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Sæt klimaet  
på skoleskemaet
Gratis undervisningsmateriale  
til 0. og 1. klasse

Fighting
climate
change Ørsted

Skolematerialet ’Vores hjem’ formidler klimaviden i børnehøjde.  
Børnene lærer om klimaforandringerne og deres betydning for Jorden  
– med fokus på viden, dialog og de mange muligheder der er.

Materialet består af:
- Den smukke billedbog ’Er det mit hjem?’ til oplæsning i klassen.
- Et opgavehæfte, der formidler viden gennem sjove og praktiske opgaver.
- En detaljeret undervisningsvejledning.
- Et flot diplom til hver elev samt en plakat af vores fantastiske hjem, Jorden,    
  til ophængning i klassen.
- En lærerig malebog, eleverne kan farvelægge, og hvor de kan lære fakta        
  om dyrene fra billedbogen.

Materialet er klar til undervisning i klimauge 39, 
men kan benyttes året rundt.

Materialet er gratis  

Læs mere og bestil dit 
klassesæt her 

orsted.com/voreshjem

Bemærk, at oplaget  
er begrænset.
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Som lærer har 
Bruno Barbalho 
et stort ønske til 
en ny undervis-
ningsminister.

Børnehaveklasseleder 
Pernille Brandt blog-
ger på folkeskolen.dk’s 
nye netværk  
Børnehaveklassen.

Laila Colding  
Lagermann adva-
rer i en ny bog om 
ubevidste fordom-
me om elever.

M Ø D  I  B L A D E T

Valgflæsk eller  
fromme ønsker

»Valgløfter adskiller sig kun i formatet fra nytårs-
forsætter«, sagde komikeren W.C. Fields i en af 

sine kyniske betragtninger over verden. Sandt er det 
i hvert fald, at valgløfter og brud på samme optager 
vælgerne – og journalisterne – op til og efter et folke-
tingsvalg, og at det er lige så forudsigeligt som med 
nytårsforsætterne, at de ikke bliver ført ud i livet.

Det er ikke så underligt. I et system som det 
danske, hvor det altid er flere partier, som skal blive 
enige, vil der jo altid være kludetæppeløsninger og 
zigzagkurs. Valgløfter er i Danmark synonymt med 
valgønsker, for det kræver altid kompromis at tælle 
til 90 mandater. Systemet ender tit rodet og mudret. 
Men skæver man til Brexit, er vi nok mange, som 
trods alt synes, at der er fordele ved partier, som er 
vant til at gå på kompromis for at tælle til 90.

Men når det gælder folkeskolen, er der faktisk 
rigtig mange ting, som partierne er enige om denne 
gang: kortere skoledage, mere tillid til lærerne, færre 
test, dannelse, mere forberedelsestid og i flere tilfæl-
de også flere midler til folkeskolen og til inklusions-
opgaven. Smukt, men lige under overfladen dukker 
markante forskelle frem.

I den røde blok – hvis man stadig kan bruge 
sådan et udtryk – er der ikke enighed om, hvor pen-

gene skal komme fra, når folkeskolen skal styrkes. 
Socialdemokratiet vil rulle stigningerne i tilskuddet 
til privatskoler tilbage, mens Socialistisk Folkeparti 
og Enhedslisten ikke bryder sig om denne løsning. 

I den blå blok – hvem den så end består af – er 
der lige så mange forskellige holdninger, lige fra De 
Konservative og KristenDemokraterne, som vil have 
meget kortere skoledage, til Venstre, som ikke øn-
sker at forpligte sig, men til gengæld ønsker, at der 
bliver gjort meget mere for at få inklusionen til at 
lykkes.

To ting er begge sider af salen enige om: Inklu-
sionen er ikke lykkedes. Det er blevet for meget en 
spareøvelse. Og læreruddannelsen skal styrkes.

Det er ærgerligt, at partiernes 
holdning til folkeskolen ikke vejer 
tungest hos vælgerne, når de skal 
sætte krydset. For det er jo ved val-
get til Folketinget, at pengene til at 
gøre noget ekstra for skolen skal 
findes. 

Det er en gratis omgang for kommunerne bag-
efter at henvise til, at de gerne vil gøre mere for 
folkeskolen, men at staten og det »onde Finansmi-
nisterium« styrer økonomien for stramt. Den til en-
hver tid siddende regering kan lige så gratis henvise 
til kommunerne, som er udstyret med den fine titel 
af skoleejere, men skal holde sig inden for en lovgiv-
ning og økonomi, som er bestemt af staten. 

Abekastning har altid været en anerkendt disci-
plin inden for styringen af folkeskolen. Desværre.

Så sørg for, at der bliver talt folkeskole ved folke-
tingsvalget. Stil spørgsmål til dine politikere. Det er 
nu, millionerne skal rulles ind. Det er nu, opgaverne 
skal skæres til, så de passer med pengene. God ar-
bejdslyst! 

Hanne Birgitte Jørgensen, 
ansv. chefredaktør 

HJO@FOLKESKOLEN.DK
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Frisk luft til  
Bornholms skoler 

Inden 2021 vil samtlige skoler 
på Bornholm have fået reno-

veret deres klimaanlæg, så 
lærere og elever ikke skal lide 
under for høje CO2-niveauer i 
luften. Det går nemlig ud over 

både læring og trivsel.

»
ARBEJDSTIDSAFTALER

TEMA I DÅRLIG LUFT

Det gør  
en positiv  
forskel«

Hverv din 5. eller 6. klasse som
energiagenter i skoleværkstedet 
Energiagent for en dag. Værkstedet
er gratis, når entréen er betalt.

Se mere og book på experimentarium.dk/
energi-agent-for-en-dag

Få tilskud til transporten
Få på op til 5.000 kr. i transporttilskud.
Søg senest 14. juni 2019. Det er legende let. 

Se hvordan på experimentarium.dk/
transporttilskud
 
 

Gør dine
elever til
energi
agenter

Få to
ekstra

fribilletter
Book værkstedet
senest 28. juni 
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Gør du forskel?
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står højt på Anders 

Bondo Christensens  
liste over ønsker til 

en ny undervisnings-
minister.

Lokale arbejdstidsaftaler
Stadig flere kommuner indgår 
arbejdstidsaftaler for lærerne .................../  6
»Arbejdstiden er igen blevet 
fleksibel« ....................................................../  10

Tema: Dårlig luft
Du bliver dummere i dårlig luft ................./  14
Indeklimakrigeren kommer......................../  16 
Hvem sørger for luftforandring? ............../  20 

Folkeskolen.dk .................................../  22

Folketingsvalg
Bondo om valget: »Skolen har brug 
for en minister med magt« ......................./  26
Kære nye undervisningsminister:  
Her er vores ønskeseddel ........................../  30 

Debat
DLF mener .................................................../  32 

Læserne mener .........................................../  33

Forskning
Forskere og tidligere lærer: Vi skal tale  
om vores ubevidste fordomme ................./  34

Spot .........................................................../  37

Fagligt netværk
Skolestartstip: Udsæt klassedannelsen,  
og skab nye relationer ................................/  38
Nyt om dit fag ............................................./  40 

Mindeord ................................................/  41

Ledige stillinger ................................/  41

Bazar ........................................................./  48

Uskolet ..................................................../  50

E000619-0009 p04-05_FS0919_Indhold.indd   5 13/05/2019   15.15



L O K A L E  A R B E J D S T I D SA F TA L E R

Stadig flere  
kommuner indgår  
arbejdstidsaftaler  
for lærerne
Ni ud af ti lærere i Danmark kommer næste  
skoleår til at arbejde efter aftalte rammer for  
arbejdstiden, viser en ny opgørelse. 

Arbejdstidsaftalen i Halsnæs er blevet bedre år for år.  
Thomas Milan sætter pris på den større fleksibilitet. Når 
han har haft 7. klasse i idræt i dagens sidste to lektioner, 
kan han nu selv bestemme, om han vil forberede sig på 
skolen eller hellere tage hjem: »Hvis der ikke er møder, er 
det rart med en mental pause og i stedet forberede sig  
senere på dagen eller aftenen, hvor der er ro til at tænke«. 
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I  år har lærerne i 75 kommuner aftalte 
rammer for arbejdstiden. Næste 
skoleår er der aftalte rammer for 
lærerne i 83 kommuner. Det viser en 
optælling, som Danmarks Lærer-

forening (DLF) har foretaget. Det svarer i 
fuldtidsstillinger til, at 88,5 procent af lærerne 
i Danmark efter sommerferien arbejder i en 
kommune, som har underskrevet en lokal 
arbejdstidsaftale eller en fælles forståelse 
med lærerkredsen. 

»Der er indgået mange lokale aftaler og 
opnået lokale fælles forståelser om arbejds-
tid. Kredsene har gjort et kæmpestort stykke 
arbejde, og det er rigtig dejligt, at så mange 
kommuner flytter sig i den rigtige retning«, 
siger formand for overenskomstudvalget i 
DLF Gordon Ørskov Madsen. 

Sidste år viste en analyse af de lokale 
arbejdstidsaftaler, at der er stor forskel på, 
hvilke sikringer aftaler og fælles forståelser 
giver lærerne. Der er endnu ikke udarbejdet 
en analyse af, hvilke elementer de nye aftaler 
indeholder, men umiddelbart ser det ud til, at 
der stadig er store forskelle, fortæller Gordon 
Ørskov Madsen. 

Nogle fælles træk er der dog. Dette forår 
er det tydeligt, at stadig flere kommuner nu 
er klar til at kalde aftalerne for arbejdstidsaf-
taler. Der er også andre fælles træk: Flere læ-
rere får et loft for, hvor mange undervisnings-
timer en lærer maksimalt må have på et år, 
flere steder er der sikret tid til forberedelse, 
og der er i de fleste aftaler gjort meget ud af 
at beskrive samarbejdet på skolen – herunder 
at tillidsrepræsentanten og skolelederen sam-
men skal drøfte skoleårets planlægning og 
opgaveoversigten over lærernes arbejde. 

»Jeg ser flere og flere lokalaftaler, som 
har et undervisningsloft på maksimalt 750 
timer om året«, siger Gordon Ørskov Madsen, 
men erkender også, at langtfra alle aftaler 
har sådanne sikringer. Men alle aftaler er en 
forbedring i forhold til lov 409, lyder det fra 
udvalgsformanden. 

»Jeg tror simpelthen, at man mange steder 
er nået frem til den konklusion, at aftaler 
faktisk har en positiv betydning. At aftaler er 
en katalysator for et tæt og værdifuldt samar-
bejde mellem tillidsrepræsentant og ledelse, 
og at aftaler kan skabe ro og fælles retning på 
skolen«.

T E K S T :  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  

F O T O :  P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N

KL glæder sig over samarbejdet
Formand for KL’s løn- og personaleudvalg 
Michael Ziegler er borgmester i en af de blot 
15 kommuner, hvor kreds og kommune ikke 
har indgået en lokal arbejdstidsaftale. Han 
var KL’s chefforhandler ved overenskomst-
forhandlingerne i 2018. Kort efter meldte han 
ud, at i Høje-Taastrup vil man ikke forhandle 
en lokal arbejdstidsaftale, før der er kommet 
en melding fra den kommission, der skal 
undersøge lærernes arbejdstidsforhold. 

Men Michael Ziegler sætter pris på, at sam-
arbejdet og dialogen er kommet godt i gang 
i kommunerne: »Vi er rigtig glade for, at der 
med Ny start er skabt et styrket samarbejde 
centralt mellem parterne. Det er vores ople-
velse, at det gode samarbejde også afspejles 
lokalt. Det er helt afgørende for folkeskolen, 
at der lokalt er et velfungerende og konstruk-
tivt samarbejde mellem kommune, skolele-
delser og medarbejdere«. 

Michael Ziegler understreger, at hans kom-
mune har et tæt samarbejde med lærerkred-
sen og skolerne, men at samarbejdet bare 
ikke udmønter sig i en lokal aftale. 

Formand for lærerkredsen i Høje-Taastrup 
Heidi Yoma ærgrer sig over, at det ikke har 
været muligt at forhandle en aftale.

»Det, der er specielt for os, er, at vi før 2013 
har haft lokale arbejdstidsaftaler. Vi kom fra 

et tæt samarbejde mellem kommune og kreds 
til at være 100 procent lovreguleret. Det har 
været en bitter pille at sluge«, siger Heidi Yoma 
og fortæller, at nogle skoler har fundet lokale 
løsninger: »Men der er ingen beskyttelse af 
rettigheder. Den eneste beskyttelse, du har, er 
at tælle timer«. 

Hun håber, at parterne i Høje-Taastrup 
kan blive enige om en lokalaftale: »Jeg glæder 
mig til december, når kommissionen kommer 
med anbefalinger. For Michael Ziegler har 
udtrykt, at det er det, han afventer. Så håber 
jeg også, at vi kan indgå en aftale«. 

DLF går stadig efter en central aftale
Netop det, at der stadig er kommuner, som 
ikke er parat til at forhandle en arbejdstids-
aftale med den lokale lærerkreds, er en af 
grundene til, at DLF også fremover vil kæmpe 
for at få en central arbejdstidsaftale, som sik-
rer alle lærerne minimumsrammer, fortæller 
Gordon Ørskov Madsen.

»Der er stadig 15 kommuner, som ingen 
aftaler har. Det er helt uacceptabelt. Hvis vi 
lykkes med at få indgået en central arbejds-
tidsaftale, vil det også være hjælpsomt i den 
lokale proces. Det er ikke rimeligt, at de 
lokale ledelser og tillidsrepræsentanter skal 
starte fra bunden af, når de i fællesskab kan 
se værdien i at indgå en lokal aftale, og det 

Kommuner med  
lokalaftale/fælles 
forståelse for skole-
året 2019/20

Kommuner uden  
lokalaftale/fælles 
forståelse for skole-
året 2019/20

Kilde: Danmarks Lærerforening
Antallet af lokale arbejdstidsaftaler/fælles forståelser er opgjort per 10. maj 2019.

KUN FÅ  »SORTE HULLER«PÅ KORTET
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er ikke rimeligt, at der ikke er noget at falde 
tilbage på, hvis man ikke bliver enige. Mange 
lokalaftaler har et opsigelsesvarsel på tre 
måneder, og så kan de jo forsvinde lige plud-
selig, mens en central aftale kan ændres ved 
overenskomstfornyelserne og typisk varer i 
flere overenskomstperioder«. 

Indtil nu har DLF anbefalet kredsene at 
indgå lokale arbejdstidsaftaler, hvis de på 
nogen måde forbedrer de vilkår, som er i 
arbejdstidsloven. Her i foråret holdt DLF en 
arbejdstidskonference, hvor blandt andet 
spørgsmålet om, hvorvidt DLF skal kræve 
minimumsstandarder for at anbefale en 
arbejdstidsaftale, blev debatteret. Gordon 
Ørskov Madsens holdning er klar. Enhver for-
bedring af de rammer, som lov 409 giver, er 
værd at gå efter.

»Minimumsstandarder vil ikke løse noget 
for de kommuner, hvor ledelser eller politike-
re ikke vil indgå aftaler«, siger Gordon Ørskov 
Madsen og henviser til, at der mange steder 
lige efter 2013 blev indgået en aftale med me-
get få forbedringer, men at aftalerne løbende 
er blevet revideret. Og i langt de fleste tilfæl-
de er aftalerne blevet bedre år for år. 

Men risikerer man ikke at forringe de gode 
aftaler, som er indgået, hvis man går efter en 
central aftale?

»Det skal vi være opmærksomme på, men 
uanset hvilken form for central aftale vi vil 
indgå, så vil der stadig være et behov for en 
lokal aftalemulighed. Selv om vi indgår en 
central aftale, så vil der jo ikke være noget 
incitament fra nogle af de lokale parters side 

Aftalen mellem Lærernes Central- 
organisation og KL består af to dele:

Arbejdstidskommissionen skal undersøge 
og komme med anbefalinger til forhandlinger 
om nye arbejdstidsregler. Arbejdet skal være 
færdigt ved udgangen af dette år. Derefter 
kan forhandlingerne om en central aftale 
begynde.

»Ny start« er et samarbejde mellem KL og 
lærerne om sammen at undersøge og ud-
arbejde en rapport om lærernes arbejdstid, 
rekruttering, fastholdelse af nyuddannede og 
samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræ-
sentant. Rapporten skal være klar ved udgan-
gen af dette år.

OK18-FORLIGET

til at sige, at vi ikke fortsætter med det gode 
samarbejde, vi allerede har lokalt«.

Godt for samarbejdet
Esbjerg er en af de kommuner, der i år for 
første gang siden 2013 har underskrevet en 
lokal arbejdstidsaftale. Aftalen betyder blandt 
andet, at skolerne maksimalt kan planlægge 
med 27 lektioner a 45 minutter per lærer per 
uge. Der er kommet ens vilkår for børnehave-
klasseledere og lærere, der er nedsat maksi-
mal undervisningstid for nyuddannede, og så 
er der en sikring af individuel forberedelse.

»Det er ikke et guldrandet papir. Det er 
det ærlige at sige«, siger formand for Esbjerg 
Lærerforening Kenneth Nielsen. 

Han hæfter sig dog ved, at aftalen er et 
bedre udgangspunkt end lov 409, men erken-
der også, at det allerbedste ved aftalen ikke er 
tallene på papirerne. Det er det fælles signal, 
som han håber kan få stor betydning ude på 
skolerne næste skoleår.

»Det er et signal om et tillidsfuldt sam-
arbejde og begge parters ønsker om at få et 
kommunalt skolevæsen, som er mere attrak-
tivt at være i for elever og lærere«, siger Ken-
neth Nielsen.

 
Tid til forberedelse 
I Frederikssund har der længe været tradition 
for aftalte rammer for lærernes arbejdstid. 
Men overenskomstresultatet fra 2018 har 
gjort det lettere at forhandle en aftale med 
kommunen, som bevæger sig længere væk 
fra arbejdstidsloven, fortæller kredsformand 
Regitze Flannov. 

I den aftale, som kommer til at gælde fra 
næste skoleår, kan lærerne maksimalt under-
vise 780 timer om året. Der er også sikret 400 
timer til forberedelse til hver enkelt lærer. 

»Vi har ønsket at gøre mere op med lov 
409, end den tidligere aftale gjorde. Den var 
stadig meget bureaukratisk med tælleri og 
uigennemskuelighed for lærerne. Nu har vi 
indgået en meget enkel aftale, og der er kom-
met et maksimalt undervisningstimetal for 
lærerne«, siger Regitze Flannov.

Aftalevillighed smitter
Arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen 
fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og 
Organisationsstudier (Faos) på Københavns 
Universitet har undersøgt folkeskolelærernes 

arbejdstid og det lokale samarbejde mellem 
kredse og kommuner frem til aftalerne, som 
gjaldt for skoleåret 2016/2017. Hun mener, 
at selv om regeringen med lov 409 frigjorde 
sig fra lærernes arbejdstidsregler, så vender 
kommuner, kredse, skoleledere og tillids-
repræsentanter i en vis grad tilbage til en 
dialog, som ligner de lokale forhandlinger, 
man kendte før 2013. 

»I starten var man meget påholdende fra 
arbejdsgivers side i forhold til at indgå lokalaf-
taler af bekymring for økonomiske bindinger 
lokalt, men nu tager man det mere afslap-
pet«, lyder hendes analyse. Hun synes, det er 
spændende, at det ser ud til, at det styrkede 
samarbejde fortsætter efter overenskomstre-
sultatet i 2018. 

»De centrale parter er stadig uenige om 
en hel masse ting, men de har sendt nogle 
signaler om, at de er villige til at lave nogle 
rammer, og det smitter«, siger Nana Wesley 
Hansen.

Alle lærere skal mærke en forskel 
Da Lærerforeningen holdt kongres sidste år, 
gik formand Anders Bondo Christensen på ta-
lerstolen med budskabet om, at alle medlem-
mer af DLF skulle kunne mærke, at overens-
komstresultatet fra 2018 gør en forskel. »Det 
er min personlige ambition, at der, inden 
året er omme, skal ske noget positivt på alle 
skoler«, sagde han. 

Men helt så langt er overenskomstaftalen 
nok ikke nået, lyder det i dag fra Gordon Ør-
skov Madsen: 

»Vi skal huske på, at samtidig med det her 
gennemføres der i mange kommuner nye be-
sparelser. Inklusionsopgaverne, som lærerne 
står med, er enorme. Lærernes samlede op-
gave er enorm. Og så er der nogle kommuner, 
der ikke har været særligt ihærdige med at 
forbedre samarbejdet endnu. Og nogle aftaler 
træder først i kraft næste skoleår. Så der er 
lærere, som ikke har oplevet den store positi-
ve forandring. Men det er stadig en ambition, 
at alle skal mærke positive forbedringer«. 
mbt@folkeskolen.dk

*Antallet af lokale arbejdstidsaftaler/fælles 
forståelse er opgjort pr. 10. maj 2019.
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I  2013 blev lærer Thomas Scott Milan 
skoleleder på Arresø Skole i Hals-
næs Kommune i Nordsjælland. Efter 
et turbulent år med indførelsen af 
arbejdstidslov, folkeskolereform og 25 

fyringer sagde han op og blev lærer på skolen 
i stedet. 

»Jeg kunne slet ikke være i det. Jeg kunne 
ikke tage ansvar for at holde skole under de 
rammer«, siger han. 

I årene efter nægtede han som lærer at 
tælle timer. 

»Jeg arbejder tillidsbaseret. Fagforeningen 
ville gerne have, at vi talte timerne. Men for 
mig var der ikke langt fra at gøre det til at 

skulle stemple ind og ud hver dag. Og det kan 
jeg ikke«, siger Thomas Scott Milan. 

