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skole er  håb
krisecentret danner holder skole  
for børn i voldsramte familier.
Side 34

om  igen
I frederikshavn begynder nordstjerne-
skolen forfra med nye skemaer.
Side 24

Antorinis gAve
Interview med ministeren om den  
understøttende undervisning.
Side 9

er tiden  
hellig?

folkeskolereformens længere skoledag:  
kirken og skolen kæmper  

om børnenes tid.
Side 14
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TILBUD Køb historie.gyldendal.dk 
inden den 31. december 2014 og  
spar 33% det første år.

FAGPORTALEN TIL HISTORIE 7.-9. klasse er et  

digitalt undervisningsmateriale til historie i udsko-

lingen med didaktiserede forløb, historiekanon med 

opgaver, kildekursus, tidslinjer, information og film 

om prøven i historie m.m. 

Undervisningsforløbene indeholder baggrunds- 

tekster, billeder, film samt et varieret kildemateriale 

med tilhørende spørgsmål. I forløbene stilles elever-

ne desuden opgaver, hvor de bl.a. kan bruge web 

2.0-værktøjer. Der er både lange (8-12 timer) og kor-

te (2-4 timer) undervisningsforløb. 

Kildekurset lærer eleverne om kilder og kilde- 

kritik. Alle kildetyper vises med eksempel og analy-

se. Derudover er der nye kilder, som eleverne selv 

skal analysere. 

HISTORIE

HISTORIE.

GYLDENDAL.DK

– en ny portal

HISTORIE.GYLDENDAL.DK

Skoleabonnement Kr. 800,- 
pr. år. pr. klasse på 7.-9. klassetrin.
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Hanne Birgitte Jørgensen,  
Ansv. chefredAktør

hjo@dlf.org

Gaver kan være mange ting. Når gaverne om under to måneder ligger klar 
under juletræet, ved alle, at det langtfra er alle pakker, som vil skabe lige meget eufori hos 
modtagerne. Man kan godt blive glad over en gave, som nogen har gjort sig stor umage 
med, også selv om den måske ikke opfylder ens vildeste drømme. Men ellers handler det 
jo ofte om, hvorvidt gaven repræsenterer noget, man har brug for.

Ministerens gaver til folkeskolen lever desværre ikke op til nogen af kriterierne. 
»Understøttende undervisning er en pulje af tid (…) I virkeligheden synes jeg, man skal 

se den som en gave til, hvordan man kan arbejde bedre med undervisningsdifferentie-
ring«, siger Christine Antorini i et interview inde i bladet. 

Når flere end halvdelen af lærerne i en undersøgelse svarer, at de ikke ved, hvordan 
den understøttende undervisning praktiseres på deres skole, er det formentlig tegn på, at 
det disse steder er svært at få øje på indholdet, når gavepapiret er taget af. 

Understøttende undervisning blev skabt i løbet af forhandlingerne om folkeskolerefor-
men. Det blev døbt om fra aktivitetstimer til understøttende undervisning for at under-
strege, at det direkte skulle støtte undervisningen og elevernes læring. 

Så langt har ideen flugtet godt med mange lærere og elevers behov.
Men virkeligheden lever ikke op til intentionerne. I for eksempel Frederikshavn Kom-

mune skal pædagogerne stå for mindst tre fjerdedele af den understøttende undervisning.
Antorini forklarer, at det jo er op til den enkelte skoleleder, men at pædagogerne be-

stemt kan stå for den understøttende undervisning. De har en vigtig faglighed. 
Det vil ingen benægte. Men den faglighed at undervise elever  

ligger jo hos dem, der har uddannet sig til lige præcis det. 
Pædagoger er gode til noget andet.

Ministeren understreger da også, at der er tale om et teamsamarbejde – og at det er 
læreren, som har ansvaret for, at den understøttende undervisning lever op til de nye Fæl-
les Mål. 

Men hvis læreren skal stå på mål for det, kræver det som minimum, at »teamsamarbej-
det« kan planlægges sammen. Og det kniber det med mange steder. Ministeren kalder den 
understøttende undervisning, at politikerne »giver en pulje af tid«. Lige det udtryk gnider 
salt i det sår, der handler om mangel på tid. 

Så når den understøttende undervisning pakkes ud, ligger der alt for ofte en udvidet 
fritidsordning kombineret med en dårlig lærersamvittighed i pakken. Det fører ikke til 
jubel hos hverken elever, forældre, pædagoger eller lærere.

