udgave består af en elevbog og en lærerhåndbog med vejledning, 

forslag til opgaver og kopiark. 

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

fysik/kemi samt til de fællesfaglige fokusområder. 

ISBN 978-87-7702-966-0

Natur·teknologi 1Xplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

NT1_2.udg.Elevbog_Omslag.indd   1 15/12/18   11.43

Xplore          Natur· teknologi 2

Xplore

Xplore   Natur/teknologi 2 – 2. udgave indeholder seks kapitler 

Sund mad 

Mennesker og maskiner 

Kom med til Færøerne 

Fantastiske fugle 

Sollys og årstider 

Ud i vejret 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

– en motiverende indledning, der åbner op for elevernes forforståelse

– en fordybelsesdel med det faglige stof

– en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

Xplore   Natur/teknologi 2 – 2. udgave består af en elevbog og en lærerhåndbog med vejledning, 

forslag til opgaver og kopiark. 

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

fysik/kemi samt til de fællesfaglige fokusområder.

ISBN 978-87-7702-967-7

Natur·teknologi 2Xplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

2.udgave

NT 2.Elevbog Omslag_2.udg.indd   1 15/12/18   11.42Xplore           Natur· teknologi 6Xplore   Natur/teknologi 4 - 2. udgave indeholder seks kapitler 

Landet set fra oven 

Landbrug i Danmark 

Sten og fossiler 

Grønland – Kalaallit Nunaat 

Utrolige krybdyr 

Hjul og vægt-stang 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

– en motiverende indledning, der åbner op for elevernes forforståelse

– en fordybelsesdel med det faglige stof

– en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

Xplore   Natur/teknologi 4 – 2. udgave består af en elevbog og en lærerhåndbog med vejledning, 

forslag til opgaver og kopiark. 

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

fysik/kemi samt fællesfaglige fokusområder.

ISBN 978-87-7702-975-2

2. UDGAVE · ELEVBOG

2.udgave

Natur·teknologi 6XploreXplore

Nye kapitler

Ny

NT6_2.udg. Elevbog Omslag.indd   1 15/12/18   11.29

Xplore           Natur· teknologi 4Xplore   Natur/teknologi 4 - 2. udgave indeholder seks kapitler 

Landet set fra oven 

Landbrug i Danmark 

Sten og fossiler 

Grønland – Kalaallit Nunaat 

Utrolige krybdyr 

Hjul og vægt-stang 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

– en motiverende indledning, der åbner op for elevernes forforståelse

– en fordybelsesdel med det faglige stof

– en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

Xplore   Natur/teknologi 4 – 2. udgave består af en elevbog og en lærerhåndbog med vejledning, 

forslag til opgaver og kopiark. 

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

fysik/kemi samt fællesfaglige fokusområder.

ISBN 978-87-7702-975-2

2. UDGAVE · ELEVBOG

2.udgave

Natur·teknologi 4XploreXplore

Nye kapitler

OK Hires er indsat her

Ny

NT4_2.udg. Elevbog Omslag v1.indd   1 15/12/18   11.21

Xplore           Natur· teknologi 5Xplore   Natur/teknologi 5 - 2. udgave indeholder seks kapitler 

Landet set fra oven 

Landbrug i Danmark 

Sten og fossiler 

Grønland – Kalaallit Nunaat 

Utrolige krybdyr 

Hjul og vægt-stang 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

– en motiverende indledning, der åbner op for elevernes forforståelse

– en fordybelsesdel med det faglige stof

– en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

Xplore   Natur/teknologi 5 – 2. udgave består af en elevbog og en lærerhåndbog med vejledning, 

forslag til opgaver og kopiark. 

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

fysik/kemi samt fællesfaglige fokusområder.

ISBN 978-87-7702-975-2

2. UDGAVE · ELEVBOG

2.udgave

Natur·teknologi 5XploreXplore

Nye kapitler

Ny

NT5_2.udg. Elevbog Omslag.indd   1 15/12/18   11.19
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Sten og fossilerDer er sten overalt
Jorden består af klipper, sten og jord. På Bornholm består 

overfladen mange steder af fast klippe. I resten af Danmark er 

klipperne begravet under tykke jord-lag. Hvis man borer langt 

nok ned, kommer man ned til den faste klippe.

Du kan undersøge, hvad der sker med jorden, når du graver 

et hul. Måske kan du se, at jorden skifter farve, jo dybere du 

graver. Der er mørk jord øverst og lysere jord længere nede. 

Det mørke lag er muld. Jorden længere nede er rå-jord.

Muld
Det øverste jord-lag er muld. Mulden farves mørk af rester af døde 

planter og dyr. I mulden lever mange små-dyr. Du kan se nogle dyr, 

men de fleste dyr kan du kun se i mikroskop. Kender du dyrene på 

tegningen?

Rå-jord
Rå-jorden er jord, hvor der ikke er dyr og planter. Rå-jorden består 

kun af ler, sand, grus og større sten.

 De mindste sten er så små, at du ikke kan se hvert enkelt korn. 

Det er ler. Når ler bliver vådt, kan du forme det med dine hænder. 

Når det tørrer, bliver det hårdt. 

 Sand-korn kender du fra sand-kasser og fra stranden. Du kan se 

de enkelte sand-korn. Kornene har forskellig farve og form. Sten kan 

have forskellige størrelser. Grus består af små sten. Hver sten består 

af flere mineraler. Grus har større korn end sand. Hver sten kan bestå af flere 

mineraler. De største sten hedder kampe-sten. De kan være kæmpe-store 

og meget tunge.

    Aktivitet Sand og jordDu skal undersøge sand-korn med lup.

Du skal dele jord ved hjælp af vand.

I en lup kan du se, at sand er mineraler med 

forskellig farve.

Kampe-sten

Bornholm er en klippe-ø. 

Xplore Natur/teknologi Folkeslolen.indd   1 26/02/19   15.05
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE40: 

FORSKER: VI VED, HVAD DER SKAL TIL I SKOLEN
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L Æ S  S I D E  6

1.200 
gange optræder ordet 
vold i Arbejdstilsynets 

påbud til skoler.

L Æ S  S I D E  1 4 , 
 2 6  O G  3 6

SÅDAN GØR  
SKOLER, DER  
LYKKES MED 

INKLUSION

HVORDAN SKABER VI 
GOD INKLUSION?

S Æ R U D G A V E
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