Siden 2013 har lokale arbejdstidsaftaler 
i Halsnæs Kommune løbende løsnet de 
bånd, som arbejdstidsloven strammede 
hans arbejdstid ind med. I år står der i den 
lokale arbejdstidsaftale, at »timerne place-
res før klokken 15, medmindre placeringen 
allerede fremgår af skolens mødekalender, 
eller der opstår akutte behov. Den reste-
rende del af arbejdstiden planlægger med-
arbejderen selvstændigt«. 

Selv om Thomas Scott Milan trods forskel-
lige rammer har gjort, hvad han kunne for 
selv at styre sit arbejdsliv som lærer, så mær-

ker han, at den lokale arbejdstidsaftale giver 
arbejdsglæden tilbage. 

»Lokalaftalen har blødt op på det hele. Det 
har været rent diktatur. Vi lærere har følt, at 
vi skulle straffes. Det virker, som om lokalpo-
litikerne har forstået, at hvis de skal holde på 
lærerne, så bliver de også nødt til at gøre ar-
bejdsforholdene bedre end dem, der er under 
lov 409. De bliver nødt til at give mindre fast 
mødetid og mere fleksibilitet«, siger Thomas 
Scott Milan. Han sætter stor pris på, at politi-
kerne i Halsnæs har fået større forståelse for, 
hvad et lærerliv er. 

»Jeg tror også, at det betyder meget, at vi 
har fået en borgmester, der forstår lærernes 

Arbejdstiden  
er igen blevet  
fleksibel«
Lærer Thomas Scott Milan 
tror på, at selvstyrende lærere 
er de bedste. Siden 2013 har 
han kæmpet for selv at  
styre sin egen arbejdstid.  
Lokalaftalen i Halsnæs  
giver ham fleksibiliteten  
tilbage. 

T E K S T :  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  

F O T O :  P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N

»
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situation. Han har været lærer her på skolen 
i 16 år«. 

Øget arbejdsglæde
Thomas Scott Milan står for SSP-samarbejdet 
(skole, socialforvaltning, politi) på skolen og 
er koordinator i udskolingen. Lige nu har han 
23 undervisningslektioner om ugen. På skolen 
har lærerne i gennemsnit 26 lektioner. 

»Det er lykkedes ledelsen at få lagt et mø-
debånd ind for 7.-klasselærerne. Vi mødes tirs-
dage fra 8.45 til 9.30. Bagefter mødes 8.-klas-
selærerne. Det gør dagene mere fleksible, når 
møderne ikke er placeret sidst på dagen efter 
skoletid«, siger Thomas Scott Milan.

»Med arbejdstidsaftalen er det blevet mere 
frivilligt, om man vil sidde på skolen og ar-

bejde, eller om man vil flytte nogle opgaver til 
om aftenen derhjemme. Arbejdstiden er igen 
blevet fleksibel«. 

Men lærerlivet i dag ser stadig meget 
anderledes ud, end da han i 2013 satte sig i 
skolelederens stol på Arresø Skole. 

»Vi er på vej mod noget, der er bedre. Men 
vi har jo fået flere undervisningstimer. Og 
vi ligger endda forholdsvis lavt. Jeg har hørt 
om kommuner, hvor der er 27, 28 eller 29 
lektioner om ugen. Det betyder noget for un-
dervisningen. Jo færre undervisningstimer jeg 
har, jo mere tid har jeg til alt det andet«, siger 
Thomas Scott Milan. 

Et af de nye elementer i den nye lokalaf-
tale er, at der bliver sat tid på flere opgaver på 
opgaveoversigten. 

»Det betyder ikke så meget for mig. Men 
det gør det for de lærere, der stadig føler sig 
presset«. 

Ledelsen får en aftale til at virke
I hverdagen gør ledelsen på den enkelte skole 
en stor forskel for, hvordan de lokale arbejds-
tidsaftaler udmøntes. 

»Vi har haft ledelsen i to år. De har været 
meget inviterende, i forhold til at hvis man 
havde for mange opgaver, så skulle man 

komme og snakke med dem. Det har virket 
for nogle. Men andre er ikke så meget for det, 
og nogle føler sig ikke mødt af ledelsen«. 

Selv om Thomas Scott Milan kun var sko-
leleder det ene år, hvor folkeskolereformen 
og lov 409 blev indført, har han respekt for 
ledelsens opgave. 

»De har ikke så mange muligheder. De kan 
jo ikke sætte alle ned på 21 undervisningslek-
tioner. Men det er helt klart mit indtryk, at 
ledelsen arbejder for, at lærerne ikke kommer 
over 25 lektioner«. 

Han fortryder ikke et øjeblik, at han drop-
pede lederjobbet. 

»Min familie så mig for lidt. Og da der lige 
før sommerferien var en lærer, som havde 
lige præcis mine fag, der sagde op, så sagde 
jeg: Den tager jeg. Mine kolleger klappede. 
Det, som politikerne ikke har forstået, er, at 
lærere er allerbedst, når de er selvstyrende«, 
siger han. 

Rammerne om Thomas Scott Milans ar-
bejdstid er løsnet, men resurserne til at ud-
folde folkeskolereformen er ikke kommet. Og 
i den virkelighed er der en ting, han er helt 
sikker på: 

»Jeg skal aldrig være skoleleder igen«. 
mbt@folkeskolen.dk

Lærer Thomas Milan 
sætter pris på at have  
mulighed for at forberede 
sig hjemme om aftenen, 
hvor der er ro. »Det er der 
ofte ikke på skolen, selv 
om vi prøver at skabe et 
stille arbejdsmiljø i vores 
kontorlandskab«.

LEJRSKOLE I KØBENHAVN?
Tag klassen med på den fedeste tur til hovedstaden – Danhostel 
Copenhagen City tilbyder de perfekte rammer til opholdet!

Hos os bor I lige i hjertet af København med mulighed for byens bedste 
udsigt. Alle måltider kan bestilles hos os, vi kan også smøre madpakker til 
hele gruppen og har I brug for det, hjælper vi meget gerne med koordinering af 
buskørsel, råd om sightseeing og meget mere - hos os kan I få skræddersyet 
det perfekte ophold der passer til lige præcis jeres ønsker og behov.
Ring eller skriv til os og få et godt tilbud på jeres næste lejrskole!
Psst! Vi har også en hyggelig, moderne café hvor i alle kan være sammen 
- se meget mere på www.cphhostel.dk.

Telefon: +45 3318 8338
Mail: gb@cphhostel.dk
cphhostel.dk
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Vis dine elever, 
hvordan verden 
hænger sammen

Skriveskud Skriveklar SkriveSituationer danskdirekte.gyldendal.dk skriftligfremstilling5-6.gyldendal.dk

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

Verdens naturfag er et nyskabende system for 7.-9. klasse*, der sætter fokus på det fælles-
faglige fokusområder og den fælles prøve. Systemet binder de tre naturfag sammen med 
grundbøger, som alle er bygget identisk op. Det gør det lettere for eleverne at overskue 
fagenes forskelligheder og sammenhænge. Der er tydelige mål for eleven undervejs og de 
korte lærervejledninger gør det nemt at løfte kravene om fællesfaglighed i naturfagene.

• Synlige mål for eleven
• Forslag til fællesfaglige problemstillinger og arbejdsspørgsmål  
• Findes som trykte og digitale bøger.

Prøv systemet gratis i 30 dage på verdensnaturfag.gyldendal.dk

*Bøgerne til 9.kl kommer ultimo 2019. 

Fremtiden er fællesfaglig
INTERVIEW

8. klasse

7. klasse

Martin Krabbe Sillasen 
brænder for fællesfag-
ligheden. Hvis han selv 
skal sige det, har ideerne 
om at arbejde på tværs 
i naturfagene nok altid 
spillet en rolle i hans virke 
som både underviser og 
forsker. Også før det blev 
et statsligt krav at arbejde 
fællesfagligt. 

Af Søren Bak Sommer

”Traditionelt har man jo 
betegnet det, at fagene 
arbejder på tværs, som 
tværfagligt. Og jeg mener 
altså ikke, der er langt 
mellem de to begreber 
fællesfagligt og tværfag-
ligt” starter han. ”Men vil 
man vride betegnelserne 
fra hinanden, kan man 
sige, at man i fællesfag-
ligheden har øget fokus 
på, at det ikke er nok blot 
at bruge de enkelte fags 
fagligheder til individu-
elt at belyse et emne. De 
enkelte fagligheder skal i 
højere grad benyttes i fæl-
lesskab og bidrage til, at 
eleverne opnår en bredere 
forståelse af de naturfag-
lige problemstillinger”. 

Fællesfagligheden kan 
sikre overgangene
”Fællesfagligheden rum-
mer muligheder i forhold 
til at sikre gode overgange 
fagene imellem, og det 
fælles fokus kan med 
fordel tænkes ind allerede 
ved overgange fra natur 
og teknologi i de mindre 

klasser til naturfagene i 
overbygningen. Men det 
kræver engagement og 
vilje at få det til at ske” 
siger han. ”Samspillet 
fagene imellem kommer 
ikke af sig selv, og der 
skal laves centrale strate-
gier for naturfagene på 
skolen. Hvad vil man med 
dem – også pædagogisk 
– og hvordan planlægger 
lærerne deres år? forsæt-
ter han, og afslutter ”men 
det er en god start, at den 
fællesfaglige prøve skaber 
øget fokus på at tænke 
mere på det tværfaglige 
samarbejde blandt både 
lærere og skoleledere.

For på mange måder er 
vi kun i gang med at rea-
lisere potentialet i natur-
fagene. I hvert fald ifølge 
Martin Krabbe Sillasen. 
”Nu er begrebet Engine-
ering ved at vinde indpas 
i skolerne, og om få år 
banker teknologi faget i 
en eller form på hos alle 
elever i folkeskolen”. Dette 
er for så vidt rigtigt posi-

tivt, mener han, men fort-
sætter ”Vi skal blot huske 
på, at når det kommer til 
teknologi, så skal vi foku-
sere på mere end blot det 
digitale. Teknologisk dan-
nelse skal omfatte mere 
en micro:bits, computere 
og smartphones”. 

Tænk fællesfagligheden 
bredere
Netop Engineering og de 
nuværende Fællesfaglige 
tiltag i folkeskolen mener 
Martin Krabbe Sillasen 
spiller godt sammen; 
”Engineering rummer 
mange iterative elementer, 
som kan tænkes ind i det 
fællesfaglige arbejde. Det 
er fx i de processer, hvor 
eleverne arbejder sammen 
om skabe fysiske proto-
typer; hvor de tester dem, 
går tilbage til tegnebræt-
tet og prøver igen, at 
naturfagene spiller sam-
men på en helt fantastisk 
måde om at løse problem-
stillinger. Her kommer det 
Fællesfaglige virkeligt til 
sin ret. Ikke mindst for de 
elever, der engang imellem 
synes der er lidt for meget 
teoretisk og stillesiddende 
undervisning”, slutter han. 

Martin Krabbe Sillasen 
Ph.D / Docent i naturfags didaktik, VIA University College
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DU BLIVER 
DUMMERE I 

DÅRLIG LUFT
Elever og lærere lider under manglen 

på frisk  luft i landets folkeskoler. For høje 
CO2-niveauer i klasselokalerne går ud 

over elevernes trivsel og evne  
til at lære. 

For meget CO2  
i klasseværelset
Kuldioxid – også kaldet CO2 – er både en 
naturlig og en menneskeskabt gasart. Hvis 
koncentrationen af CO2 i luften er for høj,  
giver det gener, ofte i form af hovedpine, 
koncentrationsbesvær og træthed.

T E K S T :  S T I N E  G R Y N B E R G   ·  G R A F I K :  I S T O C K / O T W

Et for højt CO2-niveau kan fjernes ved 
udskifte luften i lokalet – enten ved at åbne 
vinduer og døre eller ved forskellige former 
for mekanisk udluftning.

I det meste danske skolebyggeri kan det 
være svært at få skiftet nok luft i løbet af 
dagen uden mekanisk udluftning. Det er ikke 
nok at lufte ud i pauserne, CO2-niveauet i 
en klasse fuld af elever vil typisk nå grænse-
værdien på 1.000 ppm, 30 minutter efter at 
vinduet er lukket igen. 

CO2-niveauet i luften måles i ppm, som står 
for part per million. Arbejdstilsynet anbefa-
ler, at niveauet for CO2 holdes under 1.000 
ppm. I et rum med mange mennesker vil 
koncentrationen af CO2 i luften stige, fordi ilt 
omdannes til CO2, når vi ånder. Derfor stiger 
koncentrationen af CO2 typisk fra et lavt ni-
veau om morgenen til problematiske niveauer 
op ad dagen. 

ppm

T E M A  I  D Å R L I G  L U F T
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Det kan du  
selv gøre

Hovedpine.  Træthed. 
Koncentrationsbesvær.
Ikke mange ting er så veldokumenterede 
som det dårlige indeklima i folkeskolerne og 
den negative effekt, det har på elevernes 
trivsel og præstationer. Alligevel sker der 
næsten ingenting på området. 

For ti år siden gennemførte Danmarks 
Tekniske Universitet (DTU) en undersøgelse 
af næsten 800 klasselokaler. I 56 procent 
af klasselokalerne var CO2-niveauet højere 
end de 1.000 ppm, som er Arbejdstilsynets 
anbefalede maksimumniveau. Da DTU fulg-
te op med en ny undersøgelse i 2017, var 
indeklimaet lige så dårligt. 91 procent af de 
250 undersøgte klasseværelser overskred 
den anbefalede grænseværdi for CO2-kon-
centrationen. Ikke bare i en enkelt måling, 
men i næsten halvdelen af den samlede tid, 
som lærere og elever opholdt sig i lokalet.

Dårligt indeklima betyder dårligere triv-
sel for og ringere præstationer af de men-
nesker, der opholder sig i lokalerne. Dårligt 
indeklima giver både hovedpine, træthed 
og flere sygedage. For eksempel falder sy-
gefraværet blandt medarbejdere med en 
halv dag om året, hver gang CO2-niveauet i 
skolerne falder med 100 ppm. Det viser en 
amerikansk undersøgelse. 

Herhjemme oplever fire ud af ti forældre, 
at deres barn har fysiske gener på grund 
af skolens indeklima eller indretning, viser 
en undersøgelse fra foreningen Skole og 
Forældre. 

Nok så vigtigt er høje CO2-koncentrati-
oner skadelige i læringssituationer. Elevers 
evne til at løse koncentrationskrævende 
opgaver hurtigt og korrekt forbedres med op 
til 15 procent, hvis indholdet af CO2 holder 
sig under de 1.000 ppm. Det er dokumen-
teret i både Danmark og udlandet.

Et faktum er det, at skoler med meka-
nisk ventilation klarer sig bedre i de natio-
nale test end skoler, hvor udluftningen skal 
ske via åbne døre og vinduer. Det var i hvert 
fald resultatet af en datasammenkøring, 

DTU foretog i 2013, hvor man så på sam-
menhængen mellem 230 skolers ventila-
tionstype og resultater i de nationale test. 
Elever på skoler med både udsugning og 
indblæsning havde signifikant bedre resul-
tater i de nationale test end skoler med in-
gen eller mere simple ventilationstyper. De 
havde i øvrigt også lavere sygefravær.

Renovering hjælper ikke altid
De seneste års renoveringer af skoler fører 
langtfra altid til bedre indeklima i klasse-
lokalerne. I undersøgelsen fra 2017 var lidt 
over halvdelen af de undersøgte klasseloka-
ler relativt nyrenoverede, men CO2-koncen-
trationen var ikke bedre end i dem, der ikke 
var renoveret. Indeklimaet var simpelthen 
ikke tænkt med i renoveringsarbejdet, og 
kommunerne fokuserede mere på energibe-
sparelser end indeklima, konkluderer DTU’s 
rapport.

Men måske er der hjælp på vej til i hvert 
fald nogle af de elever og lærere, der lider 
under den dårlige luft. Foreningen Realda-
nia har udvalgt en række kommuner, som 
får økonomisk støtte til at udarbejde stra-
tegier for deres skolers indeklima. Støtten 
skal betale for en kortlægning af forholdene 
på skolerne og udvikling af løsningsmodel-
ler, så der kan skabes et beslutningsgrund-
lag for at foretage bedre prioriteringer i 
arbejdet med at renovere landets skolebyg-
ninger. 

De 12 udvalgte kommuner er Esbjerg, 
Silkeborg, Albertslund, Ballerup, Dragør, 
Haderslev, Helsingør, Hvidovre, Aarhus, 
Middelfart, Kolding og Odense. Planen er, 
at erfaringerne fra kommunerne kan bruges 
som inspiration for andre kommuner. Pro-
jekterne blev udvalgt i januar 2019, så der 
kommer til at gå et stykke tid endnu, førend 
lærere og elever kan mærke en forskel. 
sga@folkeskolen.dk

Tag en lufter. Send alle elever ud af klasse- 
værelset i frikvarteret. Eventuelt også i indlagte 
afbræk i undervisningen. Flyt undervisningen ud 
af klassen hvis muligt.

Brug knagerne. Sko og overtøj opbevares uden 
for klasselokalet af hensyn til fugtighedsniveauet 
og lugtgener.

Afgas materialer. Nye bøger og papirer skal 
helst afgasse et par dage i et lokale, hvor der ikke 
opholder sig personer, før det tages i brug.

Åbn vinduerne. Hvis det er et problem at have 
åbne vinduer i timen, for eksempel på grund af 
larm fra skolegården, eller fordi det er for koldt 
udenfor, så sørg for gennemtræk i frikvarteret. 
Giv eventuelt børnene ansvar for at åbne og lukke 
vinduer.
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Elever og lærere på alle Bornholms skoler får nye ventilationsanlæg,  
så CO2-niveauet i klasserne falder. VVS-tekniker og lærerbarn Flemming  
Johansen mener, at renoveringen på sigt kan vise sig at blive udgifts- 
neutral. Folkeskolen tog på besøg.  

TEKST: STINE GRYNBERG  · FOTO: VERNER KJÆRSGAARD

T E M A  I  D Å R L I G  L U F T

INDEKLIMA-
KRIGEREN 
KOMMER

»
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H vorfor skal der proppes flere læ-
rere ind i klasselokalerne, når der 
i forvejen er for mange personer 
derinde?« spørger VVS-tekniker 
Flemming Johansen retorisk, mens 

han styrer bilen gennem forårsgrønne bakker 
på det vestlige Bornholm.

»Jeg ved godt, at det kan virke provoke-
rende, når jeg siger, at pengene til indekli-
marenovering af skoler delvis kan findes ved 
at skære lidt ned på antallet af timer med to 
lærere i klassen, men jeg tror på, at bedre 
indeklima med fordel kan give mere læring til 
eleverne end flere tolærerlektioner med dår-
ligt indeklima«.

Det tror jeg, mange af Folkeskolens læsere vil 
være uenige med dig i.

»Ja, det ved jeg godt«, smiler Flemming 
Johansen. »Det er heller ikke, fordi jeg siger, 
at tolærerordningen skal fjernes. Jeg siger 
bare, at hvis man for eksempel skærer antal-
let af tolærertimer ned fra for eksempel 16 til 
14 timer i en klasse per uge, så er den bespa-
relse alene stor nok til, at et klasselokale kan 
blive renoveret, så CO2-niveauet vil holde sig 
under de 1.000 ppm, som er Arbejdstilsynets 
anbefalede værdi. Det er en overvejelse værd 
– med tanke på de store fordele, der er ved et 
godt indeklima«, siger Flemming Johansen og 
peger på andre løsninger:

»Det er blot for at sætte udgiften lidt i 
perspektiv. De 500 kroner per lokale om året, 
som det her projekt koster, kunne måske 
også findes på anden vis, for eksempel ved 
energioptimering, mindre sygefravær og så 
videre«.

Lærer arbejder under ulovlige forhold
Flemming Johansen er ikke bange for at 
udfordre lærerstanden ved at sætte tingene på 
spidsen, men tag ikke fejl. Som lærerbarn og 
med en bror, der er lærer, er han i den grad 
på lærernes side. Han mener, at folkeskolen er 
blevet svigtet af politikere, skolechefer og le-
dere, som har tilladt skolebygninger at forfalde 
og ladet elever og personale arbejde under 
fysiske forhold, som i værste fald er ulovlige. 

Da Flemming Johansen for 17 år siden star-
tede som VVS-tekniker i Bornholms Regions-

kommune, var hans første strategi at forsøge 
at mobilisere lærerne.

»Lærerne kan med god samvittighed næg-
te at opholde sig i klasseværelserne, når CO2-
niveauet er over 2.000 ppm, og det er det 
ofte hele vinterhalvåret. De kunne nedlægge 
arbejdet, klage til ledelsen eller Arbejdstilsy-
net, men min erfaring er, at det tør de ikke«, 
siger han med reference til arbejdsmiljøloven.

»Der er givetvis nogle arbejdsmiljørepræ-
sentanter rundtomkring, der er klar til den 
kamp, men flertallet af lærerne har ikke mod 
på at kæmpe den kamp oven i alt det andet, 
de bakser med«, siger han.

En lille kummefryser under loftet
Flemming Johansen parkerer bilen på parke-
ringspladsen ved Kongeskærskolen i Allinge. 
Skolen ligger med udsigt til klippekysten, og 
på denne solrige forårsdag er det svært at 
forestille sig, at frisk luft kan være en mangel-
vare på disse kanter. Men det kan det sagtens 
indenfor, forsikrer Flemming Johansen. 
Kongeskærskolen har netop taget sine nye 
indeklimaanlæg i brug for en uge siden.