Men så det med, at man kan blive glad for en gave, fordi nogen har gjort sig umage 
med den?

Tja, bum, bum, som en radikal politiker engang sagde.
Det er da sandsynligt, at politikerne faktisk har gjort 

sig umage. Men at tro, at man kan sidde på Chri-
stiansborg og opfinde verden uden at tale med 
dem, der skal leve i den – og tage sig tid til at 
finde ud af, hvordan det hele skal indret-
tes – vidner ikke om giverglæde, kun om 
arrogance over for landets folkeskole. 

En gave, der 
ikke kan byttes 

»Forestil dig, at du kom 
hjem efter en lang uge i 

Folketinget. Din kone  
siger: ’Vi bliver nødt til at 
tale sammen. Jeg synes, 
du er alt for meget væk, 

og jeg er træt af, at du ikke 
rydder op efter dig’. Og dit 
svar til hende er: ’Du skal 
bare tage jahatten på og 
komme videre’. Så vil hun 

givetvis komme videre  
– men det bliver uden dig«.

annette van Buren
 i indlæg om lærere og jahatte

»Jeg tænker på, om ikke 
selve denne kontaktform er 
en vældig afgørende faktor 

for, at den enkelte dreng 
tager situationen alvorligt. 
I de mange år, jeg har set 

hundreder og hundreder af 
lærere undervise i mange 
forskellige skoler, har jeg 

kun yderst få gange  
– måske fem-ti gange 
højst – set en så intens 

kontaktform«.
sten Clod Poulsen

 i blog om »drengeakademiet«

»En lønforhøjelse i denne 
situation vil gavne lige så 
meget som et plaster på  

et kraniebrud«.
niels Christian sauer

 i debat om undervisningstimetallet
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ne desuden opgaver, hvor de bl.a. kan bruge web 

2.0-værktøjer. Der er både lange (8-12 timer) og kor-

te (2-4 timer) undervisningsforløb. 
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kritik. Alle kildetyper vises med eksempel og analy-
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Læs »Understøttende undervisning undrer«  
og Antorini-interviewet: »Tidspulje til under- 
støttende undervisning er en gave« side 8-9.
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8 9 14-19

Understøttende 
undervisning 

giver problemer
Både indhold og  

logistik driller, viser ny 
undersøgelse.

Yderligere information / bestilling af kort:

Skolekonkurrencen
www.tilfrakort.dk 

Tlf. 36 44 72 72
mail@tilfrakort.dk

Sælg flotte til/fra-kort

Tjen 2.500,- 
Til klassen

 – og hjælp samtidigt børn i nød

alle klasser tjener 
2.500,- 

for hver kasse kort
 der sælges

FRi
ReTUR-

ReT

»Man giver større 
frihedsgrad til at til-
rette undervisnings-

forløb lokalt«.
Christine Antorini  

om den understøttende undervisning

Jysk oprør  
mod reformens  

tidstyveri
Elevernes frie tid skal blandt 

andet bruges på konfirmations-
forberedelse, men den er klemt 

af reformens lange skoledag.

rapporteret
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Med nyt til de yngstes 

sprogundervisning.
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I frederikshavn 
lægger de skema-

erne om. 

I lyngby-Taarbæk 
er lektiecaféen 
næsten tom. 
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Special-pædagogisk forlag · Birk Centerpark 32 · 7400 Herning · Tlf 97 12 84 33 · forlag@herning.dk · www.spf-herning.dk

Nyttig viden – vigtig info i tre nye fagbøger PRISER EXCL MOMS

At lytte er at deltage  
At fortælle er at give
»Han kan godt lide os.«  
»Hvordan ved du 
det?« »Han læser 
højt.« Med få ord, 
siger det alt. Højt-
læsning fremmer 
læsning – en vigtig 
viden, som ikke må 
gå i glemmebogen.
kr 68,-

Det er som om, der er tivoli 
i min hjerne hele tiden
Hvad er ADHD, og hvordan kom-
mer det til udtryk? 
Der er ingen enkle 
løsninger, som fun-
gerer for alle, men 
der er en masse gode 
forslag og idéer, som 
kan være en stor 
hjælp for mange.
kr 68,- 

Inklusion i den fysiske og digitale 
verden
De digitale medier er en 
gave til børn og unge med 
særlige behov. De får helt 
andre sociale og kognitive 
muligheder for at blive 
inkluderet på den måde, 
i det tempo og på det 
niveau, der passer bedst til 
hver især. 
kr 338,-

aktualiseret
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Nyt fra hovedstyrelsen: DLF udsender nu anbefalinger til medlemmerne om hensigtsmæssig brug af de 
sociale medier – både professionelt, privat og når børn chikanerer på nettet. Lærerne rådes til at oprette en 

særskilt profil, hvis de vil bruge Facebook i arbejdet.

Dlf:  
Sig nej, når elever vil  
være Facebook-ven

Danmarks Lærerforening har gennem længere 
tid fået henvendelser fra lærerkredsene om råd-
givning i forbindelse med adfærd på internettet. 
DLF har udarbejdet to guider med anbefalinger 
til, hvordan man som lærer agerer på de sociale 
medier, og hvordan man bør gribe det an, hvis 
elever chikanerer hinanden på nettet.

Lærernes hovedorganisation FTF udgav 
tidligere i år to publikationer om chikane af 
offentligt ansatte på sociale medier. DLF’s gui-
der er målrettet mod de udfordringer, lærere 
står over for – både med deres egne og deres 
elevers Facebook-profiler.

DLF mener, at venskaber på de sociale me-
dier mellem lærere og elever og deres foræl-
dre er problematisk, fordi lærer-elev-forholdet 
er en professionel relation.

»Facebook-venskaber med elever og deres 
forældre skaber en sammenblanding mellem 
en social relation og et professionelt samar-
bejde. Derfor anbefaler vi, hvis det arbejds-
mæssigt er nødvendigt med onlinevenskaber, 
at man opretter to profiler – en privat og en til 
kommunikation i professionel sammenhæng«, 
siger formand for DLF’s organisations- og ar-
bejdsmiljøudvalg Per Sand Pedersen.

Pædagogisk indgriben – og ikke juridisk
I materialet kan lærerne læse eksempler fra 

det virkelige liv og anbefalinger til, hvordan 
den type af situationer håndteres. For eksem-
pel: »En dreng i 6. klasse lægger en hjemme-
lavet video ind på YouTube, hvor han taler 
nedsættende og seksuelt krænkende om en 
pige fra klassen«.

Da der er tale om en mindreårig, kan han 
ikke retsforfølges, selvom der er tale om inju-
rier, og DLF anbefaler, at skolens leder her træ-
der i karakter, sørger for, at videoen bliver fjer-
net fra nettet, og kontakter drengens forældre.

I sin internetguide anbefaler DLF, at sager 
som denne gribes pædagogisk an frem for 
juridisk. Skolelederne har beføjelser til at 
fremme god orden på skolerne, og DLF mener 
ikke, at det nødvendigvis er en god ide at in-

TeksT Mie BorggreeN WiNther
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CFU servicerer
grundskoler og 
ungdomsuddannelser 
med læremidler,
vejledning og kurser.

Find dit lokale CFU på 
cfu.dk

Film og tv 
i naturFagene
einsteins store idé, Savannens lov, 
landskabet der prutter… 

gør din undervisning i naturfag mere 
levende med film og tv. via CFu kan 
du streame en lang række dokumen-
tarfilm og tv-udsendelser direkte i 
undervisningen – en del af dem med 
pædagogiske vejledninger.

læs mere om streaming på cfu.dk

Dr1: Savannens lov, dk4: landskabet der prutter, viasat History: einsteins store idé
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 1)   Opfør dig på de elektroniske 
medier, som du vil gøre på dit 
arbejde og i det offentlige rum i 
almindelighed. Udvis den samme 
respekt for andre, som du gør i et 
personligt møde. 

2)  Kommunikation på de sociale 
medier er at sammenligne med 
anden kommunikation i det of-
fentlige rum. 

3)  På skoleintra og andre arbejdsgi-
verplatforme er du professionel. 
På Facebook er du privat. Re-
lationerne lærer-elev og lærer-
forælder er en professionel rela-
tion – ikke en privat. Det samme 
gælder, hvis du arbejder på andre 
arbejdspladser end skoler. Lad 
være med at udviske forskellen 
mellem det private og det pro-
fessionelle.

4)  Hvis du af en eller anden grund 
vil bruge din Facebook til ar-
bejdsmæssige formål, så opret 
en særskilt Facebook-konto med 
din professionelle identitet.