»Prøv at se den fløj der«, peger han. »Der 
har man tidligere installeret vinduer i loftet, 
som åbner automatisk, når CO2-niveauet i 
lokalet bliver for højt. Men det giver bare 
ikke nok frisk luft, og det bliver for koldt om 
vinteren. Nu har alle undervisningslokaler et 
lydløst ventilationsanlæg, som holder CO2-
niveauet under 1.000 ppm«.

Inde i et klasselokale på skolen udpeger 
Flemming Johansen anlægget, som hænger 
under loftet. Det er på størrelse med en vel-
voksen, hvid kummefryser, men smallere. 
VVS-manden mener ikke selv, at anlægget 
skæmmer lokalerne så meget.

»Jeg ved godt, at arkitekter kan have en 
anden mening om det visuelle«, siger han. 
»Men bygningen her er ikke fredet, og jeg 
synes, at alle fordelene er værd at tage med i 
betragtningen. Man vænner sig til, at det ser 
sådan ud, og så lægger man slet ikke mærke 
til det mere«, forsikrer han. 

Egentlig er der kun afsat penge til at for-
bedre indeklimaanlægget i undervisningsloka-
lerne, men lige på denne skole har Flemming 

Johansen prioriteret at forny det eksisterende 
anlæg på lærerværelset også.

»Det er af psykologiske årsager«, forklarer 
han. »Hvis lærerne sidder på lærerværelset og 
bliver irriterede på indeklimaet og funktionen 
af et gammelt anlæg, der trækker, er de det 
måske også på de nye anlæg, når de kommer 
ud i klasserne. Det vil jeg gerne forebygge«.

Frisk luft til politikerne
Som en rigtig indeklimakriger lagde Flem-
ming Johansen en taktik, før han gik i aktion. 
Først skulle politikerne i kommunalbestyrel-
sessalen have et godt indeklima – »frisk luft 
giver gode beslutninger« – dernæst gik han i 
gang med at få lokalpolitikerne til at forstå, 
at det var en god ide at sætte penge af til at få 
renoveret øens skoler.

»Det har været et spørgsmål om at nå de 
enkelte politikere der, hvor de kunne se for-
dele. Venstre vil gerne have tal på bordet, så 
jeg udarbejdede en oversigt over økonomiske 
fordele og ulemper. Socialdemokratiet og 
Enhedslisten var meget interesserede i at gøre 
folkeskolen mere attraktiv, så færre forældre 
søger mod privatskoler, og der kunne bedre 
indeklima bruges. Og så videre«, fortæller 
Flemming Johansen, da han atter sidder i bi-
len på vej mod Rønne. 

Det lykkedes for Flemming Johansen og 
hans kolleger i kommunens ejendomsservice 
at få igennem, at indeklimaet på samtlige af 
Bornholms skoler skal renoveres inden 2021. 
Den første, Åvangsskolen i Rønne, har kørt 
med det nye anlæg i to år. Det er den, vi er på 
vej hen for at se. Siden er Søndermarksskolen 
i Rønne og Kongeskærskolen i Allinge blevet 
renoveret, og resten af øens skoler er på vej. 

»Ofte støder kommunerne på det kom-
munale anlægsloft, men vores politikere har 
heldigvis valgt at prioritere opgaven, så andre 
ting har måttet vente. Det ville være fint, hvis 
man på ’Borgen’ åbnede for muligheden, 
således at loftet kunne løftes en smule, hvis 
midlerne går til forbedring af indeklima i lan-
dets folkeskoler«, mener Flemming Johansen.

Og ja, pengene kunne også bruges på mere 
velfærd til de ældre eller andet, medgiver 
han: 

»
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»Men jeg synes faktisk, at det er den rig-
tige måde at anskue indeklima på: Ikke som 
en irriterende merudgift, men i stedet som 
en del af driften af en god skole. En forudsæt-
ning for et godt læringsmiljø«. 

Udgiftsneutralt indeklima?
Mens bilen nærmer sig Rønne, forklarer Flem-
ming Johansen, hvorfor et bedre indeklima 
ikke behøver at koste kommunerne ret mange 
penge. På Bornholm koster indeklimaprojektet 
mellem 2,50 og 3,50 kroner per elev per dag.

»Det er umiddelbart ikke så meget, i 
forhold til hvad vi ellers bruger af penge på 
skolevæsnet. Min datter har for eksempel fået 
en bærbar pc af sin skole, det koster 11 kroner 
om dagen, og ingen sætter spørgsmålstegn 
ved, om det er en god investering«, siger 
Flemming Johansen og fortsætter sin argu-
mentation: 

»Samtidig viser forskning, at et fornuftigt 
CO2-niveau betyder, at eleverne klarer sig ti 
procent bedre. Så for cirka tre kroner om da-
gen får du ti procent mere læring. Det er helt 
objektivt set en fantastisk investering«.

Og så er der alle de afledte fordele af et 
godt indeklima, som vil kunne mærkes på 
kommunernes økonomi og måske gøre inde-
klimaforbedringer udgiftsneutralt.

»CO2-niveauet i danske klasselokaler lig-
ger ofte på 2.000 ppm, hvilket er dobbelt så 
meget som anbefalet. Amerikanske undersø-
gelser viser, at når man sænker niveauet med 
100 ppm, falder sygefraværet 0,4 arbejdsdag 
per medarbejder. Så hvis vi kan sænke det 
fra 2.000 ppm, hvor det ofte ligger nu, til det 

T E M A  I  D Å R L I G  L U F T

Rør og riste er ikke det eneste synlige 
udtryk for Åvangsskolens indeklima-
anlæg. For at holde lyden nede er der 
sat lydabsorberende paneler op i for-
skellige farver.

Nok ses, men ikke høres. Ventilati-
onsrør er synlige i alle klasselokaler og 
gangarealer på Åvangsskolen i Rønne. 
Til gengæld er lydniveauet i klasserne 
under, hvad det menneskelige øre kan 
opfatte.
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niveau, Arbejdstilsynet anbefaler, vil antallet 
af sygedage per lærer teoretisk falde med fire 
dage om året. Når vi ventilerer, fjerner vi bak-
terier og vira, samtidig mindskes risikoen for 
migræne. Dertil kommer, at eleverne vil være 
mindre syge, så deres forældre vil have brug 
for færre ’barn syg’-dage«.

Rør i Rønne
Åvangsskolen i Rønne har af byggetekniske 
årsager fået en anden indeklimaløsning end 
skolen i Allinge. Ingen halve kummefrysere 
under lofterne, men galvaniserede stålrør 
langs vægge og lofter. De største af dem har 
en diameter, så de mindste elever snildt 
kunne kravle igennem dem. Dertil kommer 
støjabsorberende plader i marineblå, karrygul 
og lysegrå, der skal holde støjniveauet under, 
hvad det menneskelige øre kan opfange.

Skoleleder Susanne Dam fortæller, at den 
friske luft ikke er noget, de tænker meget 
over i hverdagen. »Men I ville lægge mærke til 
det, hvis jeg slukkede for det«, griner Flem-
ming Johansen, og Susanne Dam bekræfter, at 
ventilationen kunne mærkes efter ferien, hvor 
anlægget havde været slukket.

 »Og så kan vi mærke det, når vi går ind på 
kontoret, for derinde er der kun gammeldags 
udluftning – gennem vinduerne«, siger hun.

I skolens tomme fysiklokale demonstrerer 
Flemming Johansen anlægget ved at puste ind 
i CO2-måleren. Hans CO2-holdige udåndings-
luft snyder måleren til at tro, at det er tid til at 
skrue op for udskiftningen af luften i lokalet.

Flemming Johansen peger på en lille ventil 
på stålrøret. Den drejer en smule, så vi kan se, 
at anlægget arbejder hårdere. Men det eneste, 
vi hører, er legende børn i skolegården.

»Luften kommer ind herovre«, forklarer 
Flemming Johansen og peger på en meter-
høj rist ved siden af døren til lokalet. Hvis 
man holder hånden hen foran den, kan man 
mærke lidt køligere luft, men der er ingen de-
cideret træk. 

»Når risten er så stor, larmer den ikke«, 
forklarer Flemming Johansen. Til gengæld har 
den andre småproblemer, for den kølige luft 
lægger sig som et tæppe ud over gulvet, inden 
den bliver varmet op og stiger til vejrs.

»Når den gør det, tager den CO2, støv, vi-
rus og bakterier med sig«, forklarer Flemming 

Johansen. »Men eleverne i især de mindre 
klasser ligger jo af og til og laver opgaver og 
øvelser på gulvet, og der er nogle, der har 
klaget over, at det er koldt. Så det arbejder 
vi på at finde en løsning på, for eksempel 
en kontakt i lokalet, så man midlertidigt kan 
slukke for risten. Men jeg er ikke meget for 
det, for jeg arbejder jo på at overbevise elever 
og personale om, at ventilation er dødvigtigt«.

Smiley til indeklimaet
Flemming Johansens kamp for et godt inde-
klima til lærere og elever har båret frugt. På 
Bornholm. Men hvis alle skoler i landet skulle 
have samme gode luft i klasselokalerne, hvad 
skal der så til efter hans mening?

»Jeg kunne godt tænke mig en eller anden 
form for smileyordning«, siger han. »Det er på 
en måde grotesk, at samtlige små pizzabikse 
i landet kan få et årligt kontrolbesøg, når 
skolernes indeklima ikke bliver kontrolleret 
regelmæssigt. Dårlig hygiejne giver som regel 
bare tynd mave, mens vores børn bliver dum-
me af den luft, de indånder i skolen«.

Flemming Johansen er af samme årsag 
positiv over for, at Undervisningsministeriet 
arbejder på en frivillig mærkningsordning for 
indeklimaet.

»Hvis forældre og lærere begynder at ef-
terspørge en mærkning, kan det måske også 
lægge et pres på skolelederen. Det er jo reelt 
hans eller hendes ansvar, at der er gode for-
hold for lærere og elever. Så lederen må gå til 
skolechefen eller politikerne og sige: ’Det her 
kan jeg ikke byde mine ansatte eller elever’. 
Lederen må forlange handling på sine læreres 
og elevers vegne«.

Skulle skoler andre steder i landet være in-
teresserede, stiller Flemming Johansen gerne 
sin viden til rådighed. 

»Vi vil om nogle år forhåbentlig se effek-
ten af vores arbejde, både ved bedre velvære, 
ved mindre sygdom og meget gerne bedre 
læring. Når vores ventilationsanlæg har kørt 
nogle år, kunne det være interessant at se, 
om ovennævnte er sket. Hvis det er, så er jeg 
måske der, hvor vi kan sige, at godt indekli-
ma ikke bare er billigt, det er faktisk gratis«, 
siger han. 
sga@folkeskolen.dk

INDEKLIMA- 
REGNESTYKKET
Mellem 2,50 og 3,50 kroner per elev per dag. 
Det er prisen for et godt indeklima i projektet på 
Bornholm. Regnestykket varierer, alt efter hvilken 
ventilationsløsning man vælger og en række andre 
forhold, men ifølge VVS-tekniker Flemming Johan-
sen kan det for eksempel se sådan her ud:

Anlægsudgifter:    
8,5 millioner kroner

Drift og vedligehold i 30 år:  
8 millioner kroner

Udgifter i alt:  
16,5 millioner kroner

Forventet levetid for anlægget er 30 år.  
Det betyder, at den årlige udgift er: 

550.000 kroner

Hvert kalenderår har 200 skoledage.  
Derfor er den daglige udgift: 2.750 kroner

På en skole med 900 elever er det per elev per dag: 
3,10 kroner

Flemming Johansen påpeger, at undersøgelser 
indikerer, at bedre indeklima har en række afledte 
fordele, blandt andet lavere sygefravær og bedre 
indlæring. Hvis disse fordele indregnes, har indekli-
marenoveringer efter hans opfattelse potentiale til 
at være udgiftsneutrale.
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M ens danske lærere og skoleelever 
får hovedpine og koncentrati-
onsproblemer af klasseværelser-
nes tunge luft, kan svenskerne 
trække vejret frit. I Sverige er 

eleverne lovmæssigt omfattet af samme krav 
til luftkvaliteten som deres lærere, og her er 
luftkvaliteten i orden i 80 procent af klasserne. 

Sådan er det ikke i Danmark. Herhjemme 
er lærere og elever dækket af forskellig lov-
givning. 

Elevernes ret til et godt indeklima er be-
skrevet i undervisningsmiljøloven, som siger, 
at undervisningen skal foregå sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt forsvarligt og fremme ud-
vikling og læring. Men undervisningsmiljølo-
ven siger ikke noget konkret om, hvilket CO2-
niveau der skal være i klasselokalet. I teorien 
er eleverne indirekte beskyttet af arbejdsmil-
jøloven, som lærerne er omfattet af, men den 
bliver ofte ikke overholdt.

Men undervisningsminister Merete Riis-
ager (Liberal Alliance) mener ikke, at et godt 
indeklima skal sikres ad lovgivningens vej. 
Hun peger på, at svenskerne har haft succes 
med at skabe opmærksomhed på betydningen 
af et godt indeklima i skolerne, og derfor er 

hun på vej med en ny – og frivillig – mærk-
ningsordning.

»Mærkningsordningen skal gøre det let 
for forældre og borgere i kommunen at se, 
hvordan indeklimaet har det på deres lokale 
skole«, siger hun. »Det vil skabe et pres nede-
fra og op og implicit være et incitament for 

skoler og kommuner til at sætte forbedringer 
i værk. Så kan forældrene lægge pres på sko-
lelederen, skolebestyrelsen og i sidste ende 
kommunalpolitikerne for at få sat tiltag til 
forbedring i værk«.

Hun ser ikke noget problem i, at det er 
frivilligt for skoler og kommuner at være med 
i mærkningsordningen, og sammenligner det 
med mobilpolitikker.

»For et års tid siden var der et massivt krav 
om, at der skulle indføres national lovgivning 
om mobiler i skolen. Det gjorde vi ikke, men 
fordi der kom fokus på emnet, har næsten 
alle skoler i dag af egen drift udarbejdet regler 
for elevernes mobilbrug«.

Skoleledere: Der skal lovgivning til
Men der er vel forskel på at indføre nogle regler, 
hvilket er nærmest gratis, og at forbedre en byg-
nings indeklima, hvilket ofte er en bekostelig affære?

»Ofte er enkle løsninger nok til at forbedre 
indeklimaet markant«, siger Merete Riisager. 
»Det kan være nogle adfærdsændringer, der 
skal indarbejdes, eller vaner, som skal ændres. 
Og i nogle tilfælde skal der selvfølgelig mere til, 
men det er en kommunal opgave at få løst«.

Den udmelding er Skolelederforeningen 
ikke tilfreds med. »Vi har i årevis råbt op 
om det her problem«, siger Claus Hjortdal, 
formand for Skolelederforeningen. Han giver 
ikke meget for ministerens forslag om en fri-
villig mærkningsordning. 

HVEM SØRGER FOR  
LUFTFORANDRING?
Mens undervisningsministeren vil løse skolernes problemer  
med dårlig luft med en  mærkningsordning, er man i Sverige gået 
lovgivningens vej. Skolelederne kalder det uanstændigt, at  
politikerene ikke vil gøre det samme i Danmark.

»Det er  
simpelthen  
uanstændigt«. 
Claus Hjortdal,
formand for  
Skolelederforeningen

T E K S T  S T I N E  G R Y N B E R G
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»I Sverige har de stort set løst problemet 
ved hjælp af lovgivning. Det burde vi også 
gøre her, så ville man i hvert fald signalere, 
at man tager problemet seriøst«, siger Claus 
Hjortdal, der vil have politikerne på banen: 

»Regeringen og kommunerne burde sætte 
sig sammen og aftale at gøre noget ved det 
her, det er simpelthen en opgave, den enkelte 
skole ikke kan løfte. Jeg ved, at nogle skole-
ledere har forsøgt at tage fat i deres lokale 
politikere, men ikke er kommet igennem. Det 
er simpelthen uanstændigt«. 
 
Kommunernes eller regeringens ansvar 
Rent formelt ligger ansvaret for skolernes in-
deklima hos kommunerne, der ejer skolerne, 
og hos skolelederne, der er ansvarlige for den 

daglige drift. I kommunernes interesseorgani-
sation KL mener man dog ikke, at regeringen 
kan lægge ansvaret helt fra sig. 

For kommunalbestyrelserne vil gerne for-
bedre skolernes indeklima, men regeringens 
anlægsloft over de kommunale udgifter er i ve-
jen. Det fortæller Michael Ziegler, formand for 
KL’s løn- og personaleudvalg, hvor arbejdsmiljø 
hører under.

»Skolernes dårlige indeklima er lidt en 
tilståelsessag, og kommunerne er opmærk-
somme på udfordringerne«, siger han. 
»Renoveringer af skoler er noget, der bliver 
prioriteret højt, men hvis der skal ske mere, 
må vi have lov til at investere mere i anlæg, 
og det er en kamp, vi har hvert år med rege-
ringen«.

DTU har foretaget undersøgelser, der viser, 
at nyrenoverede klasselokaler ikke har bedre 
indeklima end andre. Det kunne tyde på, at in-
deklimaet bliver overset, når der skal renoveres?

»Ja, det er selvfølgelig vigtigt at have fo-
kus på indeklimaet, og det kan godt være, 
at kommunerne skal være bedre til det«, 
siger Michael Ziegler. »Men vi er også nødt 
til at renovere klogt, når vi nu har et loft 
over, hvor mange penge vi må bruge. Hvis 
der for eksempel er en skole, der har pro-
blemer med klimaafskærmningen (tag og 
ydervægge, redaktionen), så er man nødt til 
at prioritere det meget højt, ellers kommer 
der helt nye indeklimaproblemer til«, siger 
Michael Ziegler. 
sga@folkeskolen.dk

Lærerstandens Brandforsikring er et 
forsikringsfællesskab for udvalgte faggrupper, 
blandt andre lærere. Vi er ejet af vores 
medlemmer med alle de fordele, der følger med.

Vores mål er at sikre dig den lavest mulige pris 
og den højest mulige erstatning. 

Tjener vi for meget på en forsikring, kommer 
det også dig til gode, enten ved at vi sænker 
priserne eller forbedrer dine forsikringer. 

Derudover belønner vi dig årligt med en rabat  
på dine forsikringer, når du har været medlem i 
tre år.

Hvis du kan se meningen, så se, hvordan du 
bliver medlem. 

Gå ind på lb.dk/blivmedlem eller ring til  
os på 33 95 76 80.

Et forsikringsfællesskab for dig,
der visker tavlen ren hver dag.

Lærerstandens Brandforsikring 
– en del af LB Forsikring A/S,
CVR-nr. 16 50 08 36, 
Farvergade 17, 1463 København K
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Aarhus Universitets praksisudvalg har be-
handlet sagerne, som har været debatteret 
intenst i medier og lærer- og forskerkredse 
de seneste måneder. Og nu har forskerne, 
som gennem det seneste år har været ind-
klaget, fået endelig besked: Et enigt praksis-
udvalg konkluderer på samtlige klager, at der 
ikke er udvist »tvivlsom forskningspraksis«.

Professor Jens Rasmussen var indklaget 
i fire ud af fem sager, som bygger på kritik i 
en ph.d.-afhandling og en bog af Keld Skov-
mand. Jens Rasmussen er på ingen måde 
overrasket over afgørelsen, men finder det 
»vældig rart«.

»De har gennemarbejdet alle hans klage-
punkter og afviser samtlige. I forhold til til-
fældene om belæg, hvor Keld Skovmand me-
ner, at vi har fordrejet, mangler belæg, eller at 
belægget ikke er dækkende, og hvor jeg har 
vist konkret, hvor belægget kommer fra, der 
skriver udvalget, at der er tale om faglige pro-
blemstillinger, som må udredes i faglige drøf-
telser. Og det er jo sådan, at man kan være 
uenig i relevansen eller styrken af et belæg, 
men det har intet med uredelighed eller tvivl-
som forskningspraksis at gøre«, siger han.

Han undrer sig desuden over, at Keld 
Skovmands ph.d.-afhandling, der baserer sig 

på kritikken, er godkendt, før anklagerne var 
undersøgt. Keld Skovmand oplyser til Folke-
skolen i en mail, at han endnu ikke har haft 
mulighed for at nærlæse afgørelsen. I forhold 
til sin afhandling siger han:

»Hvis nogen ønsker at anfægte eller 
diskutere afhandlingens analyser og konklu-
sioner, må de gøre det i offentligheden. Den 
debat deltager jeg gerne i, hvis der opstilles 
ordentlige rammer for den. Der har sådan set 
været rig lejlighed til at tage den debat siden 
marts 2016, men ingen – heller ikke Jens – 
har rigtigt villet tage den«.  
pai@folkeskolen.dk

8. maj 2019 | kl. 12.28

Kontroversiel sag om læringsmålstyret undervisning og videnskabelig uredelighed er slut.  
Universitets praksisudvalg har afvist, at forskerne har udvist tvivlsom forskningspraksis.

Praksisudvalget har talt: 
Ingen tvivlsom  
forskningspraksis 
i Skovmand- 
sagen

Illustration: Peter Herm
ann
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9. maj 2019 | kl. 10.53

Dom:  
Kommune overtrådte 
tavshedspligt ved 
lærerfyring

En kommune er blevet dømt 
til at betale en fyret lærer 
godtgørelse for tort i en sag 
om overtrædelse af per-
sondatalovgivningen. Sko-
lelederen skrev til samtlige 
medarbejdere, at læreren 
ikke havde løst sine opgaver 
tilfredsstillende.  
Læreren får 5.000 kroner i 
godtgørelse for krænkelsen 
– såkaldt tort – og kom-
munen skal betale 10.000 
kroner til sagsomkostninger 
til Danmarks Lærerforening 
(DLF), der har ført sagen.