5)  Hvis du sender e-mails som 
privatperson, så lad være med 
at sende fra arbejdspladsens e-
mailadresse. Det må ikke se ud, 
som om du (uberettiget) skriver 
på arbejdspladsens vegne. 

6)  Hvis du bruger din ytringsfrihed 
for eksempel til at kritisere din 
offentlige arbejdsgiver, så sørg 
for, at det er tydeligt, at du ytrer 
dig som privatperson.

7)  Tænk dig om, før du lægger bil-
leder ud. Overvej, om de skøre 
billeder fra julefrokosten nu også 
er sjove om et halvt år.

8)  Tjek dine sikkerhedsindstillinger.

9)  Vær opmærksom på tavsheds-
pligten. Du må ikke afsløre andre 
personers private forhold. Private 
forhold er især oplysninger om 
sociale og økonomiske forhold, 
race, religion, politisk anskuelse, 
seksuelle forhold, strafbare for-
hold og helbredsoplysninger. Hvis 
du er privat ansat, kan der være 
oplysninger om interne forhold, du 
ikke må røbe. 

10)  Hvis du har stærke følelser over 
for et indlæg på for eksempel 
sociale medier, så lad være 
med at kommentere med det 
samme. Sov på det – og svar 
så nøgternt og sagligt, hvis du 
synes, din mening skal frem. Du 
står stærkere, hvis du formår 
at give et konstruktivt svar på 
ukvalificeret brokkeri.

ti goDe rÅD FrA DLF

volvere politiet i sager om elever, der krænker 
hinanden på nettet. En pædagogisk tilgang vil 
have større effekt end en politianmeldelse, 
der kan ende med at blive trukket i langdrag.

»Mange elever er under den kriminelle lav-
alder, og hvis man i forbindelse med en sag har 
en retslig tilgang, er der naturligt omend be-
klageligt en tidsfaktor at tage i betragtning. Vi 
kan derved forudse en længere og opslidende 
sagsbehandling, der i langt de fleste situationer 
vil være uhensigtsmæssig«, siger Per Sand. »Vi 
afviser dog ikke, at den strafferetslige vej kan 
være den eneste rigtige i nogle situationer. Den 
pædagogiske tilgang til løsningen skal ses som 
et naturligt led i forbindelse med vores under-
visning, hvor der både kollektivt og individuelt 
vil være mange muligheder for at give elever 
en både hensigtsmæssig, etisk og social tilgang 
til anvendelse af de sociale medier«, forklarer 
Per Sand Pedersen om denne tilgang.  
mbw@dlf.org
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Læs om:  
hvordan man arbejder med bevægelse og un-
derstøttende undervisning i Frederikshavn og 
Lyngby-Taarbæk fra side 24
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Over halvdelen af lærerne svarer nej til 
spørgsmålet: »Har du styr på, hvordan un-
derstøttende undervisning skal praktiseres på 
din skole?« i Folkeskolens Scharling Research-
undersøgelse om folkeskolereformens virk-
ninger på lærernes arbejdsliv. 

Nogle fortæller i panelundersøgelsens 
uddybende kommentarer, at netop den un-
derstøttende undervisning har været årsag til, 
at man har måttet foretage skemaændringer 
efter skoleårets start. Undersøgelsen viser, 
at i alt 41 procent af skolerne har ændret i 
grundskemaet siden skolestart. Flere steder 
har det vist sig, at lærerne alligevel ikke havde 
tid til den understøttende undervisning, og 

samtidig har der været udfordringer i at få 
pædagogernes tid passet ind i skolen. På 
mange skoler står pædagoger for en stor del 
af de understøttende aktiviteter.

»Det er et stort problem at få det logistiske 
omkring den understøttende undervisning 
til at falde på plads«, skriver én og fortæl-
ler, at netop pædagogernes tilstedeværelse i 
skoletiden og antal af timer til understøttende 
undervisning har betydet mange løbende æn-
dringer i skemaet.

36 procent af paneldeltagerne svarer ja til, 
at de har styr på, hvordan den understøtten-
de undervisning praktiseres på deres skole. 
Der er mange forslag til, hvad understøttende 
undervisning kan være. Én skriver som kom-
mentar, at ståtrold i skolegården kan være 
både bevægelse og understøttende undervis-
ning, og tilføjer: »Jeg skammer mig«.