26. april 2019 | kl. 13.27

Danske børn oplever 
tredjemindst mobning  
i Europa

Efter nogle år med stagnation 
ligger andelen af 11-15-årige, der 
oplever mobning eller selv mob-
ber, på et rekordlavt niveau. Det 
er især de 11-årige, der oplever 
mindre mobning, viser nye tal fra 
Statens Institut for Folkesund-
hed. De eneste to lande i Europa, 
hvor børnene ifølge undersøgel-
sen oplever mindre mobning end 
i Danmark, er Sverige og Island. 
Andelen af 11-årige, der har ople-
vet at blive mobbet inden for de 
seneste to måneder, er faldet fra 
11 til fem procent mellem 2014 
og 2018. Blandt de 13-årige er 
tallet stagneret på fire procent. 
Blandt de 15-årige er tallet ste-
get fra fire til fem procent.

 
VALG: DET MENER PARTIERNE OM LÆRERNES ARBEJDSTID 
På folkeskolen.dk kan du orientere dig om partiernes skolepolitik, før du sætter dit kryds grundlovsdag.

30. april 2019 | kl. 06.00

Mere end hver tredje  
læreruddannede arbej-
der ikke i folkeskolen
Mens kommunerne får sværere 
og sværere ved at tiltrække 
kvalificeret arbejdskraft på sko-
lerne, vælger flere og flere læ-
reruddannede et arbejdsliv an-
detsteds end folkeskolen. 37,2 
procent af alle læreruddannede 
arbejder i dag på friskole eller 
helt uden for skoleverdenen. 
Det viser en ny rapport udar-
bejdet af Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd (AE) i samarbejde 
med Danmarks Lærerforening. 
De nyeste tal er fra 2017.

  

Mest læste:
 
•  Forsker: Lærerarbejdstid  

skaber misforståelser

•  Ekstra mange  
lærerfyringer i år

•  Mette Frederiksen i ny bog:  
»Jeg undervurderede, hvor lange 
spor den konflikt ville trække«

 Mest kommenterede:
 
•  Forskere: Der er stadig alt for 

meget traditionel grammatik-
undervisning i dansk og sprogfag

•  DPU har udfaset skolefagene

•  Danskerne dumper de  
nationale test

FIK DU  
LÆST: 

37,2 %

Ph.d.:  
Masser af dannelse i den 
skriftlige danskprøve

8. maj 2019 | kl. 10.18

En kampagnetekst til en folder, en novelle 
og et følgebrev om en animationsfilm, et 
essay til et horrormagasin eller et blog-
indlæg til »Mads & Monopolet«. Det var, 
hvad eleverne kunne vælge imellem, da de 
skulle vise deres skriftsproglige kompe-
tencer ved 9.-klasseprøven i dansk, som 
for første gang i år er at betragte som en 
eksamen.

Bodil Nielsen, som har skrevet ph.d. om 
læreruddannelsen og har undervist i dansk 
på læreruddannelsen og lærerefteruddannel-
sen, har gennem en lang årrække fulgt prø-

verne. Hun synes overordnet, at oplæggene 
til årets prøve var et led i en god udvikling.

»De tre af dem er gode. Kampagnetek-
sten er en meget relevant teksttype, hvor 
man kan komme til at skrive om noget, der 
ligner uden for skolen. Essays er generelt en 
svær genre, men i og med at opgaven giver 
en kontekst, der skal skrives til, bliver det 
mindre svært. Og blogindlægget som et ek-
sempel på en argumenterende tekst, hvor de 
skriver til en målgruppe, er også godt«.

Det fjerde oplæg, hvor eleverne skulle se 
en lille sjov animationsfilm og derefter skrive 

en novelle eller en kortprosatekst i tredje per-
son, er hun mindre begejstret for.

»Indtil for få år siden var der altid en op-
gave, der gik på fiktiv tekst, sådan er det ikke 
mere. Men indimellem er der opgaver, hvor 
eleverne kan skrive fiktion. Jeg synes, de 
er problematiske i prøvesituationen. Det er 
rigtigt svært at skrive gode, fiktive tekster. 
Nogle elever tror, at man kan skrive mere frit, 
men det bliver der ikke gode noveller ud af. 
Der er uklare kriterier for, hvad der gør en fik-
tiv tekst god. Mange ville få bedre resultater 
af at skrive en sagtekst«.  pai@folkeskolen.dk
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9. maj 2019 | kl. 14.12

Efter sommerferien bliver skoledagen længere på samtlige skoler i 
Hjørring Kommune. Kommunens skoler har nemlig alle benyttet sig af 
muligheden for at gøre skoledagen kortere og sætte to voksne ind i nogle 
af timerne. Men den nye lovjustering begrænser den mulighed.

Her får alle skoler længere 
skoledage næste år

8. maj 2019 | kl. 05.05

Lovjustering fører til længere dage på hver fjerde skole
I sidste øjeblik inden valget fik Folketin-
gets partier gjort skoleaftalen fra januar 
til lov. En lov, der næste skoleår blandt 
andet skal gøre skoleugen tre lektioner 
kortere for de mindste elever. Men sådan 
kommer det faktisk ikke til at gå for en 
stor del af eleverne.

Folkeskolen.dk har fået adgang til 
tal fra Undervisningsministeriet, der 
viser, at mange skoler længe har kørt 

med skoleuger, der er lige så korte el-
ler endda kortere for de mindste elever 
end dem, eleverne kan se frem til efter 
sommerferien. På mindst hver fjerde 
skole er skoleugerne kortere i øjeblik-
ket, end de må være for eleverne på 
mellemtrinnet fra næste skoleår. Derfor 
bliver en fjerdedel af skolerne altså nødt 
til at gøre skoledagen længere, end den 
er i dag.

Tallene viser, at hver fjerde skole 
sidste skoleår brugte paragraf 16b til at 
reducere skoleugen med mindst tre lek-
tioner på mellemtrinnet, hvad der svarer 
til 135 minutter. Altså mindst et kvarter 
mere end de 120 minutter, der er gæl-
dende fra næste skoleår. For eleverne i 
udskolingen står ugen dermed også til at 
blive længere på hver femte skole.
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DIGITAL GENIAL 
Aktiviteter til forældremødet
Nyt, gratis materiale styrker dialogen om 
børnenes online-liv på forældremødet  
i indskoling og mellemtrin.

DIGITAL GENIAL er en online-værktøjskasse  
med aktiviteter, der kan gennemføres på  
20 minutter.

Find materialet på digitalgenial.dk

Udgivet i samarbejde med Facebook, Legebranchen LEG, Microsoft,  
Stofa/SE, TDC Group, Teleindustrien, Telenor, teleselskabet 3 og Telia.

I Hjørring kan elever på alle kommunens 
skoler se frem til et skoleår, der indeholder 
flere timer, end før elever og ansatte gik 
på sommerferie. Kommunen var en af lan-
dets første til at lade det være helt op til 
skolerne selv, om de ville benytte mulighe-
derne i den meget omtalte paragraf 16b.

Og det har været populært på alle 
kommunens skoler. Alle har de taget 
paragraffen i brug, og 219 ud af kommu-
nens 257 klasser har kortere skoledage 
i år, end der står i den oprindelige folke-
skolereform.

Alle kommunens skoler har i indevæ-
rende skoleår klasser på mellemtrinnet 
eller udskolingen med skemaer, hvor der 
er fjernet mere end de to klokketimers 
understøttende undervisning, der fra næ-
ste år er maksimum.

En af skolerne er Hjørring Sydøstskole 
med omkring 1.400 elever, der består af 
de to undervisningssteder Muldbjerg og 
Bagterp. Begge steder har skolen klasser 
på mellemtrinnet og i udskolingen, der får 
længere skoledage næste år. Begge ste-
der er der nemlig klasser, hvor skolen har 
fjernet 180 minutter af den understøt-
tende undervisning, altså 60 minutter 
mere, end man må efter ferien.

»Det ærgrer virkelig vores medarbej-
dere og elever. Vi har været rigtig glade 
for de muligheder, vi har haft for at kon-
vertere den understøttende undervisning. 
Så vi er glade for, at vi trods alt stadig får 
mulighed for at konvertere en del af den 
understøttende undervisning«, fortæller 
skoledistriktsleder Mads Albertsen. 
bje@folkeskolen.dk

Lovændringen piller ikke ved muligheden for at 
konvertere den understøttende undervisning for 
klasser i indskolingen. Skoledistriktsleder Mads 
Albertsen forventer derfor, at Hjørring Sydøstskole 
kan bibeholde samme antal timer for skolens 
mindste elever. Privatfoto
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B O N D O  O M  V A L G E T :

Skolen har brug 
for en minister 
med magt« 

T E K S T :  

P E R N I L L E  A I S I N G E R  · 

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

R A S M U S  J U U L 7 undervisningsministre har Anders Bondo 
Christensen trykket i hånden og diskuteret 
folkeskole med. Lærernes formand har efter 
eget udsagn kunnet samarbejde med dem 
alle. »Det er en af mine spidskompetencer«, 
som han siger. Men det er svært at få reelle 

resultater ud af samarbejdet, hvis ministrenes magt er 
begrænset. 

»Jeg har haft et godt samarbejde med Merete Riisager, 
men hun har siddet i en svær position, fordi enhver har 
kunnet se, at hun ikke syntes, at reformen var Guds gave 
til børnene, men hun har ikke kunnet fjerne den. Bertel 
Haarder sagde selv på et tidspunkt, at han havde fået et 
ti sider langt regeringsgrundlag hængt om halsen, som 
gjorde, at der ikke var meget plads til dialog med Anders 
Bondo. Og det gik helt galt i 2013, hvor Christine Antorini 
intet kunne, fordi der allerede lå en masterplan. Det afgø-
rende er, at vi får en undervisningsminister, som har reel 
mulighed for at indgå i en samtale«. 

Det er Anders Bondos håb – uanset om det bliver en 
blå eller rød minister – at samarbejdet virkelig kan gen-
etableres. Danmarks Lærerforening og KL er i fuld gang 
med at skabe en ny start, og Anders Bondo er begejstret 
over, hvor meget der foregår både på centralt niveau og 
ude i de enkelte kommuner. Det arbejde håber han at få 

regeringens og den nye undervisningsministers opbak-
ning til. 

»En regering skal ikke blande sig i vores aftaler. Men 
man kan give opbakning til et godt samarbejde og et 
ønske om at ville skolen og give lærerne de bedste mu-
ligheder for at give eleverne den bedste undervisning. Vi 
skal ikke kopiere Finland, men det samarbejde, de har i 
Finland mellem politikere, skoleejere og lærerforening, 
det håber jeg, at vi også kan etablere her«. 

DLF-formanden er optimistisk i forhold til, at de nye 
samarbejdsvinde også er blæst ind på Christiansborg, 
blandt andet fordi han blev inviteret ind til en drøftelse 
med forligskredsen omkring folkeskolereformen, inden 
den seneste aftale blev indgået. Det skete, efter at DLF 
havde sendt et grundigt gennemarbejdet oplæg på 12 sider 
med argumenter baseret på pædagogisk forskning.

»Det tog jeg som et rigtig godt tegn. Meget af debatten 
har været forpestet af at være for eller imod reformen. 
Det håber jeg, at vi kan lægge bag os, trække en streg i 
sandet og se fremad«. 

Faglighed og dannelse er ikke modsætninger
Allerhelst kunne han ønske sig, at en ny minister vil starte 
med at være med i en grundlæggende diskussion af, 
hvorfor vi overhovedet holder skole. Der er alt for meget 

»

Lærernes formand håber at få en ny 
undervisningsminister, som ikke er låst på forhånd  
af regeringsgrundlag og finansministerium. Og så  
må den kommende minister meget gerne have  
lyst til at diskutere, hvorfor vi holder skole. 
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zigzag over den politiske 
kurs, mener Anders Bondo 
Christensen:

»Jeg har efterlyst den dis-
kussion i årevis, fordi den er 
hele grundlaget for, hvad vi 
vil med skolen. Se bare hele 
forløbet med læringsmål-
styret undervisning, hvor vi 
har brugt enorme resurser, 
energi, tid og frustration, for-
di nogle har tænkt, at jo flere 
læringsmål, jo mere effektivt. 
Og nu har vi så afskaffet det 
hele igen. Det er jo helt hul i 
hovedet«.

»Det duer ikke, at vi 
fægter i blinde. Vi skal væk 
fra den måde at drive skole 
på, hvor man for eksempel 
indfører nationale test, fordi 
man tror, det gør skolen 
bedre at måle og veje den en-
kelte elev. Og så finder man 
tilmed ud af nu, at de ikke 
engang måler rigtigt. Vi skal 
hen til en fælles vision og 
viden og et samarbejde om 
den gode skole«. 

Er det en fordel eller en ulempe for skolen med de brede 
politiske forlig?

»Udfordringen er, at politikerne ikke er enige om, 
hvad de vil. Se bare efter at de havde præsenteret folke-
skolereformen, hvor journalisterne stillede spørgsmål til 
ordførerne, og de svarede vidt forskelligt, fordi de slet 
ikke havde drøftet, hvad de ville. Man havde bare hver 
sin kæphest, og det var det, man promoverede. Det var 
et enormt bredt forlig, men der var ikke reel enighed om, 
hvilken vej skolen skal«.

DLF er ved at lægge sidste hånd på et folkeskoleideal, 
der skal vedtages på kongressen næste efterår. Det håber 
Anders Bondo kan fungere som et oplæg til en debat om, 
hvorfor vi holder skole. 

»Vi prøver at definere folkeskolens opgave. Vi har et 
kæmpe ansvar for, at de kommende generationer kommer 
godt i vej. Men de ti år i skolen er en stor del af vores liv, 
og derfor skal de også have en værdi i sig selv«. 

Han synes, at skolen skal give eleverne mulighed for 
at blive kloge mennesker. Han er, som han selv udtrykker 
det, »forelsket« i formuleringen fra formålsparagraffen 

fra 1993, der siger, at det er folkeskolens opgave »i samar-
bejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af 
kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksfor-
mer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige person-
lige udvikling«. 

»Det er en benhård faglighed, hvor man lærer at blive 
et klogt menneske gennem fagene. Jeg ser ingen modsæt-
ning mellem dannelse og høj faglighed. Tværtimod. Det er 
den form for skole, man kommer og kigger på fra Sydko-
rea. Fordi den ikke er helt ødelagt endnu«. 

Klar til at tage medansvar
Spørgsmålet er så, hvor meget magt undervisningsmini-
steren reelt har til at ændre på folkeskolen. Anders Bondo 
mener, at der er mange, der bestemmer over folkeskolen 
– for mange. 

»Jeg havde på et tidspunkt nogle grundige drøftelser 
med kvalitetschefen på Danfoss, som havde gjort sig den 
ulejlighed at prøve at sætte sig ind i folkeskolens struktur. 
Vi mødtes privat, og efter en kop kaffe og en bolle sagde 
han:

 ’Det er et helt vanvittigt system, du agerer i, Anders’. 
Og så remsede han op fra et folketing, et udvalg, en mi-
nister og et ministerium og et byråd og en forvaltning 
og et udvalg og en skolebestyrelse og en skoleleder. Det 
er jo fuldstændig håbløst. Derfor er det også blevet en 
ideologisk kampplads, hvor der er mange, der gerne vil 
bestemme, men de har ikke samme interesse i, om skolen 
faktisk kan løse opgaverne. Mange vil bestemme, men få 
vil tage ansvar«. 

Anders Bondo understreger, at Danmarks Lærerfor-
ening meget gerne vil være med til at tage ansvar for fol-
keskolen. Det er det, foreningen forsøger ved at gå sagligt 
ind og pege på, hvad forskningen viser, og hvad lærernes 
erfaringer viser. Udfordringerne skal løses i samklang mel-
lem forskere, lærere og politikere. 

Han lægger også vægt på, at alle parter skal tage an-
svar. Og derfor vil Anders Bondo ikke holde op med også 
at gøre opmærksom på, at der er blevet sparet for meget 
på folkeskolen.

»Vi skal gøre både-og. Men det nytter ikke noget, når 
antallet af lærerstillinger er reduceret med 16 procent, 
mens elevtallet kun er faldet med syv procent, og elever-
ne samtidig skal gå 36 procent mere i skole. Det er ikke 
noget, vi kan diskutere. Det er kolde facts. Selvfølgelig 
skal vi også kunne tale om det. Men jeg er også indstillet 
på, at vi skal bruge resurserne effektivt. Når vi for eksem-
pel har anbefalet kortere skoledage, er det jo, fordi vi 
forskningsmæssigt ved, at det ikke virker at styrke kvan-
titet på bekostning af kvalitet. Når man ikke vil lægge de 

»Udfordringen er,  
at politikerne ikke  
er enige om, hvad  
de vil«.
Anders Bondo
Formand for DLF
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ekstra millioner i folkeskolen, er det bedre, at vi bruger 
de penge, der er, fornuftigt«. 

Min opgave er at samarbejde
Ser man på afstemningsresultatet ved seneste overens-
komstforhandling, stemte 25,4 procent af lærerne nej 
til forliget, og tager man temperaturen i debattråde på 
folkeskolen.dk, er der fortsat en gruppe lærere, som ikke 
mener, at man skal stole på politikerne igen eller være 
klar til et nyt samarbejde. Hvordan kan Anders Bondo 
samarbejde med alle politikere, uanset hvor de står?

»Jeg forstår til fulde medlemmernes frustration. Det var 
grænseoverskridende og fuldstændig unødvendigt i 2013. 
Hvorfor skulle vi lockoutes i fire uger, når man vidste, 
hvad man ville? Det kunne man have gjort efter to dage. 
Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at et af de 
sværeste møder, jeg har haft, var det første med Christine 
Antorini efter lockouten. Men hvis jeg var blevet siddende 
i min stol og havde råbt æv, så var vi ikke kommet videre«.

Han understreger, at hans opgave er at sikre lærerne 
de bedst mulige forhold fremover og at gøre det bedste for 
skolen. Det kræver, at han kan samarbejde med enhver 
undervisningsminister. 

»Jeg har bestemt respekt for de medlemmer, der 
stemte nej og ikke kan forstå, hvorfor de skal have tillid til 
politikerne. Men jeg skal jo prøve at være nøgtern og sige: 
Hvad er alternativet? Ville det give bedre arbejdsvilkår og 
en bedre folkeskole med en ny konflikt? Min analyse siger, 
at det ville det ikke. Det tror jeg også, at det store flertal, 
da man var kommet sig over skuffelsen, er enig i«. 
pai@folkeskolen.dk

»Jeg ser ingen 
modsætning 
mellem dannelse 
og høj faglighed. 
Tværtimod«.
Anders Bondo
Formand for DLF

Vær med på

Danmarks Naturfredningsforening og 

Friluftsrådet inviterer alle skoler, børne-

haver og andre dagtilbud på spændende 

og lærerige naturoplevelser.

2.-6. september 2019

Meld jer til senest den 16. august og få en 

gratis pakke med inspiration og materialer. 

Læs mere og meld jer til på
www.naturensdag.dk

NATURENS DAG

Naturens Dag er støttet af
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K Æ R E  N Y E  U N D E R V I S N I N G S M I N I S T E R

Her er vores ønskeseddel
Et folketingsvalg og udpegning af en ny undervisningsminister er på vej.  
Folkeskolen har bedt tre lærere om at komme med deres ønsker til,  
hvad en ny minister bør have øverst på to do-listen.

T E K S T  A N D R E A S  B R Ø N S  R I I S E 

Navn: Pernille List Kristensen 
Alder: 33 år
Skole: Højmarkskolen i Holsted
Funktion: lærer, tillidsrepræsentant og kreds-
styrelsesmedlem

»Det er egentlig meget simpelt: Den ny minister 
bør fokusere på øget frihed til skolerne. Lærerne 
skal have det professionelle råderum tilbage. 
Færre dokumentationskrav og mindre fokus på 
test. Derfor bør de nationale test også gøres 
frivillige. Der skal gennemføres de test, lærerne 
synes giver mening. Jeg ser i min hverdag, hvor 
pressede de unge mennesker bliver af testkultu-
ren. De bliver stressede af det.

Jeg synes også, at en ny minister bør kigge 
på at forkorte skoledagen yderligere. Til gengæld 
bør det være lettere at veksle timer til tolærer-
timer, så eleverne får før fri, og vi som lærere får 
bedre mulighed for at forberede en undervisning 
med høj kvalitet. Vi har en hverdag, hvor vi går for 
meget på kompromis. Jeg er sikker på, at det er 
hovedårsagen til lærerflugten fra folkeskolen«.

 

Navn: Liselotte Bak 
Alder: 61 år
Skole: Helsingør Skole 
Funktion: lærer, næstformand i Helsingør Læ-
rerforening og arbejdsmiljøansvarlig

»En af de vigtigste opgaver for en ny minister 
må være igen at gøre folkeskolen til det natur-
lige valg for forældrene. Folkets skole er så vigtig 
en institution i vores samfund, at vi ikke kan leve 
med, at så mange forældre nu fravælger den, 
snarere end de tilvælger en privatskole. Hvis den 
tendens skal vendes, er det blandt andet afgø-
rende, at ministeren lytter til lærerne og samar-
bejder med Danmarks Lærerforening.