En tredjedel mere bevægelse
Et andet af undersøgelsens spørgsmål går på, 
om lærerne har fået mere bevægelse ind i de-
res faglige undervisning i fagene, end de havde 
tidligere. Det svarer 35 procent ja til, mens 56 
procent svarer, at der ikke er mere bevægelse 
i deres fagtimer end før reformen. For nogle 
skyldes det manglende tid til at tænke bevæ-
gelse ind, mens andre fortæller, at de allerede 
tænkte bevægelse ind i skoledagen før.

I kommentarfeltet skriver lærerne, at man 
prøver sig frem på skolen, men flere steder 
har det givet problemer at lægge bevægelsen 
ind som et fast bånd. Nogle elever får på den 
måde bevægelse lige før eller efter idræt, og 
det har fået flere skoler til at beslutte i stedet 
at udvide de idrætslektioner, som ligger op ad 
det daglige bevægelsesbånd.   
hl@dlf.org

56 procent af lærerne har ikke styr på, hvordan den understøttende undervisning skal praktiseres  
på deres skole. 35 procent har fået mere bevægelse ind i deres undervisning.

Understøttende  
undervisning undrer 

TeksT HEllE laUritsEn
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  56 procent svarer i en panelundersøgelse, 
at de ikke ved, hvordan understøttende 
undervisning (usu) skal praktiseres på de-
res skole. Hvad er understøttende under-
visning?
 »Understøttende undervisning er en pulje af 
tid, man kan bruge på varierede undervis-
ningsformer til at gøre eleverne så dygtige, 
som de kan. I virkeligheden synes jeg, man 
skal se den som en gave til, hvordan man kan 
arbejde bedre med undervisningsdifferentie-
ring, for du kan bruge tiden både til fag som 
dansk, til tværgående forløb, til bevægelse og 
til faglig fordybelse og lektiehjælp«. 

   Hvad er det nye i det?
 »Det nye er, at man giver større frihedsgrad til 
at tilrettelægge undervisningsforløb lokalt. Vi 
har gjort os meget umage med at have få na-
tionale mål. Vi blander os ikke i, hvilke meto-
der der bliver brugt. Vi giver en pulje af tid, 
som er til lærernes og pædagogernes disposi-
tion, til selv at lægge ekstra faglig tid ind. Det 
er også derfor, at når mange lærere siger, at 
de ikke ved, hvad det skal bruges til, så har 
jeg det også sådan, at jamen … man skal ikke 
se det som noget helt andet, det er ekstra tid 
til de undervisningsforløb, man vurderer på 

den enkelte skole skal bruges til at nå læ-
ringsmålene. På den ene side er der ikke no-
get nyt i det, fordi skoler har forskellige typer 
af varierede undervisningsformer. Det nye er, 
at alle skoler nu har den tidspulje, så man kan 
lave mere varierede undervisningsforløb. Så 
man starter ikke fra scratch«.

  Er det godt nok, at så mange ikke ved, 
hvad »usu« er?
  »Jeg vil opfordre til, at man skal lade være 
med at gøre det til noget helt anderledes. Det 
er netop en tidspulje til faglige forløb. Man 
kan hente inspiration på Emu’en, hvor der lig-
ger eksemplariske undervisningsforløb. Vi har 
også haft et inspirationsforsøgsprogram med 
skoler«. 

    Lærerne siger i panelundersøgelsen, at de 
føler, de er med i et stort eksperiment. Er 
det den bedste måde at implementere en 
ny reform på – at de, der er tættest på ele-
verne, lærerne, skal prøve sig frem?
  »Nu brugte jeg også selv ordet prøveår. Det er 
en stor reform med mange vigtige ting i, så 
jeg tror, det er vigtigt, at man går ind i det 
som et prøveår. Der er jo nogle bundne opga-
ver med for eksempel engelsk fra 1. klasse og 

SIMoN BrIx SpørgEr        ChrisTine AnTorini  svarEr: 

Det er vigtigt, at man går ind i dette år som et prøveår og ikke gør understøttende  
undervisning til noget anderledes.

»Tidspulje til understøttende  
undervisning er en gave«

foto: les kaner

Understøttende 
undervisning er trods 
alt en lille del af un-
dervisningen. Det 
er op til kommuner 
og skoler selv at be-
slutte, hvem der skal 
varetage den.
Christine antorini
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så videre, men hvordan man organiserer sko-
ledagen, det skal man jo blive klogere på un-
dervejs. Jeg hører, at man på mange skoler er 
startet op, evaluerer løbende, og så er der 
nogle ting, man lægger om, fordi man kan se, 
at det fungerer bedre, nu hvor man har prøvet 
et par måneder. Sådan skal det være med 
store udviklingsprojekter«. 