Desuden bør en ny minister skærme folke-
skolen mod de pædagogiske modeluner og de 
markedsstyringsmekanismer, der er væltet ind 
over os de seneste mange år. Det skal der sim-
pelthen renses ud i. Skoleudvikling skal starte 
nedefra og komme fra lærerne. Det betyder ikke, 
at undervisningsministeren ikke må stå stærkt i 
forhold til pædagogisk udvikling, så længe der er 
føling med de fagprofessionelle.

Endelig ønsker jeg, at inklusionen kommer til 
at stå højt på dagsordenen. Den opleves lige nu 
som én stor spareøvelse ude på skolerne. Børne-
ne får ikke den hjælp, de har behov for eller krav 
på, og det fører til afmagt blandt lærerne«.

Navn: Bruno Barbalho 
Alder: 37 år 
Skole: Hendriksholm Skole i Rødovre
Funktion: lærer, tillidsrepræsentant, kreds-
styrelsesmedlem 

»Den altoverskyggende prioritet må være forbe-
redelse til lærerne. Man har iværksast en del au-
tomatiserede tiltag for at spare på den i form af 
læringsplatforme, portaler og diverse skyde fra 
hoften-læremidler. Men de giver ikke lærerne tid 
til at forholde sig til de sociale og administrative 
udfordringer, der er i en skoledag.

Det er en illusion, at man kan give lærerne et 
færdigt produkt, de bare kan tage i anvendelse 
uden videre. Selv det bedste undervisningsfor-
løb skal tilpasses elevgrundlaget i den enkelte 
klasse. Det kræver forberedelsestid til læreren, 
og den sikrer kommunerne ikke for nuværende, 
så det kræver nok, at der sættes fokus på det 
ovenfra. 

Og så skal der fokus på kvalitet frem for 
kvantitet. Især nyere lærere er blevet præsen-
teret for en palet med umenneskeligt mange 
værktøjer, som i og for sig er fine. Men hvis det 
ikke er tydeligt, hvordan de kan skabe kvalitet i 
undervisningen for netop ens egne elevgrupper, 
så gør de ingen positiv forskel«.
 abr@folkeskolen.dk

»GIV LÆREREN DET PROFES-
SIONELLE RÅDERUM TILBAGE«

»FOLKESKOLEN SKAL IGEN 
VÆRE DET NATURLIGE VALG«

»DROP ONE SIZE FITS ALL- 
TANKEGANGEN«

Folketingsvalget står for døren. 
Både partier, virksomheder 
og alle mulige andre vil gerne 
bestemme, hvem der bestemmer 
i Danmark. Og på sociale medier 
kan der købes taletid til det meste 
– fra en drejning af sandheden til 
fake news. Derfor har vi brug for 
medier med et mere oplysende 
end kommercielt formål. 

Læs mere på fleresider.dk

Få et 
reelt valg. 
Læs noget 
du er lodret
uenig i.
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Valg og  
demokrati

»Folkeskolen skal forberede eleverne til 
deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i 
et samfund med frihed og folkestyre. Skolens 
virke skal derfor være præget af åndsfrihed, 
ligeværd og demokrati«.

Formuleringen stammer, som vi ved, fra 
folkeskolens formålsparagraf.

I forbindelse med det forestående valg 
kan det i høj grad være på sin plads at drøfte, 
hvad vi forstår ved demokrati i en dansk sam-
menhæng. I den forbindelse kan der hentes 
god inspiration i Hal Kocks overvejelser om 
demokratiet.

Hal Kock understregede, at demokrati er 
langt mere end afstemninger: »Ofte har man 
– til stor skade for demokratiets anseelse – 
betragtet selve afstemningen som det væsent-
lige. Var en ting blot vedtaget ved afstemning, 
var der ingen tvivl om dens berettigelse. Så 
var demokratisk set alt i orden. Så let går det 
imidlertid ikke. Ellers ville der ikke – demo-
kratisk set – være noget at bebrejde nazismen 
i Tyskland«. 

Og han uddybede det med disse overvejel-
ser om, hvorvidt flertallet altid har ret: »For 
enhver, der tænker sig lidt om, er dette jo en 
uhyrlighed. Der er ingen tvivl om, at flertal-
let i Tyskland før krigen ville nægte jøderne 
eksistensret og fratage dem deres besiddelser. 
Måske eksisterer et sådant flertal stadig. Om 
så 99 procent af hele jordens befolkning er 
således indstillet, vil antisemitisme i den form 
ligefuldt vedblive at være både forbryderisk 
og uforenelig med demokrati«.

Uanset om det er jøder eller andre befolk-
ningsgrupper, der bliver lagt for had og bliver 
frataget helt almindelige rettigheder i et sam-
fund, vil det være forbryderisk og uforeneligt 
med demokrati. 

Hvad betyder det, at et samfund fratager 

forældre deres rettighed til at lave mad med 
deres børn eller fratager bestemte befolk-
ningsgrupper retten til at gå i det tøj, som de 
ønsker at gå i? Er det foreneligt med demo-
kratiske grundprincipper, at den samme for-
brydelse straffes hårdere, hvis den begås i et 
område med en bestemt befolkningsgruppe 
end i resten af samfundet?

I kampen om stemmer er det øjensynligt 
vigtigere at konkurrere om, hvem der vil 
gennemføre flest stramninger i forhold til en 
bestemt befolkningsgruppe, end at drøfte, 
hvordan vi forsvarer og udvikler demokratiet. 
Det er skræmmende!

Vi skal i vores daglige virke forberede ele-
verne til deltagelse, medansvar, rettigheder 
og pligter i et samfund med frihed og folke-
styre, og vi skal sikre, at skolens virke er præ-
get af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Det 
ansvar kan vi ikke påtage os uden at drøfte, 
hvad vi forstår ved demokrati. Det gælder 
også i den indeværende valgkamp.

Vi skal sikre,  
at skolens virke 
er præget af 
åndsfrihed,  
ligeværd og  
demokrati.

DLF MENER
AF ANDERS BONDO CHRISTENSEN 
FORMAND FOR DLF  
 
 

 ›  Karsten Bräuner 
Lærer 

På DLF.org/nyheder/2019/april skriver 
Anders Bondo Christensen: »Mette 
Frederiksen har ret i, at hele lærer-
standen i Danmark følte sig totalt 
kørt over i den proces, der førte til 
lovindgrebet om lærernes arbejdstid«. 
Hvorfor »føler« min egen formand nu 
også på lærernes vegne, at de blev 
»totalt kørt over« i 2013?

Vi føler os ikke kørt over. Vi 
blev kørt over, Anders! Lad nu ikke 
din aktuelle strategi føre til histo-
rieforfalskning af, hvad der skete 
dengang! Dén sandhed glemmer vi 
aldrig, og vi vil aldrig lade være med 
at holde denne politiske stinker op 
for næsen af Socialdemokratiet, så 
længe partiet ledes af de folk, der 
var vores bødler dengang – som 
Mette Frederiksen.

Stop den føle- 
retorik, Anders  
Bondo Christensen!

Læs hele blogindlægget på folkesko-
len.dk/658422
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Det er folkeskolen, der 
skaber fundamentet for 
varig grøn omstilling

›  Mads Strarup 
Forfatter og vicerektor,  
Københavns åbne Gymnasium 

›  Carolina Magdalene Maier 
Gruppeforperson,  
Alternativet 

IPCC-rapportens (FN’s klimapanel) 
skræmmende kendsgerninger fra efter-
året og Greta Thunbergs vedvarende 
insisteren har fremmet den bæredygtige 
dagsorden – og alle, der i dag drømmer 
om at kunne kalde sig folkevalgt efter 
valget, forholder sig positivt til »den 
grønne omstilling«.

Men langt hovedparten taler des-
værre om ændringer, som ligger uden 
for det enkelte menneske; teknologiske, 
politiske, infrastrukturelle med mere, 
mens så godt som ingen taler om beho-
vet for grundlæggende forandringer i 
vores natur- og menneskesyn og i vores 
vaner og normer. Alt det uhåndgribelige, 
der eksisterer oppe i vores hoved.

Sat på spidsen er klimaforandringer 
ikke en biologisk krise, men en dyb 
krise i vores dybe, etiske værdier. Det er 
derfor også her, at den grønne omstil-
ling kan tage det kraftigste afsæt – og 
her spiller vores uddannelsessystem en 
central rolle. 

Ud over at uddanne børn og unge i at 
regne, skrive og læse, så opøver uddan-
nelsessystemet også sine elever i, hvad 
»et godt liv« er, og hvad det vil sige at 
være en ordentlig og kritisk samfunds-
borger. Uddannelsessystemet er således 
formidler af både viden og værdier – og 
ingen anden institution i vores samfund 

har berøring med så mange borgere og 
over så mange år, som uddannelsessy-
stemet har.

Derfor er det vigtigt, at uddannelses-
systemet placeres centralt i den grønne 
omstilling. Uden et uddannelsessystem, 
der indstiller sine koordinater efter den 
grønne omstilling, kommer vi aldrig i 
mål. Det er også det, der bliver slået 
til lyd for i bogen »Hva’ nu?« (Mads 
 Strarup, Fjordager 2018), hvor der blan-
det andet præsenteres et nyt bæredyg-
tigt dannelsesbegreb, der kan løbe som 
en grøn tråd gennem vores uddannelses-
systems forskellige niveauer.

Når ordene til det kommende rege-
ringsgrundlag skal forfattes, så er det alt-
afgørende, at bæredygtighed indskrives 
som et uomgængeligt element i vores 
velfærdssamfunds uddannelser. Det har 
man allerede gjort i grundskoleuddan-
nelsen i Finland, hvor bæredygtighed er 
skrevet ind i formålsparagraffen. Lad os 
gøre det samme i Danmark!

 

Deltag i debatten Du kan selv lægge debatindlæg på folkeskolen.dk/debat. 
Du kan også sende dit indlæg (højst 1.750 tegn) til fagbladet Folkeskolen på 
folkeskolen@folkeskolen.dk. Skriv debatindlæg i emnefeltet. Debat fra folke-
skolen.dk og indlæg sendt på mail optages i bladet, i det omfang der er plads.

Den danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse

Meld dig ind i Den danske 
Lærerstands Begravelseskasse.  

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

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

Som medlem af begravelseskas-
sen vil du sikre dine nærmeste en 
økonomisk hjælp til dækning af de 
store udgifter, der altid vil være 
i forbindelse med død og begra-
velse. De mange henvendelser, vi 
får fra pårørende til afdøde lærere, 
vidner om, at der fortsat er et me-
get stort behov for at få udbetalt 
begravelseshjælp.

I januar kvartal 2019 blev der for 
9 afdøde medlemmer udbetalt en 
begravelseshjælp på 152.160 kr.  
– heraf udgjorde bonus 63.660 kr.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 97 56 80 57
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F O R S K E R  O G  T I D L I G E R E  L Æ R E R :

»’Din klamme negerbolle’. Jeg husker 
stadig den kropslige fornemmelse af lammelse, da ordene 
ramte mig. Jeg gik i 5. klasse, og ordene kom fra min 
bedste veninde«.

Sådan indleder Laila Colding Lagermann, ph.d., konsu-
lent og forfatter, sin bog »Farvede forventninger«. Bogen, 
der udkommer i dag, handler om læreres ubevidste for-
domme over for »brune« børn i skolen, og hvad man kan 
gøre ved det. Og hun ved, hvad hun taler om, for Laila 
Colding Lagermann er selv tidligere lærer.

 
Du argumenterer i bogen for, at lærerne trods gode inten-
tioner ikke er i stand til at holde fordomme om elever med 
minoritetsbaggrund ude af deres undervisning. Hvordan 
kommer det til udtryk?

»Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at vi 
alle kategoriserer mennesker, det er en måde at orientere 
os på i verden så at sige. Men forskningen, både min egen 
og andres, viser, at det i forhold til elever med anden 
etnisk baggrund ofte betyder, at lærernes forventninger 
til dem er anderledes eller lavere end til børn med majo-

ritetsbaggrund. Vi ser nogle lignende tendenser i forhold 
til børnenes køn – at læreres forventninger til børnene er 
kønnede på måder, der ser ud til at tilgodese nogle elever, 
pigerne, mere end andre i skolen. Og det er alt sammen 
på måder, vi ofte ikke selv er bevidste om«.

Hvordan kan lærerne ikke være bevidste om, hvilke for-
ventninger de har til deres elever?

»Der er generelt blandt lærere et ideal om at møde 
hvert enkelt barn som et individ, hvilket går igen i lovgiv-
ningen, og en stærk forestilling om, at det også er sådan, vi 
gør i praksis. Men vi har alle sammen nogle blinde vinkler, 
i forhold til hvilke mennesker vi aktuelt putter i hvilke kas-
ser, bevidst eller ubevidst. Undersøgelser har vist, at elever 
med anden etnisk baggrund for eksempel ofte kommer 
i kasse med de måske problematiske elever med anden 
etnisk baggrund, som læreren før har stiftet bekendtskab 
med. Det pegede en undersøgelse fra TrygFonden i starten 
af året på, hvor signifikant flere lærere ønskede, at Mathias 
frem for Youssef skulle starte i deres klasse. Det samme ser 
vi i forskningen. Sådanne negative eller farvede forventnin-

T E K S T :  

S T I N E  G R Y N B E R G

F O T O :  

L A R S  J U S T

Vi skal tale  
om vores  
ubevidste  
fordomme
Laila Colding Lagermanns bog  
»Farvede forventninger« handler om,  
hvordan skolesystemet og lærere er med til 
at videreføre en form for strukturel racisme, 
som påvirker skoleelever med brun hud  
negativt. Kun ved at tale om det kan vi  
bryde mønstret, pointerer hun.

F O R S K N I N G
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Laila Colding Lagermanns 
forskning viser blandt an-
det, hvordan læreres for-
ventninger til elever med 
anden etnisk baggrund 
smitter af på deres læring 
og trivsel.

ger og den kollektive identitetstilskrivning, det er udtryk 
for, kan være med til at sætte og fastholde nogle elever 
med anden etnisk baggrund i en problematisk rolle, fordi 
forventninger på mange måder fungerer som selvopfylden-
de profetier. Resultatet bliver desværre, at mange af disse 
elever efterlades med en oplevelse af, 
at skolen ikke er et sted, hvor de natur-
ligt hører til og har noget ønskværdigt 
at bidrage med«.

Det er et ret kontroversielt udsagn, at 
lærerne ikke er i stand til at se bort fra 
deres elevers hudfarve?

»Men det er spørgsmålet, om det er 
det, de skal? Det handler snarere om at gøre sig bevidst, 
at vi alle er indlejret i de her racialiseringsprocesser, som 
placerer os mere eller mindre fordelagtigt i forskellige sam-
menhænge. Og med dén bevidsthed gå tilbage til sin prak-
sis og spørge sig selv og hinanden: Hvilke kasser kommer 
jeg bevidst eller ubevidst til at placere elever i, og hvilke 
effekter har det for de implicerede elever? Ikke at tage disse 

»Vi kan ikke  
bare beslutte, at 
hudfarve ikke 
betyder noget«.

snakke, fordi det kan opleves ubehageligt, er sådan set 
kun med til at forstærke problemet. Den velmenende far-
veblindhed fører ikke noget godt med sig – det ser vi flere 
eksempler på i forskningen.

Hele spørgsmålet om race er så belastet af historien, 
at der i dag er en forestil-
ling blandt det hvide flertal 
i Vesten – ikke kun Dan-
mark – om, at et ordentligt 
menneske slet ikke lægger 
mærke til sine medmen-
neskers hudfarve. Det er for 
så vidt en smuk tanke, men 
vi kan ikke bare beslutte, at 

hudfarve ikke betyder noget. Hvis vi er i tvivl, behøver vi 
blot at spørge dem, der lever med en brun krop. Mange af 
dem møder disse forskelsmarkeringer i forhold til deres 
hår- og hudfarve hele tiden og ikke kun i skolen. Og det 
må vi kunne tale om – også i skolen – så vi ikke overlader 
det til eleverne alene at forholde sig til disse oplevelser af 
forskelliggørelse og diskrimination. 

Farvede forventninger  
af Laila Colding Lagermann 

Bæredygtig undervisning  
af Suna Christensen

Relationskompetence 
af Louise Klinge

Samspil mellem skole og hjem 
af Maria Ørskov Akselvoll 

Mobning 
af Helle Rabøl Hansen 

Kønsbevidst pædagogik 
af Tekla Canger 

Undervisning er dannelse 
af Alexander von Oettingen 

Motiverende undervisning  
af Frans Ørsted Andersen 

Spilpædagogik  
af Andreas Lieberoth

Læring i praksis  
af Ole Lauridsen

Samarbejde og inklusion 
af Tine Basse Fisker 

Læringens DNA 
af Theresa Schilhab 

Digital dannelse 
af Jeppe Bundsgaard

DLF-medlemmer kan downloade bøgerne gratis som e-bog eller lydbog via Min side på dlf.org.  
De trykte bøger kan også købes til en særlig medlemspris.

GRATIS BØGER TIL LÆRERE
DLF indgik i 2016 et samarbejde om at udgive en række bøger i se-
rien »Pædagogisk rækkevidde« med Aarhus Universitetsforlag og Frie 
Skolers Lærerforening. Bøgerne skal formidle forskning og give un-
dervisere ny faglig viden, som de kan bruge i deres hverdag og praksis 
som lærer.

I serien er indtil videre udgivet:
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Mit bud i bogen på en kritisk farvebevidst tilgang, 
handler netop om, hvordan lærerne i den sammenhæng 
har en vigtig rolle i forhold til at herigennem at bidrage til 
at skabe bedre deltagelsesmuligheder for den del af ele-
verne i skolen, der ikke kan spejle sig i de monokulturelle 
og farvede forventninger, som flere elever ofte oplever at 
blive mødt af«.

Hvad kan den enkelte lærer gøre for ikke at blive en af 
dem, der viderefører det, du betegner som »institutionali-
seret racisme«?

»I bogen taler jeg om den 
strukturelle racisme – altså at der 
er nogle strukturer i vores institu-
tioner, der giver knas i chancelig-
heden blandt børnene, på måder 
hvor ikke alle børn har lige gode 
muligheder for at deltage i det, de 
forventes at deltage i, for eksem-
pel i skolen. Men selv om det er 

et strukturelt fænomen mere end et individuelt, så er det 
gennem menneskers bevidste stillingtagen og aktive hand-
linger, at disse strukturer kan udfordres eller brydes. 

De børn og unge, jeg har talt med, oplever netop me-
get ofte forskelsbehandlingen i relation til andre konkrete 
personer, og derfor er det også i relationen til det enkelte 
barn, at lærerne skal modarbejde og forhindre institutionel 
racisme. Derfor er det vigtigt, at lærerne kigger på egen 
praksis og overvejer, om man indimellem kommer til at 
have forventninger til eller drage konklusioner om sine ele-
ver baseret på egne forståelser af ’nogle bestemte slags’. 

Man kan for eksempel spørge sig selv, om det i en kon-
kret situation handler om farvede forventninger, kultur 
eller sprog eller noget helt fjerde – altså at man bestræber 
sig på at situationsforklare snarere end at kategoriforklare 

så at sige. Og man kan med fordel tage snakken om det i 
sit team for at se på, om der er nogle elever eller grupper 
af elever, der synes at være særligt udsatte i den sam-
menhæng. Det er vigtigt, at man som lærer tror på, at alle 
elever har et udviklingspotentiale, og derfra møder dem 
med høje forventninger uanset deres baggrund og/eller 
hudfarve.

Men jeg vil gerne understrege, at skolen ikke er en ø i 
samfundet. Lærerne er også oppe imod en tidsånd, hvor 
der i politik og i medierne bliver talt utroligt meget om 
’dem og os’, og hvor mennesker med brun hud beskrives 
som problematiske og nogle gange endda som trusler 
mod for eksempel såkaldte danske værdier. Derfor vil det 
også betyde rigtig meget, hvis skoleledelsen bakker op om 
arbejdet med at gøre op med de farvede forventninger og 
er med til at sikre, at skolen bliver et sted for alle mulige 
forskellige børn. Og endnu mere hvis der også er politisk 
opbakning. 

Men selv hvis dette ikke er tilfældet, betyder det ikke, 
at den enkelte lærer ikke kan gøre noget selv, for eksem-
pel ved at forsøge at arbejde kritisk bevidst med egne for-
ståelser af bestemte børn og herigennem undgå at møde 
børn med anden etnisk baggrund med stigmatiserende 
forforståelser og farvede forventninger. 

Det er i den enkelte relation mellem lærer og elev, at 
lærerne kan gøre, og ofte gør, en kæmpe forskel for det 
enkelte barn – både i den direkte relation og gennem 
undervisningen. Der er jo for eksempel masser af steder i 
litteraturen og historien, hvor man med fordel kan dykke 
ned og kigge på ulighed og diskrimination og ikke mindst 
effekterne af det. Og sådan en demokratisk øvebane, der 
træner eleverne i at forholde sig til, reflektere over og dis-
kutere disse emner og handle på dem med henblik på at 
skabe positive forandringer, har eleverne brug for«. 
sga@folkeskolen.dk

»Det er vigtigt, at 
man som lærer tror 
på, at alle elever 
har et udviklings-
potentiale«.

FUNDED BY THE EUROPEAN UNION

EU REGIONAL TRUST FUND 'MADAD'

INTERACTIV
E

POINT-OF-V
IEW 

EXPERIENCE

GIV DINE ELEVER MULIGHED FOR AT 
OPLEVE EN FLYGTNINGS SØGEN EFTER SIN 

BROR I NÆROMRÅDERNE TIL SYRIEN.
MATERIALET EGNER SIG TIL UDSKOLINGEN.