  Kan man pålægge en pædagog at leve op 
til Fælles Mål?
 »Lærere og pædagoger har heldigvis i mange 
år haft et tæt samarbejde. Nu får pædago-
gerne en endnu tydeligere rolle, blandt andet 
også i forhold til den understøttende under-
visning. Pædagogerne har jo en faglighed 
med sig. En del af deres uddannelse er jo, at 
man har en profil med sig i forhold til natur, 
idræt, kreative fag. Så der er masser at byde 
ind med for pædagogerne«.

  Men altså: Kan man pålægge en pædagog 
at leve op til Fælles Mål?
 »Pædagogerne indgår i et teamsamarbejde 
sammen med lærerne. Men i forhold til un-
derstøttende undervisning kan pædagogerne 
selvstændigt spille en rolle. Det er jo en fæl-
les skole, og de bidrager med en vigtig faglig-
hed. Men ansvaret for tilrettelæggelsen af 
undervisningen ligger hos lærerne«. 

  Lærerne har det endelige ansvar for, at 
eleverne lever op til Fælles Mål, siger du. 
Er det ikke et problem at give en fag-
gruppe ansvaret for resultatet af noget 
undervisning, de ikke selv varetager?

  »Lærerne står selv for den fagfaglige un-
dervisning, som der bliver mere af. Under-
støttende undervisning er trods alt en rela-
tivt lille del af undervisningen. Det er op til 
kommuner og skoler selv at beslutte, hvem 
der kan varetage den. Det er en ledelsesop-
gave på skolen, at der er de fagligt relevante 
resurser til rådighed«. 

   Men ledelse hænger jo også  
sammen med resurser?
 »Det er jo en opgave for ledelsen i skolen, at 
opgaver varetages af en fagligt kompetent 
medarbejder«.

 
  56 procent svarer, at der ikke er mere be-

vægelse i skoledagen end tidligere. Nogle, 
fordi de har brugt bevægelse i undervis-
ningen altid. Andre, fordi det ikke giver 
mening for dem. giver bevægelse mening 
i alle fag?
  »Ikke nødvendigvis. Det er jo også derfor, at 
de mindst 45 minutters bevægelse er sat 
ud fra et elevbehov. Der er mange skoler, 
som har arbejdet med det her og har gode 
erfaringer med det, og der er derfor masser 
af inspiration at hente. Men det er jo ikke 
sådan, at alle fag partout skal have bevæ-
gelse«. 

  Jeg har besøgt en skole, hvor en bevæ-
gelsesleg, der tog 20 minutter af en lek-
tion, gav en effektiv bevægelse på otte-
ni minutter. Hvad synes du om det?
 »Jeg kan jo ikke gå ind i sådan et konkret 
eksempel. Jeg har været ude på skoler, som 

har arbejdet med bevægelse, hvor det gav 
ro, og eleverne synes, det var godt. Pas på 
med at sige, at det ikke virker. Der er rigtig 
mange gode erfaringer med bevægelse, 
hvilket også er dokumenteret med forsk-
ning«. 

  Har du hørt om, at lærere har svært ved 
at se idéen i, at bevægelse bliver et krav, 
i stedet for at det lægges der, hvor det 
giver mening?
  »Nej, jeg har hørt det, som jeres undersø-
gelse også afspejler, at hvis man som lærer 
ikke har brugt bevægelse som en del af sine 
fag, så er det jo en ny opgave. og det er jo 
der, hvor man så skal trække på sine kolle-
ger, som har brugt bevægelse, eller trække 
på de eksemplariske læringsforløb«. 

  Hvornår bør lærerne være klar over, hvad 
»usu« er, og hvordan bevægelse kan 
bruges? 
  »Det her er år ét, hvor nogle af de nye ele-
menter skal prøves af. Man vil blive klogere 
undervejs, og sådan må det være. Jeg sy-
nes, det er i orden, at man det første år læ-
rer af hinanden og finder ud af, hvordan 
man arbejder bedst med det understøt-
tende og bevægelse«. 

sbj@dlf.org
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Nyhedsbreve på mail til alle medlemmer, 
sygefraværsstatistikker, gode eksempler på 
arbejdsorganisering på skolerne, medlems-
undersøgelser, lærerdagbøger og styrkelse af 
tillidsrepræsentantrollen er nogle af de tiltag, 
der skal styrke sammenholdet mellem Dan-
marks Lærerforenings medlemmer. Samtidig 
skal de få politikere i både kommuner og på 
Christiansborg til at tage ansvar for, at sko-
lerne og lærerne lykkes med undervisningen. 