GRATIS INTERAKTIVT 
UNDERVISNINGS-
MATERIALE

BROTHERSACROSSBORDERS.COM

rødekors.dk
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Mediekonkurrence om døden 
Mediekonkurrence zoomer ind på 
døden. I uge 38-46 får elever i 
6.-10. klasse mulighed for at lave 
deres egen nyhedsredaktion, skrive 
artikler og producere film om livet 
og døden. 

Med hjælp fra JP/Politi-
kens Hus får eleverne mu-
lighed for at producere deres 
egen nyhedsside eller avis. Pro-
jektet passer til dansk, engelsk, 
samfundsfag, historie, geografi, 
familiekundskab og kristendom. 

Projektet støttes af blandt an-
det Mary Fonden og JP/Politikens 
Hus.

Fo
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Ved Tobias Lauritzen/tla@folkeskolen.dk

»Skærmen fuckr med dig« er et 
undervisningsforløb, der hjælper 
eleverne med at navigere på inter-
nettet på en lovlig og sikker måde. 
Målet er, at eleverne lærer om 
konsekvenserne af at bruge ulov-

ligt indhold på nettet, men også at 
eleverne bliver orienteret om, hvilke 
rettigheder de har, når de færdes 
på nettet. Forløbet tilbydes gratis 
til udskolingselever i danskunder-
visningen og varer cirka 4½ time. 
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Ældre Sagen har udviklet projektet Drømmebogen, som skal være med 
til både at styrke generationsmødet og at sætte fokus på plejehjems-
beboeres drømme og ønsker. Projektet giver elever indblik i, hvad det vil 
sige at være ældre, dement og bo på plejehjem. 

Børnene interviewer de ældre og har en dialog om, hvad deres drøm-
me er. Bagefter bliver drømmene klistret på et drømmetræ, hvor de æl-
dre kan plukke en drøm, som skolen, plejehjemspersonalet og eleverne 
hjælper med at opfylde.
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ck
/fo

to
sip

sa
k

LÆR ELEVERNE  
AT FÆRDES  
SIKKERT PÅ  
NETTET

For at tilmelde din klasse til Drømmebogen skal du kontakte  
Ældre Sagens lokalafdelinger her: aeldresagen.dk/lokalafdelinger

Gratis forløb her: dansk.alinea.dk/course/Arrm-skaermen-fuckr-med-dig

Tilmeld dig: newsdesk.dk

DRØMMEBOGSPROJEKT:  

Tag klassen med 
på plejehjem

Illustration: maryfonden

TEO
– Teacher Education Online –
Studiestart august 2019
Tilmeldingsfrist 1. juni

Læs mere på  
phabsalon.dk/TEO

100% online 
uddannelse 
i skolens fag
n  Dansk (4.-10. klasse)
n  Engelsk
n  Håndværk og design
n  Madkundskab
n  Natur/teknologi
n  Kristendomskundskab/religion
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SKOLESTARTSTIP: 
Udsæt klassedannelsen, 
og skab nye relationer
Søndermarksskolen på Bornholm danner først stamklasser,  
når skoleåret i børnehaveklassen rinder ud. 

Større kendskab til eleverne, bedre skole-
tilvænning og venskaber og fagligheder på 
tværs af klasser. Det er nogle af grundene 
til, at Søndermarksskolen på Bornholm har 
valgt at vente med at dele eleverne op i 
stamklasser, til de har gået et helt år i børne-
haveklassen. 

Pernille Brandt er børnehaveklasseleder 
på Søndermarksskolen og blogger på folke-
skolen.dk’s nye netværk Børnehaveklassen. 
Hun sætter stor pris på, at skolen har valgt at 
vente med at dele eleverne op. 

»Tidligere oplevede man tit, at klasserne 
blev for ujævne. Der kunne være en klasse, 
hvor alt fungerede godt, og så kunne der 
være en klasse, hvor eleverne ikke fungerede 
sammen. Det er fedt, at man selv får sat hol-
det. Man kan få kigget på alle aspekter, det 
giver så god mening«, siger Pernille Brandt. 

Når børnehaveklasselederne har mødt 
eleverne i forbindelse med brobygning med 
børnehaven, deler de dem op i to grupper, 
som så starter sammen i børnehaveklasse. 

»Vi har en ide om, at de her elever leger 
godt sammen, mens det ikke går så godt med 
andre. I begyndelsen fik elever og forældre 
at vide, at de skulle begynde i Pernilles 
gruppe eller i Sussies gruppe, men nu kalder 
vi grupperne for A og B«, fortæller Pernille 
Brandt. 

Forældre kan ikke direkte ønske, hvem 
deres børn skal gå i gruppe med. Men famili-
erne har alligevel en indflydelse på sammen-
sætningen af de første grupper. 

»Vi lytter selvfølgelig. Hvis der er en fami-
lie med en historie, hvor jeg måske har haft 

søskende, og hvor jeg har brugt energi på at 
få et godt samarbejde op at køre, så giver det 
god mening, at det er mig, der står for den 
gruppe, som deres barn kommer i«. 

Dagligdag i blandede grupper
Men grupperne er blot et udgangspunkt for 
skoledagen. Hurtigt oplever eleverne at blive 
blandet. 

»De starter altid om morgenen i den her 
gruppe. Derefter er vi enten sammen hele 
årgangen, eller også er vi delt på tværs. Det 
kan også være, at pigerne eller drengene er til 
musik. Det er ikke hver dag, vi deler dem op, 
for det er også rart, at man indimellem er i 
den gruppe, man starter i«.

Men undervisning på tværs bliver hurtigt 
en del af skolegangen.

»Allerede fra anden dag begynder vi så 
småt med, at de er sammen hele årgangen. Vi 
blander dem til frugt og madpakker. Når de 
er trygge ved os og hinanden, så har vi også 
nogle gange en fællessamling, og derefter 
siger vi, at i dag må I sætte jer, hvor I vil, og 
arbejde«, siger Pernille Brandt. 

Styrker relationer og samarbejde
Skiftene i børnehaveklassen gør eleverne 
mere klar til at begynde i 1. klasse, mener 
Pernille Brandt. 

»Vi kan rigtig godt lide, at børnene ikke 
kun har én lærer. Før lærte man kun sin bør-
nehaveklasseleder at kende. Så fik de et chok, 
når de skulle i 1. klasse og pludselig møde 
flere lærere. Nu bliver de vænnet til, at der er 
flere voksne«.

Det første år uden en fast klasse betyder 
også, at der opstår venskaber mellem elever, 
som ellers ikke ville opstå. 

»Før havde de kun venner i klassen. Nu 
opstår venskaber på tværs. Og de bliver også 

Pernille Brandt er bør-
nehaveklasseleder på 
Søndermarksskolen på 
Bornholm og blogger på 
folkeskolen.dk’s netværk 
Børnehaveklassen. I den 
kommende tid giver hun 
hver tirsdag et tip, som 
kan bruges i børnehave-
klassen. 

TEKST MARIA BECHER TRIER

FOTO VERNER KJÆRSGAARD

opmærksomme på, at man måske har en 
smaddergod veninde i frikvarteret, men det 
kan godt være, at man arbejder bedre sam-
men med andre i timerne«. 

Også for børnehaveklasselederne og sko-
lepædagogerne, som er tilknyttet børnehave-
klassen, giver strukturen fordele. 

»Før havde jeg ikke på samme måde nogen 
at sparre med, for jeg kendte ikke den andens 
børn. Nu kan vi bruge hinandens kompeten-
cer bedre. Jeg er ikke særlig god til musik, 
men det er Sussie, så det er megafedt, at de 
kan have Sussie, når de har musik«. 
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Vigtigt med god information
Her sidst på skoleåret mødes de voksne 
omkring børnehaveklasserne med skole-
lederen, og først nu sætter de eleverne 
sammen til de faste 1.-klasser, som eleverne 
begynder i efter sommerferien. Forældre-
ne støtter skolens måde at opdele klasser 
på, men det kræver god information og 
forventningsafstemning. 

»Vi forbereder forældrene allerede til 
infomøde, når der er åbent hus i januar. 
Der er mange spørgsmål, men de fleste er 
positive. De bliver glade, når de hører, at 

eleverne hver morgen starter det samme 
sted med den samme børnehaveklasseleder 
i lokalet, og at vi også slutter samme sted«. 

I løbet af næste måned skal klasserne 
deles på Søndermarksskolen. Men det kan 
først ske, når fagfordelingen er på plads, så 
forældre og elever kan få besked om, hvem 
der skal være klasselærer i 1. klasse. Det er 
sjældent, at opdelingen udløser protester. 

»Der er nogle, der bliver lidt bekym-
rede, men ingen er sure. Vi er gode til at få 
det formidlet«, siger Pernille Brandt. 
mbt@folkeskolen.dk

folkeskolen.dk/fag
Næsten 2.900 børnehaveklasseledere er medlem af Danmarks Lærer-
forening. Det nye onlinenetværk Børnehaveklassen på folkeskolen.dk vil 
følge børnehaveklasseledernes arbejde og give dem mulighed for at ud-
veksle erfaringer, blogge og kommentere. 

På netværket vil der løbende komme nyheder om for eksempel skole-
start, brobygning med børnehaver og arbejdsforhold for børnehaveklas-
seledere. Formand for Børnehaveklasseforeningen Pia Jessen håber, at 
netværket kan samle børnehaveklasselederne, som ofte er langt fra hin-
anden i hverdagen. »Der er nogle ting, der er vigtige, som man kan sparre 
med hinanden om og dele med hinanden«, siger hun. 

Vil du have nyheder fra netværket Børnehaveklassen, så tilmeld dig 
nyhedsbrevet på folkeskolen.dk/børnehaveklassen. Her kan du vælge 
mellem at få en mail leveret i din indbakke hver dag eller én gang hver 
anden uge med alle nye artikler og indlæg.

Du kan tilmelde dig netværket på folkeskolen.dk/børnehaveklassen

NYT NETVÆRK 
FOR BØRNEHAVE-
KLASSELEDERE

Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk 

 665
 795
 1.115

 1.499

 1.295

 1.575

 1.400

 1.598

 1.498

 1.695
 1.695

Berlin | Bus |  3 dg/2 nt..
Hamborg | Bus |  3 dg/2 nt..
Amsterdam | Bus |  6 dg/3 nt..

Bruxelles | Fly | 5 dg/4 nt..

Prag | Bus |  6 dg/3 nt..

Warszawa | Bus |  6 dg/3 nt..

Dublin | Fly* |  5 dg/4 nt..

Barcelona | Fly |  5 dg/4 nt..

Budapest | Fly |  5 dg/4 nt..

London | Fly |  5 dg/4 nt..
Cesky Raj | Bus |  6 dg/3 nt..

Priser er FRA-pris i kr./person inkl. transport i 3-stjernet bus eller fly på 
økonomiklasse, overnatning på hostel i flersengsværelser inkl. morgenmad. 
For mere info. om priserne - se www.benns.dk/studietur. *Afg. fra Billund.

Skræddersyede, billige
studieture

til under kr. 1.700,-
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NYT OM DIT FAG

Regn med »Sigurds  
lille skole«

Et herligt nyt ord

Alfabet Atlet

•  Lotte Salling og Dina Gellert
•  249,95 kroner
•  40 sider
•  Carlsen

○ ANMELDT AF: BENT RASMUSSEN

»Sigurds lille skole« er god at gå i for de mindste og sjov at læse op af for 
deres lærere. Bokssættet består blandt andet af »Sigurds ABC«, hvor man 
kan lære at blive fortrolig med bogstaverne. Jeanette Brandt hjælper godt til 
med spøjse og sjove tegninger. Rimene er gode og slagkraftige, og aben Ali-
baba og alligatoren Anders står klar til at hjælpe den kommende læser. Man 
kan også besøge basunspilleren Bente og clementinplukkeren Calle, og man 
kan til sidst følge ænderne fra Ærøskøbing og øglen Øjvind, der fører læseren 
hen til Å for årstiderne.

Man kan også regne med Sigurd gennem »Regn med Sigurd«. Han kan 
nemlig alle tabellerne både forfra og bagfra, hævder man på bagsiden af bo-
gen. Det er Signe Gabriel, der står for de fine tegnemæssige løjer. Endelig kan 
man også rejse med Sigurd over hele verden i »Sigurds Verdensatlas«. 

Jeg ville gerne gå i »Sigurds lille skole«, hvor der med garanti er både liv, 
humor, stor energi og ditto læring som resultater af indsatsen. Man kan nem-
lig roligt regne med hans store kreativitet og hittepåsomhed. Alle tre bøger er 
fortræffelige til oplæsning i passende bidder. 

➜ Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk/658487

○ ANMELDT AF: ANMELDT AF: TOVE STAUGAARD

En billed-bogstav-bog med bevægelse. Årets bogstavindlæringsbog.
Det kan være vanskeligt at lære alfabetets bogstaver at kende – både de 

store og de små. At benytte rim og remser er velkendt, men at tilføje bevæ-
gelse gør motivationen endnu større, og det er, hvad denne udgivelse gør.

Hvert bogstav bliver præsenteret på en side med et tolinjet rim til både 
det store og det lille bogstav omgivet af glade illustrationer, der alle starter 
med pågældende bogstav, og yderligere vrimler det med små tegninger af 
børn, der former bogstavet med deres krop alene eller sammen med andre. 
Den kropslige leg fremmer den sproglige opmærksomhed og gør det til en 
sjov og underholdende måde at lære alfabetet på. Lotte Salling er jo også 
kendt for sine udgivelser med dialogisk læsning som grundlag, hvilket styrker 
børns ordforråd og kommunikative kompetencer. Det mærkes også her.

Nogle af kropsbogstaverne kan downloades fra forlagets hjemmeside og 
hænges op i klasselokalet. Der er forslag til, hvordan bogen bruges, og tips til 
videre leg med alfabetet. Lotte Salling kan det med at sætte ord sammen på 
forunderlig vis og få de sjoveste remser frem. Dina Gellert kan fange ordene 
og remserne og give dem liv med sin streg. Et flot makkerpar. 

➜ Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk/648652

Sigurds lille skole

•  Sigurd Barrett
•  Illustrator: Jeanette Brandt/

Signe Gabriel/Stine Rosenberg
•  Politikens Forlag

Multimodal 
undervisning 
i ulighed

• Nyt gratis digitalt undervisnings-
materiale om velfærdsstat og 
social ulighed 

• Udskolingseleverne 
producerer på Instagram under 

#stemmerframinby
• Udførlig lærervejledning 

“Stor anvendelighed, nemt at gå til og flot fagligt 
niveau for at nævne et par af de mange kvaliteter, 

der bør få dansk- og samfundsfagslærere til at 
fryde sig over ‘Stemmer fra Sydhavnen’”.

FAGBLADET FOLKESKOLEN 

 Produceret af Vendelbo Kommunikation i samarbejde med SydhavnsCompagniet.
Stemmerfrasydhavnen.dk
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2019
Nummer 10: Mandag den 20. maj 2019 kl. 12
Nummer 11: Fredag den 31. maj 2019 kl. 12
Nummer 12: Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

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

MINDEORD
Grete Dahl, Ødis
Lørdag den 27. april om 
formiddagen modtog vi 
den meget triste besked, 
at tidligere viceskolein-
spektør ved Lyshøjskolen 
Grete Dahl er gået bort 
efter længere tids alvorlig 
sygdom. 
Grete blev ansat som 
lærer ved Lyshøjskolen i 
1975, hvor hun var ansat, 
indtil hun gik på pension 
i 2012. Efter en årrække 
som lærer primært i 
dansk og engelsk i over-
bygningen blev Grete en 
del af skolens ledelse, da 
hun i august 1997 blev 
ansat som afdelingsleder 
med særligt ansvar for 
indskolingen. Da Lyshøj-
skolen i april 2009 søgte 
en viceskoleinspektør, var 
Grete det naturlige valg. 
Skal Gretes arbejdsliv 
sammenfattes med et 
ord, så er det værdsat. 
Værdsat, fordi hun var 
engageret i sit arbejde, 
værdsat, fordi hun be-
handlede alle ens, værd-

sat, fordi hun var vidende, 
værdsat, fordi hun var 
flittig og aldrig sagde 
nej til en arbejdsopgave, 
værdsat, fordi hun var 
en omsorgsfuld leder, 
værdsat for sin ro og em-
pati, værdsat for aldrig 
at svigte, værdsat for sin 
loyalitet.
Grete var med sin store 
kærlighed til børn og det 
enkelte barns trivsel en 
kompetent og meget 
engageret leder. Hun gik 
forrest i enhver sag, der 
kunne gavne Lyshøj-
skolens og folkeskolens 
virke, og hun arbejdede 
dedikeret, indtil opgaven 
var løst. Mængden af 
arbejdstimer oversteg 
ofte langt mere, end man 
kunne forvente, men for 
Grete handlede det om 
opgaven og den bedste 
løsning. 
Som kollega i ledelses-
teamet var Grete dygtig 
og afholdt, med glimt 
i øjet og hurtig i replik-
ken. Alle følte sig trygge 
og oplevede Grete som 
en lyttende og troværdig 
leder, der også kunne sige 

nej og stå fast, nå det var 
det, der tjente skolen og 
barnet bedst. Man mødte 
Grete på kontoret, når 
man mødte ind, for hun 
var altid den første på 
kontoret og den sidste, 
der gik hjem. Vi ved, hun 
elskede sit job.  
Vi vil mindes Grete med 
varme og glæde og for 
hendes store betydning 
for Lyshøjskolen. Grete 
efterlader sig mand, børn, 
svigerbørn og børnebørn, 
der sidder tilbage med et 
stort tab.
Æret være Grete Dahls 
minde

Nuværende og tidligere 
medarbejdere og ledelse 
på Lyshøjskolen, Kolding

KORTE MEDDELELSER

 LEDERSTILLINGER

Dit fokus er læringsledelse og 
personaleledelse i udskoling-
en. I samarbejde med den 
pædagogiske leder af ud-
skolingen på skolens anden 
matrikel har du ansvaret for 
udviklingen af udskolingen 
herunder skolens linjer, 
uddannelsesvejledning og de 
faglige resultater.

Du får det overordnede pæd-
agogiske ansvar for udsko-
lingen på skolens afdeling i 
Måløv. 

Opgaven er at understøtte 
lærerne gennem observation 
af undervisningen, sparring 
og feedback, at sikre tydelig 
målsætning for afdelingens
elever og følge op på resul-
taterne gennem brug af rele-
vant viden. 

Læs mere på 
ballerup.dk/job

Pædagogisk leder til 
Måløvhøj skole
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 LEDERSTILLINGER

SKOLECHEF
Roskilde Kommune søger en samlende chef, der kan tænke på 
tværs, ti l at stå i spidsen for Skole og Klub. Ambiti onerne er 
høje, når de mange strategiske indsatser – fagligt, organisa-
torisk og styringsmæssigt – skal implementeres og forankres 
med fokus på at sikre børn og unges udvikling og læring.

Roskilde er en visionær kommune inden for skole, SFO, klub, ungdomsskole 
og PPR, og der er en klar forventning og et udbredt ønske om at levere 
ti lbud i høj kvalitet i alle sammenhænge. Der er fokus på løbende at udvikle 
områderne, hvilket skal gå hånd i hånd med en sikker og solid drift .

Kommunen er et sted, hvor man er stolt af at arbejde, og afdelingen er 
præget af faglige kompetencer på højt niveau kombineret med en grundlæg-
gende lyst og vilje ti l at samarbejde på tværs. Det er karakteristi sk, at man vil 
hinanden på alle niveauer i organisati onen.

Opgaven

Skolechefen har ansvaret for ledelse, drift  og udvikling af Skole og Klub og er 
samti dig en del af chefgruppen i Skole og Børn. Det er afgørende at arbejde 
med og for helheden og bidrage ti l at føre Roskilde Kommunes visioner og 
målsætninger ud i livet.

Overordnet skal skolechefen sætt e den strategiske retning for Skole og 
Klub, sikre sammenhæng og understøtt e det tværgående og tværfaglige 
samarbejde, så alle indsatser giver mening og kan ses ind i en samlet helhed.

Aktuelt er der en lang række vigti ge indsatser, som skolechefen skal have 
fokus på. Blandt andet er der vedtaget en ny skolestruktur, som skal realise-
res, en temaanalyse på specialområdet – og inden for begge områder en ny 
ressourcemodel, der skal implementeres. Fokus på inklusion, overgange og 
de økonomiske udfordringer er derudover væsentlige opgaver.

Andre vigti ge opgaver for skolechefen er at medvirke ti l at sikre en solid og 
professionel betjening af det politi ske niveau, give ledelsesmæssig sparring 
ti l ledere, fastholde og have fokus på et godt samspil med de faglige organi-
sati oner, løbende kompetenceudvikling og trivsel blandt medarbejdere og 

ledere og endelig at agere som en vigti g ambassadør for kommunen i en lang 
række samspil med eksterne aktører.

Overordnet set skal skolechefen balancere mange vigti ge opgaver, der alle 
kræver intensiv opmærksomhed.

Personen

Det forventes, at den nye skolechef har faglig indsigt i områdets kerne-
opgaver, idet kompetencer og erfaringer vægtes højere end formel uddan-
nelsesmæssig baggrund.

Ledelsesmæssig erfaring fra en større organisati on og inden for undervis-
ningsområdet er en fordel, herunder med ledelse af ledere. Har du ikke 
erfaring med ledelse af ledere, skal talentet for ledelse være tydeligt.

Skolechefen skal have stærke relati onelle og kommunikati ve kompetencer 
og skal kunne begå sig relevant på mange niveauer, herunder i samspil med 
politi kere, eksterne aktører og de faglige organisati oner – ud over det tætt e 
daglige samspil med ledere og medarbejdere.

Politi sk forståelse og solide kompetencer inden for økonomi og styring, 
herunder gerne med ressource- og ti ldelingsmodeller vægtes positi vt.

En stærk og robust personlighed, stor integritet og solide analyti ske evner er 
vigti ge egenskaber, idet skolechefen skal være modig og turde lede med ti llid 
og samti dig kunne give relevant med- og modspil. Handlekraft  kombineret 
med en eff ekti v og velovervejet beslutningssti l er desuden et plus.

Læs mere om sti llingen på www.roskilde.dk eller www.muusmann.com.

Ansøgningsfrist: Søndag den 26. maj 2019.

Søg sti llingen på www.muusmann.com/sti llinger.

Yderligere oplysninger: direktør for Skole og Børn, Ane Kristine 
Christensen, telefon 46 31 32 00, eller partner i MUUSMANN, Lars Bo 
Pedersen, telefon 40 22 87 18.
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 LÆRERSTILLINGER

Vil du være med til at løfte vores vision for skoleområdet: 
At alle elever oplever sig som en del af berigende fælles-
skaber, hvor de trives og udvikler sig både fagligt, socialt og 
personligt.

I Lejre Kommune skaber vi sammen suveræne skoler, hvor 
alle børn bliver udfordret og dermed får det bedst mulige 
afsæt for fremtiden. Vi søger lige nu kolleger, der brænder 
for de samme værdier, og som er klædt godt på til at løfte 
opgaverne.

Lejre Kommunes vision hedder Vores Sted. Det er en kerne-
fortælling om alt det, borgerne værdsætter mest ved livet i 
Lejre Kommune: Frirum, fællesskaber og natur. Vi stræber 
efter, at hvert enkelt barn og ung trives og lærer så meget, 
som han eller hun kan. Ansvaret for alle børn og unges triv-
sel og læring ligger i et tæt samarbejde mellem forældre, 
fagprofessionelle og børnene selv.

Der er indgået en lokalaftale mellem Lejre Kommune og Lejre 
Lærerforening. Aftalen understøtter, at skolerne når målene 
for udviklingen af skolerne i Lejre Kommune. 

Lærernes professionalisme styrkes gennem et øget fokus 
på kerneopgaven, på pædagogisk ledelse, på selvstyrende 
team og ved at give mere fleksibilitet til lærerne. Det er aftalt, 
at nyuddannede i de første to år efter lærereksamen har ret 
til en lektion færre end det maksimale gennemsnitlige lek-
tionstimetal på 26 lektioner pr. uge.

Læs mere om Lejre Kommunes visioner og mål for skolerne 
på www.lejre.dk/skolevision og læs mere om Vores Sted på 
https://vores-sted.lejre.dk/  

Ansøgningsfrist onsdag den 29. maj 2019 kl. 12.00.

På skolernes hjemmesider kan du læse mere om de kon-
krete stillinger, hvad skolerne forventer af ansøgerne og 
hvordan du søger stillingen.

Hvis du søger om ansættelse ved flere skoler, skal du sende 
en ansøgning til hver skole.

Allerslev Skole: Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre
http://allerslev-skole.skoleporten.dk/sp
Allerslev Skole søger 1 børnehaveklasseleder.

Bramsnæsvigskolen: Elverdamsvej 204, 4070 Kirke Hyllinge
https://bramsnaesvigskolen.skoleporten.dk/sp
Bramsnæsvigskolen søger 3 lærere
Fag: Matematikvejleder og matematik i 0.-5. klasse, N/T, 
sciencefag i udskoling, kreative fag og tysk.

Hvalsø Skole: Skolevej 5, 4330 Hvalsø
http://hvalsoe-skole.skoleporten.dk   
Hvalsø Skole søger 3 lærere
Fag: Dansk, engelsk, idræt, håndværk/design, fysik/kemi, 
samfundsfag, kristendom, biologi, tysk og musik.

Kirke Hyllinge Skole: Bygaden 51, 4070 Kirke Hyllinge
http://krhskole.skoleporten.dk/sp
Kirke Hyllinge Skole søger 1 lærer
Fag: Udskolingslærer med naturfaglige kvalifikationer 
– fysik/kemi kombineret med andre naturfag.

Kirke Saaby Skole: Bogøvej 11, 4060 Kirke Saaby
http://kirkesaaby-skole.skoleporten.dk
Kirke Saaby Skole søger 5-6 lærere
Fag: Dansk, matematik, idræt, musik, øvrige almindelige 
skolefag og specialundervisning i grundskolen (0.-5. klasse).

Osted Skole: Langetoften 25, Osted, 4320 Lejre
http://osted.skoleporten.dk
Osted Skole søger 3 lærere
Fag: Dansk, engelsk, matematik, idræt, natur/teknologi, 
sprog og specialundervisning. 

Firkløverskolen: Skolevang 1, 4060 Kirke Saaby
http://firkloeverskolen-lejre.skoleporten.dk
Firkløverskolen søger 1-2 lærere, deltid muligt
Fag: Specialskole søger lærer med bred fagrække til 
primært 0.-6. klasse – og musik vil være en fordel.

Bliv lærer i Lejre Kommune 
– med fokus på trivsel og stærke fællesskaber
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Vanløse Privatskole søger dansk- og 
klasselærer til indskolingen
Vi søger en lærer, som brænder for arbejdet som dansk- og klasse-
lærer i de yngste klasser til en fast stilling på fuld tid pr. 1. august 
2019. 

Ud over dansk vil vi gerne have dækket musik og gerne praktiske 
fag eller sprog. Fagfordeling i øvrigt efter aftale.

Vi har endvidere en tidsbegrænset stilling på 80 – 100% fra 12. 
august. – 8. november 2019. Skemaet omfatter støttetimer (inklusion), 
bevægelsestimer og kristendomskundskab. 

Se skolens profil og det fulde stillingsopslag på:  
www.vanloeseprivatskole.dk.

Der gives ekstra individuel tid til nye medarbejdere, og alle nyan-
satte deltager i en indslusningsordning med kollegial og ledelses-
mæssig opbakning.

Løn efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC. 
Vanløse Privatskole indhenter børneattest, og der skal fremvises 
straffeattest.

Spørgsmål om stillingen og skolen kan rettes til skoleleder Søren 
Sørensen på telefon 3871 5685. Ansøgning med relevante bilag 
(samlet i ét pdf dokument) skal være skolen i hænde senest fredag den 
24. maj 2019 og sendes til ansoegning@vanloeseprivatskole.dk

Vanløse
Privatskole

Untitled-2   1 19/04/12   10.50

Frederiksberg Privatskole søger en uddannet lærer til fast 
ansættelse senest pr. 1. august 2019. Du skal kunne påtage dig 
undervisning i naturfag (delehold) og matematik.

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

Skolen har lange ventelister – og modtager både fagligt stærke 
og svagere elever, som alle med lige ret skal modtage en god 
undervisning.

Vi søger en lærer, der tror på, at trivsel og læring er to sider af 
samme sag. 

Vi har et dygtigt og hjælpsomt lærerkollegium, der glæder sig til 
at tage imod en ny kollega – gerne med humoristisk sans. 

Skolen lægger vægt på:
• at der drages omhu for elevernes faglige udvikling og trivsel
• at der undervises stabilt og målrettet
• at der mellem elever og lærere er en god omgangstone og  
 gensidig respekt
• at skolen og undervisningen løbende udvikles i samarbejde  
 mellem lærere og ledelse
• at der er gode resurser til undervisningsmidler og sociale  
 aktiviteter – også blandt lærerne
• Evt. lønudligning fra nuværende lærerjob

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini-
steriet og LC.

Oplysninger om skolen kan fås ved henvendelse til skoleleder
Pia Fribo på 3031 7036 eller viceinspektør Ole Nielsen på 4221 7448. 
Du kan også besøge skolens hjemmeside på:
www.frb-privatskole.dk

Ansøgning med relevante bilag bedes sendt pr. mail til 
skoleleder Pia Fribo på pf@frb-privatskole.dk.
Vi holder løbende ansættelsessamtaler. 

Lærer til 7. - 9. klasse      

Frederiksberg Privatskole
Højnæsvej 59 / 2610 Rødovre / 36 72 44 80 

LÆRERE TIL NATURFAG OG
MUSIK SØGES TIL PRIVAT-

SKOLE I HUNDESTED
SKOLEN 
VED HAVET

LÆS MERE PÅ 
www.skolenvedhavet.dk

ANSØG INDEN
29/5
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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

Hvalsø Skole, 4330 Hvalsø

Afdelingsleder til udskolingen på Hvalsø Skole

§ Ansøgningsfristen er den 27. maj 2019

Kvik-nr. 71820834

Roskilde Kommune, 4000 Roskilde

Genopslag: Afdelingsleder søges til SCR

§ Ansøgningsfristen er den 21. maj 2019

Kvik-nr. 72128557

Kirke Hyllinge Skole, 4070 Kirke Hyllinge

Skoleleder til Kirke Hyllinge Skole – genopslag

§ Ansøgningsfristen er den 20. maj 2019

Kvik-nr. 72178101

Ballerup Kommune, 2750 Ballerup

Pædagogisk leder til Måløvhøj skole

§ Ansøgningsfristen er den 26. maj 2019

Kvik-nr. 73012960

Roskilde Kommune, 4000 Roskilde

Skolechef til Roskilde Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 26. maj 2019

Kvik-nr. 73116920

Dragør Kommune, 2791 Dragør

Børne- og kulturchef til Dragør Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 19. maj 2019

Kvik-nr. 73147491

Distriktsskole Ølstykke, afd. Maglehøjskolen, 3650 Ølstykke

Afdelingsleder til Maglehøjskolen

§ Ansøgningsfristen er den 31. maj 2019

Kvik-nr. 73147540

Brøndagerskolen, 2620 Albertslund

Fagligt velfunderet skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 26. maj 2019

Kvik-nr. 73147542

Qeqqata, 3911 Sisimiut

Genopslag: Skoleinspektør til Sisimiut

§ Ansøgningsfristen er den 23. maj 2019

Kvik-nr. 73173267

Greve Privatskole, 2670 Greve

Greve Privatskole søger dygtig lærer

§ Ansøgningsfristen er den 10. jun. 2019

Kvik-nr. 72749545

 LÆRERSTILLINGER
Marie Kruses Skole søger en lærer med 
linjefag i biologi og natur/teknik på
fuld tid pr. 1. august 2019

Brænder du for at undervise og har du et ønske om at arbejde på en 
skole, hvor fagligheden er i højsædet - hører vi gerne fra dig.

Vi søger en lærer med linjefag i biologi og natur/teknik, der kan undervise 
på 7.- 9. årgang i biologi og fra 3. - 6. årgang i natur/teknik. Ansøgere 
med erfaring i de fælles naturfaglige forløb vil blive foretrukket.

Du vil komme til at arbejde sammen med en synlig og engageret ledelse 
og 55 dygtige, entusiastiske, hjælpsomme og glade kollegaer med mulig-
heder for stor indflydelse på egne rammer.

Marie Kruses Skole har både en grundskoledel (0.-10. klasse) og en 
gymnasiedel. Grundskolen har 740 dejlige elever, som har valgt skolen 
sammen med forældrene ud fra et ønske om høj faglighed, god trivsel 
og faste rammer.

Stillingen er på fuld tid med start 1. august 2019.

Din ansøgning skal være os i hænde senest onsdag den 22. maj 2019. 
Samtaler gennemføres i uge 23.

Ansøgningen skal sendes til følgende e-mailadresse: job@mks.dk

Du kan få meget mere at vide om skolen ved at læse på vores hjemme-
side www.mks.dk. Vil du hører mere om stillingen kan du henvende dig 
til viceafdelingsinspektør Debbie Hamilton på tlf. nr. 44 34 62 05.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Skovshoved Skole, 2920 Charlottenlund

Lærere søges pr. 1. august 2019

§ Ansøgningsfristen er den 22. maj 2019

Kvik-nr. 73240982
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Grønnevang Skole, 3400 Hillerød

Dygtige og engagerede lærere

§ Ansøgningsfristen er den 02. jun. 2019

Kvik-nr. 72927716

Skolen ved Brønderslev Alle, 2770 Kastrup

Lærer ved Skolen på Brønderslev Alle

§ Ansøgningsfristen er den 22. maj 2019

Kvik-nr. 72929063

Danes Worldwide, 1150 København K

Dansklærereventyr i Bangkok

§ Ansøgningsfristen er den 20. maj 2019

Kvik-nr. 72956604

Friskolen på Røsnæs, 4400 Kalundborg

Lærer pr. 1. august 2019 til friskole

§ Ansøgningsfristen er den 24. maj 2019

Kvik-nr. 72957299

Vrigsted Efterskole, 7140 Stouby

Fysik/kemi, gymnastik, outdoor, matematik

§ Ansøgningsfristen er den 20. maj 2019

Kvik-nr. 72966061

10.-Klasseskolen, 3000 Helsingør

Dygtig special- og engelsklærer til 10. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 20. maj 2019

Kvik-nr. 73006792

10.-Klasseskolen, 3000 Helsingør

Dygtig matematik- og fysiklærer til 10. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 20. maj 2019

Kvik-nr. 73006793

Ishøj Landsbyskole, 2635 Ishøj

Lærere til dansk og matematik i indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 24. maj 2019

Kvik-nr. 73010230

Vanløse Privatskole, 2720 Vanløse

Dansk- og klasselærer + tidsbegrænset lærer

§ Ansøgningsfristen er den 24. maj 2019

Kvik-nr. 73042617

Heibergskolen, 2100 København

Tre ambitiøse og dygtige lærere

§ Ansøgningsfristen er den 17. maj 2019

Kvik-nr. 73043008

Frederiksberg Privatskole, 2610 Rødovre

Lærer til 7.-9. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 02. jun. 2019

Kvik-nr. 73043453

Hedehusene Skole, 2640 Hedehusene

Matematiklærer og barselsvikar

§ Ansøgningsfristen er den 24. maj 2019

Kvik-nr. 73116813

Skolen ved Havet, 3390 Hundested

To lærere til musik og naturfag

§ Ansøgningsfristen er den 29. maj 2019

Kvik-nr. 73116298

Antvorskov Skole, 4200 Slagelse

Lærer til Antvorskov Skole

§ Ansøgningsfristen er den 20. maj 2019

Kvik-nr. 72830713

Øbro fri Skole, 2100 København Ø

Viceskoleleder søges pr. 1.8.2019

§ Ansøgningsfristen er den 21. maj 2019

Kvik-nr. 72831921

Ryomgaard Realskole, 8550 Ryomgård

Lærerjob, privatskole

§ Ansøgningsfristen er den 16. maj 2019

Kvik-nr. 72899387

Øbro fri Skole, 2100 København Ø

Barselsvikar til skoleåret 2019-20

§ Ansøgningsfristen er den 22. maj 2019

Kvik-nr. 72901785

Ringe Kost- og Realskole, 5750 Ringe

Ringe Kost- og Realskole søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 20. maj 2019

Kvik-nr. 72801524

E000619-0009 p41-49_FS0919_Lukkestof.indd   46 13/05/2019   15.31



F O L K E S K O L E N  /  0 9  /  2 0 1 9  /  47 

Kirkebækskolen, 2625 Vallensbæk

Barselsvikar for lærer på specialskole

§ Ansøgningsfristen er den 16. maj 2019

Kvik-nr. 73116451

Hellebjerg Idrætsefterskole, 7130 Juelsminde

Vi søger tre efterskolelærere

§ Ansøgningsfristen er den 21. maj 2019

Kvik-nr. 73116956

Vor Frue Skole, 4700 Næstved

Lærer til matematik og natur/teknik

§ Ansøgningsfristen er den 04. jun. 2019

Kvik-nr. 73147664

Skolen på Grundtvigsvej, 1864 Frederiksberg

Fysik- og matematiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 26. maj 2019

Kvik-nr. 73148842

Roskilde Kommune, 4000 Roskilde

Autentiske lærere søges til Vindinge Skole

§ Ansøgningsfristen er den 28. maj 2019

Kvik-nr. 73173298

Hvalsø Skole, 4330 Hvalsø

Lærere til Hvalsø Skole

§ Ansøgningsfristen er den 29. maj 2019

Kvik-nr. 73173203

Lejre Kommune, 4330 Hvalsø

Bliv lærer i Lejre Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 29. maj 2019

Kvik-nr. 73173296

Kommune Kujalleq, 3920 Qaqortoq

Skolekonsulent søges til Kommune Kujalleq

§ Ansøgningsfristen er den 19. maj 2019

Kvik-nr. 72830591

Risbjerg Kirke, 2650 Hvidovre

Ledig stilling som kirke- og kulturmedarbejder

§ Ansøgningsfristen er den 20. maj 2019

Kvik-nr. 72830714

Undervisningsministeriet, 1220 København K

Konsulent i et udgående korps

§ Ansøgningsfristen er den 20. maj 2019

Kvik-nr. 72966062

Undervisningsministeriet, 1220 København K

Konsulenter søges til ny talentenhed

§ Ansøgningsfristen er den 31. maj 2019

Kvik-nr. 73117097

Undervisningsministeriet, 1220 København K

Fagligt stærk læringskonsulent

§ Ansøgningsfristen er den 02. jun. 2019

Kvik-nr. 73116455

Melby Skole, 3370 Melby

Lærere til Melby Skole

§ Ansøgningsfristen er den 21. maj 2019

Kvik-nr. 73148174

Endrupskolen, 3480 Fredensborg

Indskolingslærere til Endrupskolen

§ Ansøgningsfristen er den 22. maj 2019

Kvik-nr. 73174404

Grydemoseskolen, 3060 Espergærde

Team V søger en lærer 01.08.2019

§ Ansøgningsfristen er den 06. jun. 2019

Kvik-nr. 73173968

Ingrid Jespersens Gymnasieskole, 2100 København Ø

Lærer til grundskolen

§ Ansøgningsfristen er den 22. maj 2019

Kvik-nr. 73202950

Marie Kruses Skole, 3520 Farum

Lærer med linjefag i biologi og natur/teknik

§ Ansøgningsfristen er den 22. maj 2019

Kvik-nr. 73174743

Sydskolen Vig, 4560 Vig

Sydskolen Vig søger to lærere

§ Ansøgningsfristen er den 19. maj 2019

Kvik-nr. 73202879
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RUBRIKANNONCER

Læsø ( ca. 2 km fra 
Vesterø) skoleferien.
Dejligt lille Kalmarhus fra 
1980, 56 kvm m. bræn-
deovn. Huset ligger på 
stor naturgrund, udlejes 
billigt.
Telefon: 23717738 el. 
98232138

Stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
275-550€/uge. Se 
www.casavila.dk
Telefon: 20781416 
www.casavila.dk

Fur - Limfjordens perle
Sommerhus ved nordkyst, 
5 min fra strand. Stue/
køkken + 3 soverum. Uge-
nert have, sydvendt ter-
rasse. 2700 kr + el.
Telefon: 40461637

Havnsø Strand 100 
m. til vandet
Bjælesommerhus ved 
børnevenlig sandstrand. 
Plads til 4 pers i 2 sove-
værelser. En uge i skolefe-
rien 4.300kr.
Telefon: 20 66 20 52 
www.schultze.dk/sommerhus

100 m fra Vesterhavet
Dejligt sommerhus med 
6 sovepladser i hyggeligt 
sommerhusområde helt 
tæt ved havet udlejes.
Telefon: +4529865430 
www.perhyttel.dk

Fyrpasserens 
Villa i Skagen.
Ledige sommerferie uger 
i Fyrpasserens villa Ska-
gen. 300 m. til stranden. 
www.fyrpasserens-villa.
dk  mob.40427853
Telefon: 40427853 
www.fyrpasserens-villa.dk

Bondegårdsferie 
Vestfyn.
Ferielejlighed til 5/6 pers. 
på 4-længet bondegård 
ved Assens udlejes i som-
merferien. Velegnet til 
børnefamilier.
Telefon: 20151786 
www.kastanjegaarden.dk

Provence hus med 
pool ved Mt.Ventoux
2 boliger deler pool, hver 
til 4/5 pers. flot ud-
sigt, stor grund, roligt, 
tlf +33475286995, 
+33782748269 aften
Telefon: +33475286995

Københavnerferie
Hus med dejlig have tæt 
på by og strand. 5 sove-
pladser og cykler til rådig-
hed. Mulighed for både 
ude- og indeliv.
Telefon: 21846939

Lejlighed udlejes 
valby uge 29
Stor og rummelig 3,5 
værelses lejlighed 105 
kvm i Valby udlejes uge 
29. 4000kr
Telefon: 30616167

Ferie  i det grønne 
København.
Ferielejlighed 2 værelser 
for to personer til leje i 
hus i det grønne Vanløse i 
ugerne 27 til og med 32.
Telefon: 30457593

Fjellerup Strand
Dejligt 90m2 sommerhus 
5(6) pers., 250 m til bør-
nevenlig strand med Blå 
Flag st. udlejes uge 27 - 
31, 4600kr/uge.
Telefon: 50980912

Sommerhus med 
panoramaudsigt 
over Limfjorden
Lyst hus til 6 pers.Køk-
ken/alrum/stue. 1 v. 
m.dobbeltseng + køjer. 
1 v. m. 2 senge. Gæste-
hus. Børnevenlig strand. 
3800 kr.
Telefon: 61708983

Sommerhus udlejes i det 
skønne Karrebæksminde
Udlejes fredag til fre-
dag fra uge 22. Pris 
fra 3400,-/uge ex el. 
80m2,stue/køkken, so-
veværelse, udestue, ter-
rasser.
Telefon: +4520661613

Ferie på Samsø
Skønt ældre hus i Ørby 
med dejlig have udlejes 
i uge 27, 28 og 31. Pris 
3600 kr.pr.uge. God 
plads til 4-5 pers.
Telefon: 40954796

Provencevilla – 
middelhavsudsigt
LA LONDE - Valcros. le-
dig i alle måneder - ogsåi 
skoleferien. nedsatte pri-
ser. Kontakt os på 2623 
4719
Telefon: 2623 4719 
www.provence-valcros.dk

Sommerferie i Skåne, 
Röstånga, tæt på naturen
Vores hus kan lejes i uge 
27,28,30,31 og 32. Der 
er plads til 5 personer. 
Pris 3500 dkr alt incl
Telefon: +4522320000

Hyggeligt feriehus 
i Tversted
Plads til 6 pers. Stor, luk-
ket grund m. græsplæne, 
bålplads, brændeovn, el-
varme, internet. 3700 kr. i 
højsæson.
Telefon: 24947480 
https://nordjutland.com/de-
4-ber-i-tversted/

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

 

 

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

SKOLEREJSER TIL HELE EUROPA

98 12 70 22

eurotourist.dk

Din ekspert i skolerejser - altid tilpasset gruppens ønsker.
 Bliv inspireret på www.alfatravel.dk - RING GRATIS 80 20 88 70

alfa-folkeskolen_lille_dec14.indd   1 12/9/2014   10:01:35 AM

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

Følg med og deltag i debatten på
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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. 10  10. maj 20. maj 29. maj
Folkeskolen nr. 11  22. maj 31. maj 13. juni
Folkeskolen nr. 12  11. juni 18. juni 27. juni
Folkeskolen nr. 13  30. juli 6. august 15. august

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

Forsidefoto: Peter Helles Eriksen
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Vandkunsten 3 3. sal, 1467 København K.
Telefon 3393 9424, ll@llnet.dk • www.llnet.dk

Forperson
Lærerstuderende Rasmus Holme Nielsen, 3092 5515,  
LLforperson@dlf.org  
Studerende kan søge rådgivning i  
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 38:

N R .  0 9   |   1 6 .  M A J   |   2 0 1 9

BØRNEHAVEKLASSEN – NYT FAGLIGT NETVÆRK

3 KRONER OM DAGEN  
FOR AT FÅ FRISK  
LUFT I KLASSEN
L Æ S  T E M A  S I D E  1 4

JEG HAR FÅET  
MIN ARBEJDSTID  

TILBAGE
Ni ud af ti lærere arbejder næste 

skoleår efter en lokal arbejdstids-
aftale. Thomas Scott Milan  

er en af dem.