Formand for overenskomstudvalget Gor-
don Ørskov Madsen håber, at DLF med de 
nye initiativer kan hjælpe medlemmer i en 
presset hverdag:  

»Mange medlemmer er pressede af alt for 
mange opgaver og synes, de står meget alene 
med tingene. Det vil vi gøre noget ved. Med-
lemmerne skal vide, at vi er tæt på dem. Vi 
tager det, lærerne slås med, alvorligt. Vi lytter 
til dem, og vi gør også noget for dem«.

Skolen skal dokumenteres
DLF har henvendt sig til statsministeren, 
Undervisningsministeriet og KL for at høre, 
om de vil være med til at undersøge, hvordan 
det står til på skolerne. Det er foreløbigt 
ikke lykkedes med et fælles projekt. Men det 
er vigtigt at kunne vise skolevirkeligheden, 
mener Gordon Ørskov.

»Hvis vi skal gøre noget godt for skolen, 
skal vi have en fælles opfattelse af, hvordan 

virkeligheden ser ud. Hvis de ikke vil være 
med til i fællesskab at finde ud af, hvordan 
det går på skolerne, må vi give politikere og 
arbejdsgivere nogle konkrete billeder på vir-
keligheden. Lærerne står midt i det. Kredse-
ne kan formidle det til de lokale politikere. Og 
vi skal bruge det, når vi snakker med ministe-
rier og KL«.

Sammen er lærerne stærkere
Med en arbejdstid, der er bestemt af en lov, 
forstår Gordon Ørskov godt, at det kan være 
svært at se, hvorfor det er vigtigt at være 
medlem af DLF lige nu. Men han understre-
ger, at det lige netop er nu, der er allermest 
brug for en fagforening. 

»Hvis vi ikke allerede havde en fagfor-
ening, så var det nu tid til at skabe den«, siger 
han og peger på flere eksempler, hvor DLF’s 

pres på kommuner og skoler for at indgå afta-
ler om arbejdstid har haft effekt.

»Der er steder, hvor man trods ydre pres 
fra regering og KL er lykkedes med at rykke 
tættere sammen og etablere et konstruktivt 
lokalt samarbejde mellem kommune, skolele-
dere og lærere. Hvor det faktisk er lykkedes 
at komme igennem med det«, siger Gordon 
Ørskov og henviser til, at eksempelvis Næst-
ved ikke lykkedes at komme igennem med en 
kommunalaftale, men at flere skoler i Næst-
ved har indgået en skoleaftale. 

Når lærere og ledere skal finde fælles 
løsninger, er det vigtigt, at tillidsrepræsentan-
terne og arbejdsmiljørepræsentanterne kan 
repræsentere lærerne på skolerne. Derfor vil 
foreningen på alle niveauer opruste støtten til 
de tillidsvalgte. 

»Vi skal i fællesskab sørge for, at tillidsre-
præsentanten har nogle ordentlige vilkår at 
arbejde under. Jeg har set eksempler på, at 
en tillidsrepræsentant skal undervise 26-28 
lektioner om ugen, sidder i skolebestyrelsen 
og derudover skal løse sit tillidsrepræsentant-
arbejde – det er ikke ordentlige vilkår, specielt 
ikke i en forandringstid, hvor vi i fællesskab 
skal have skolen til at fungere godt«.

Initiativerne bliver sat i gang i år og skal 
evalueres i 2015. 
mbt@dlf.org

1:  Fastholde og styrke sammenholdet  
blandt medlemmerne

 2:  Få politikerne til at tage ansvar for, at  
skolerne kan lykkes med opgaven 

3:  Konkrete forbedringer af lærernes arbejdssituation

4:  Forsvare lærernes ytringsfrihed

5:  Sikre tillidsvalgtes vilkår.

DLF’s fem politiske  
fokusområder:

Nyt fra hovedstyrelsen: Politikerne skal påtage sig 
ansvar for skolerne, og DLF’s tillidsvalgte skal klædes 
bedre på til at hjælpe lærerne i den virkelighed, de står i 
lige nu. Sådan lyder nogle af DLF’s nye initiativer. 