BONDO OM 
FOLKETINGSVALG:

SKOLEN SKAL 
HAVE EN STÆRK  

MINISTER
L Æ S  S I D E  2 6

L Æ S  S I D E  6

»
«
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V E D  M O R T E N  R I E M A N N

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.

USKOLET
Tegning: Craig Stephens

SÅ KAN DE LÆRER DET / 166

Sådan taler du med din voksne om Rasmus Paludan

➊  Husk, at voksne er følsomme væse-
ner, der ofte kan gå længe for sig selv 
med deres tanker. Tag dig tid, og nik 
forstående, selv om det er tydeligt, at 
de ikke aner, hvad de snakker om.

➋  Vis dem et par eksempler på, hvad du 
og dine venner ellers griner ad på in-
ternettet. Det vil måske berolige dem 
at finde ud af, at selv om ham »Frihe-
dens soldat, danernes lys« er virkelig 
langt ude, så kan man stadig finde 
ting, der er … altså virkelig, virkelig, 
virkelig langt ude.

➌  Prøv at undgå at komme ind på, hvor 
du egentlig ved dét fra. 

➍  Voksne kan vanskeligt overskue at 
skulle forholde sig til for meget skyld 
og skam på én gang. Del tingene op. 
Tag for ekempel Stram Kurs den ene 
dag, men vent så til senere med at 
snakke om, at deres generation også 
har ansvar for blandt andet Donald 
Trump, Danske Bank og spilnu.dk-
reklamerne.

➎  Vær opmærksom på, at voksne 
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Én tekst – to læseformål: en brochure

Det kan være vidt forskellige oplysninger, du får ud af teksten, alt efter hvad dit læseformål er.

Helligdomsklipperne består 

af en række forrevne, indtil 

22 m høje kystklipper.

En stejl trappe fører ned til 

helligdomsklippen, hvor man 

tidligere valfartede til en hel-

lig kilde – Helligdomskilden 

– der på dette sted mere er 

et hul i en sten end en deci-

deret kilde. Ved foden af Hel-

ligdomsklipperne kan man 

finde flere såkaldte ovne – 

små grotter, som man kan 

gå ind i. Nogle som Sorte 

Gryde, Våde Ovn og Tørre 

Ovn kan følges langt ind i 

fjeldet.

sorte gryde er et yndet be-

søgsmål for mange af øens 

gæster, og det er muligt at trænge godt 60 meter ind i klip-

pen. Men det er ikke for folk med klaustrofobi. I bunden af 

gryden ligger store afrundede strandsten, der er ført herind 

under den tidligere højere vandstand, og halvvejs inde skal 

man klatre over et større klippestykke, der er slidt glat af 

vand og menneskefødder.

grotteedderkoppen har sit foretrukne opholdssted i den 

yderste tredjedel af grotten. Her kan man både se dyrene 

selv i deres spind og deres ægspind som små kinesiske lyg-

ter hænge ned fra loftet.

Ved den såkaldte Liberts klippe nedenfor lægger båden 

Thor til. Thor sejler frem og tilbage fra Rø til Gudhjem i høj-

sæsonen.  Langs kysten findes en sti, der fører hele vejen til 

Gudhjem. Det tager ca. 1 1/2 time at vandre hele vejen langs 

kyststien fra Gudhjem til Rø.

Helligdomsklipperne 

opgaver
1. Forestil dig, at du skal holde ferie med din familie på Bornholm. I er interesserede i at opleve den natur, der er helt 

særlig for Bornholm, og ikke kan opleves andre steder i Danmark. 

• Sæt streg under de oplysninger i teksten, der gør Helligdomsklipperne til et specielt stykke natur.

2. Forestil dig, at din mor har forstuvet foden på vejen til Bornholm og må gå med krykker. 

• Sæt – med en anden farve – streg under de oplysninger, der vil gøre det vanskeligt for hende at opleve Hel-

ligdomsklipperne.
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Den evaluerende teksttype

Formål kendetegn Sproglige træk Genreeksempler

•	 At	huske	og	forstå

•	 At	fastholde	det	vigtigste	

i	en	tekst

•	 At	sikre	at	det	læste	er	

forstået

•	 Varierende	struktur,	men	

så	kort	og	overskuelig	

som	muligt

•	 Mange	informationer	på	

en	gang	–	komprimeret	

tekst

•	 Stikord/nøgleord

•	 Ufuldstændige	

sætninger

•	 Referat

•	 Resumé

•	 Mindmap

•	 Kolonnenotat

•	 Årsag	–	følgenotat

•	 Tidslinje

•	 m.m.

40 

TEKSTTYPER – FAKTA

Labrador 
Labrador er en meget populær hund i Danmark.  Det er kun schæ-ferhunden, som er lige så populær som labradoren. 
Udseende
En labrador er tit sort, men den kan også være gul eller brun.  En labrador har en kort og ensfarvet pels. Pelsen er meget glat og tæt, og den er næsten vandtæt.  En hanhund er ca. 56-57 cm høj og en hunhund ca. 54-56 cm. Kroppen er stærk og kompakt. Vægten er på 25-36 kg.En labrador har et bredt hoved, og den er bred over ryggen og på brystet. Den har også en bred næse med store næsebor. Labra-doren har en kraftig hale. 

Adfærd
Labrador er en rigtig vandhund.  Den kan være længe i vandet uden at blive kold.  Labradoren kan for eksempel bruges som jagt-hund, narkohund, førerhund, bombehund, lavinehund og meget mere.  Samtidig er den en god familiehund.  En labrador er en venlig, glad, klog og trofast hund. Den er glad for at arbejde, og så kan den lære meget. En labrador har det bedst, hvis den får opgaver. Den elsker at bære ting i munden. Når hunden hilser på familien, har den altså tit et eller andet i munden.

Livscyklus
En hunhund kommer i løbetid to gange om året. Så er den på ud-kig efter en hanhund. Hunhunden kommer i løbetid første gang, når den er 8-10 måneder. En hunhund kan kun blive gravid, når den er i løbetid. Når hunhunden er gravid, siger man, at den er drægtig.

Hunhunden er drægtig i ca. 2 måneder. Så føder den 6-8 hvalpe. De små hvalpe er sammen med deres mor hele tiden. De skal tit have mælk.
Når hvalpene er ca. 6 uger gamle, er de meget legesyge. Hval-pene må sælges, når de er 8 uger gamle. De fleste labradorer bliver omkring 12-14 år.  

Fagtekst

Labradoren trives med forskellige 
opgaver.

I Danmark er labradoren en populær familiehund.

Labradoren har en bred næse og
store næsebor.

Læseformål
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• Billedtekst
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TEKSTTYPER OG GENREKENDSKAB  
– bestil materialer til det nye skoleår

Læring og aktivitet går hånd i 
hånd. Med AKTIV er det nemt at 
planlægge engagerende læse- og 
skriveundervisning. Materialet 
udvikler elevernes aktive læse-
indstilling, deres brug af læsefor-
ståelsesstrategier og kendskab til 
teksttyper.

Med AKTIV lærer eleverne at ar-
bejde med teksttyper i både fakta 
og fiktion. Eleverne undersøger 
teksternes formål, struktur og 

sprog gennem læsning, samtale, 
skrivning samt fysiske aktiviteter.

AKTIV til mellemtrinnet og over-
bygningen består hver af en Akti-
vitetsmappe med lærervejledning 
inkl. kopiforlæg, aktivitetskort, 
plakater med læseteknikker og 
teksttypeoversigt m.m. 

Til begge materialer hører en Elev-
bog til brug i hhv. 4.-6. klasse og 
7.-10. klasse.

Til arbejdet med genrer, teksttyper 
og sprog i 3.-6. klasse. Systematisk 
opbygget med en tydelig arbejds-
gang med større og mindre skrive-
opgaver, som leder frem mod såvel 
mundtlig som skriftlig fremstilling.

Hvert kapitel har en modeltekst som 
udgangspunkt for tekstanalyse, 
som hjælper eleverne til at se den 
aktuelle genres særlige struktur og 
sproglige kendetegn. Eleverne ledes 

gennem et struktureret skriveforløb, 
hvor de i løbet af processen forbed-
rer teksten gennem respons fra 
kammerater og lærer.

Aktiviteterne varierer fra individu-
elle opgaver til opgaver, der løses 
klassevis. Lærervejledningen 
indeholder desuden evaluerings-
skemaer til fri kopiering.

Af Birgitte Blomgren, 
Lene René Nielsen, 
Lisbeth Haahr 
Pedersen og Helle 
Vaabengaard

… et ’must have’ på lærerværelset såvel som 
seminarierne for alle nuværende og kommende 
lærere! 
 – Sanne Kjerstein Madsen, Læsepædagogen

Bearbejdet til 
dansk af Lone 
Hansen og Inger-
Lise Heinze

Et stykke godt og solidt undervisningsmate-
riale, jeg ikke ville tøve med at anvende selv. 
 – Mikkel Nordvig, Folkeskolen.dk

Ny 
2. udg.

E000619-0009 p50-52_FS0919_Uskolet.indd   50 13/05/2019   10.44



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

10 
LæseforståeLsesstrategier

Én tekst – to læseformål: en brochure

Det kan være vidt forskellige oplysninger, du får ud af teksten, alt efter hvad dit læseformål er.

Helligdomsklipperne består 

af en række forrevne, indtil 

22 m høje kystklipper.

En stejl trappe fører ned til 

helligdomsklippen, hvor man 

tidligere valfartede til en hel-

lig kilde – Helligdomskilden 

– der på dette sted mere er 

et hul i en sten end en deci-

deret kilde. Ved foden af Hel-

ligdomsklipperne kan man 

finde flere såkaldte ovne – 

små grotter, som man kan 

gå ind i. Nogle som Sorte 

Gryde, Våde Ovn og Tørre 

Ovn kan følges langt ind i 

fjeldet.

sorte gryde er et yndet be-

søgsmål for mange af øens 

gæster, og det er muligt at trænge godt 60 meter ind i klip-

pen. Men det er ikke for folk med klaustrofobi. I bunden af 

gryden ligger store afrundede strandsten, der er ført herind 

under den tidligere højere vandstand, og halvvejs inde skal 

man klatre over et større klippestykke, der er slidt glat af 

vand og menneskefødder.

grotteedderkoppen har sit foretrukne opholdssted i den 

yderste tredjedel af grotten. Her kan man både se dyrene 

selv i deres spind og deres ægspind som små kinesiske lyg-

ter hænge ned fra loftet.

Ved den såkaldte Liberts klippe nedenfor lægger båden 

Thor til. Thor sejler frem og tilbage fra Rø til Gudhjem i høj-

sæsonen.  Langs kysten findes en sti, der fører hele vejen til 

Gudhjem. Det tager ca. 1 1/2 time at vandre hele vejen langs 

kyststien fra Gudhjem til Rø.

Helligdomsklipperne 

opgaver
1. Forestil dig, at du skal holde ferie med din familie på Bornholm. I er interesserede i at opleve den natur, der er helt 

særlig for Bornholm, og ikke kan opleves andre steder i Danmark. 

• Sæt streg under de oplysninger i teksten, der gør Helligdomsklipperne til et specielt stykke natur.

2. Forestil dig, at din mor har forstuvet foden på vejen til Bornholm og må gå med krykker. 

• Sæt – med en anden farve – streg under de oplysninger, der vil gøre det vanskeligt for hende at opleve Hel-

ligdomsklipperne.

30 

notatteknikker

eksempler kolonnenotat

emne: Evolution                                                    
                    

Læseformål: At kende til menneskets udvikling 
Side nr.: 1
Dato: 21/3 2011
Fag: Biologi

nøgleord

Abemennesker

Neandertalere

notater

Mennesker i familie m. aber 

Chimpansen nærmeste 

”fætter”
 – den klogeste af aberne

første i Europa
Kraftigt bygget, brede næser

Jægere
Kost – meget kød
Uddøde for 30.000 år siden

kommentarer/illustrationer

 

Den evaluerende teksttype

Formål kendetegn Sproglige træk Genreeksempler

•	 At	huske	og	forstå

•	 At	fastholde	det	vigtigste	

i	en	tekst

•	 At	sikre	at	det	læste	er	

forstået

•	 Varierende	struktur,	men	

så	kort	og	overskuelig	

som	muligt

•	 Mange	informationer	på	

en	gang	–	komprimeret	

tekst

•	 Stikord/nøgleord

•	 Ufuldstændige	

sætninger

•	 Referat

•	 Resumé

•	 Mindmap

•	 Kolonnenotat

•	 Årsag	–	følgenotat

•	 Tidslinje

•	 m.m.

40 

TEKSTTYPER – FAKTA

Labrador 
Labrador er en meget populær hund i Danmark.  Det er kun schæ-ferhunden, som er lige så populær som labradoren. 
Udseende
En labrador er tit sort, men den kan også være gul eller brun.  En labrador har en kort og ensfarvet pels. Pelsen er meget glat og tæt, og den er næsten vandtæt.  En hanhund er ca. 56-57 cm høj og en hunhund ca. 54-56 cm. Kroppen er stærk og kompakt. Vægten er på 25-36 kg.En labrador har et bredt hoved, og den er bred over ryggen og på brystet. Den har også en bred næse med store næsebor. Labra-doren har en kraftig hale. 

Adfærd
Labrador er en rigtig vandhund.  Den kan være længe i vandet uden at blive kold.  Labradoren kan for eksempel bruges som jagt-hund, narkohund, førerhund, bombehund, lavinehund og meget mere.  Samtidig er den en god familiehund.  En labrador er en venlig, glad, klog og trofast hund. Den er glad for at arbejde, og så kan den lære meget. En labrador har det bedst, hvis den får opgaver. Den elsker at bære ting i munden. Når hunden hilser på familien, har den altså tit et eller andet i munden.

Livscyklus
En hunhund kommer i løbetid to gange om året. Så er den på ud-kig efter en hanhund. Hunhunden kommer i løbetid første gang, når den er 8-10 måneder. En hunhund kan kun blive gravid, når den er i løbetid. Når hunhunden er gravid, siger man, at den er drægtig.

Hunhunden er drægtig i ca. 2 måneder. Så føder den 6-8 hvalpe. De små hvalpe er sammen med deres mor hele tiden. De skal tit have mælk.
Når hvalpene er ca. 6 uger gamle, er de meget legesyge. Hval-pene må sælges, når de er 8 uger gamle. De fleste labradorer bliver omkring 12-14 år.  

Fagtekst

Labradoren trives med forskellige 
opgaver.

I Danmark er labradoren en populær familiehund.

Labradoren har en bred næse og
store næsebor.

Læseformål

50 

TEKSTTYPER – FAKTA

Formål Kendetegn Sproglige træk Genreeksempler• At give overblik
• At uddybe 

teksten
• At illustrere det, 

som teksten 
handler om

• En overskrift
• Illustrationer i 

teksten
• Kan ofte læses 

uafhængigt af 
teksten

• Viser forskellige 
sammenhænge 
som fx mellem 
temperatur og 
nedbør 

• Billedtekst
• Forklarende tekst 

på tegninger
• Ord og tekst, fx på 

grafer og tabeller
• Der kan bruges 

fagudtryk

• Faktabokse
• Fotos
• Figurer
• Tegninger
• Tabeller
• Skemaer
• Kort
• Diagrammer
• Grafer

Den ikke-fortløbende teksttype

Hydrotermfigur

Vejrprognose
Nedbør pr. time

Eksempler

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

Læs 
mere og 
bestil på 

dpf.dk

TEKSTTYPER OG GENREKENDSKAB  
– bestil materialer til det nye skoleår

Læring og aktivitet går hånd i 
hånd. Med AKTIV er det nemt at 
planlægge engagerende læse- og 
skriveundervisning. Materialet 
udvikler elevernes aktive læse-
indstilling, deres brug af læsefor-
ståelsesstrategier og kendskab til 
teksttyper.

Med AKTIV lærer eleverne at ar-
bejde med teksttyper i både fakta 
og fiktion. Eleverne undersøger 
teksternes formål, struktur og 

sprog gennem læsning, samtale, 
skrivning samt fysiske aktiviteter.

AKTIV til mellemtrinnet og over-
bygningen består hver af en Akti-
vitetsmappe med lærervejledning 
inkl. kopiforlæg, aktivitetskort, 
plakater med læseteknikker og 
teksttypeoversigt m.m. 

Til begge materialer hører en Elev-
bog til brug i hhv. 4.-6. klasse og 
7.-10. klasse.

Til arbejdet med genrer, teksttyper 
og sprog i 3.-6. klasse. Systematisk 
opbygget med en tydelig arbejds-
gang med større og mindre skrive-
opgaver, som leder frem mod såvel 
mundtlig som skriftlig fremstilling.

Hvert kapitel har en modeltekst som 
udgangspunkt for tekstanalyse, 
som hjælper eleverne til at se den 
aktuelle genres særlige struktur og 
sproglige kendetegn. Eleverne ledes 

gennem et struktureret skriveforløb, 
hvor de i løbet af processen forbed-
rer teksten gennem respons fra 
kammerater og lærer.

Aktiviteterne varierer fra individu-
elle opgaver til opgaver, der løses 
klassevis. Lærervejledningen 
indeholder desuden evaluerings-
skemaer til fri kopiering.

Af Birgitte Blomgren, 
Lene René Nielsen, 
Lisbeth Haahr 
Pedersen og Helle 
Vaabengaard

… et ’must have’ på lærerværelset såvel som 
seminarierne for alle nuværende og kommende 
lærere! 
 – Sanne Kjerstein Madsen, Læsepædagogen

Bearbejdet til 
dansk af Lone 
Hansen og Inger-
Lise Heinze

Et stykke godt og solidt undervisningsmate-
riale, jeg ikke ville tøve med at anvende selv. 
 – Mikkel Nordvig, Folkeskolen.dk

Ny 
2. udg.

E000619-0009 p50-52_FS0919_Uskolet.indd   51 13/05/2019   10.45



Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

meld din klasse til
gocook smagekassen 

   * Forløbet er målrettet madkundskab (både obl. og valgfag), 
 natur/teknologi, biologi og understøttende undervisning. 

** Du må regne med op til 200 kr. til ekstra råvarer pr. smagekasse 
 til veggie-sliders og forårsruller. Se listen på skolekontakten.dk

SMAGEKASSEN = KLIMAKASSEN
Et tværfagligt* forløb om klimavenlig mad. 
Lær om madens klimaaftryk, madspild og bælg-
frugters betydning for klimaet, sundheden og 
madkulturen. Tilbered de lækreste veggie-sliders 
og forårsruller.

Du modtager GRATIS  undervisningsmaterialer og 
opskriftshæfter til hele klassen til 4-8 undervisnings-
gange fra uge 39. I uge 43, 44 ELLER 45 henter du en  
GRATIS smagekasse med råvarer til veggie-sliders og
forårsruller** til 24 elever i den lokale Coop-butik.

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ SKOLEKONTAKTEN.DK

99%  
af lærerne 
ønsker at 

deltage igen150.000 
elever deltog

i 2018

Skolekontakten
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