Mange lærere oplever, 
at de står meget alene 

med tingene. Det vil 
DLF gøre noget ved. 

Foto: Istock

fem nye indsatsområder:  
Sådan vil DLF være  
der for dig   

TeksT Maria Becher Trier
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kommunerne har fået en række »håndtag« 
at skrue på for at finansiere folkeskolerefor-
men. og de har især givet den fuld gas på 
det håndtag, der hedder lærernes arbejdstid, 
konkluderer en ny undersøgelse fra det of-
fentlige forskningsinstitut kora. Planen i 
kommuneaftalen var, at lærerne i gennem-
snit skulle undervise 733 timer. Men facit 
ser ud til at ligge på omkring 749 fagtimer 
per lærer.

»Ganske interessant har kommunernes 
fokus tilsyneladende i højere grad været at 

hæve undervisningstimetallet med cirka 80 
timer end at lægge sig tæt på de 733 timer 
per år«, skriver kora-forskerne.

formanden for de danske lærere, Anders 
Bondo, får det dårligt, når han læser om 
lærernes pressede virkelighed som nogle 
talhåndtag, man kan skrue på for at undgå, 
at skolereformen bliver »økonomisk under-
implementeret«. 

»Hvorfor er der ingen, der overvejer, om 
det giver mening eller ej?« spørger han. »Det 
er et stykke skrivebordsarbejde og talmagi, 

som dækker over, at lærerne ikke har tid til at 
forberede den undervisning, de skal gennem-
føre«, siger Anders Bondo.

»I sin tid blev hele projektet solgt på, at 
meningen var, at skolelederne efter en grun-
dig drøftelse og overvejelse om elevgruppen 
og lærerens kompetence skulle beslutte, hvor 
meget forberedelse der var brug for. og vi 
blev spurgt, om vi dog virkelig ikke havde tillid 
til skolelederne. nu kan vi så se, at det var ren 
matematik!«    
kra@dlf.org

På ét punkt mener kora, at 
kommunerne mangler at ud-
nytte et »håndtag« til fulde. 
en femtedel af kommunerne 
har nemlig ikke skruet op for 
10.-klasselærernes arbejds-
tid. »Det viser jo bare, at der 
ikke er nogen ude i virkelighe-
dens verden, der kan se for-
målet med at hæve lærernes 
undervisningstimetal«, kon-
staterer Anders Bondo.

ny rapport fremhæver, hvordan kommunerne skruer på de økonomiske håndtag  
– »talmagi og skrivebordsarbejde«, lyder det fra Anders Bondo.

kommunerne skruer op:  
Lærerne underviser mere end aftalt

Tirsdag 28. oktober kl. 13.31

Fredag 24. oktober kl. 14.40

Arbejdslivsforsker: 
Det ser ud til  
at gå den  
forkerte vej

»en af mine forhåbninger var, at lærerne med 
folkeskolereformen fik mere tid til planlægning 
af arbejdet, endnu mere tid til samarbejde og 
dermed til kvalificering af arbejdet. Men i un-
dersøgelsens kommentarer fortæller lærerne, at 
det nu er svært at finde tid til samarbejde, plan-
lægning og til forberedelse. og det er tydeligt, 
at der er kommet flere opgaver og flere krav ind. 

Der er mere, der skal nås, og reduceret tid til at 
nå det i. Det skaber intensivering af arbejdet og 
kan betyde, at man mister kontrollen, hvis man 
konstant er bagud, og at man hele tiden skal 
lave brandslukning«, lyder reaktionen fra Aske 
Christensen, der skriver ph.d. om lærernes ar-
bejdstid efter at have set de mange lærerkom-
mentarer i folkeskolens panelundersøgelse.

Foto: Istock
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Fredag 24. oktober kl. 07.00

Mange lærere kan ikke 
længere hente deres 
egne børn

lærer på eggeslevmagle 
skole i slagelse, Thomas Gold-
schmidt, er en af dem, der er 
særligt udfordret i forhold til at 
nå både dagplejemoren og bør-
nehavens lukketider.

»Men heldigvis må vi flekse 
mellem klokken 7 og 17 på 
vores skole, så hvis jeg bare 
møder ind kvart i otte, kan jeg 
gå 15.45 og lige nøjagtig nå at 
være hos dagplejemoren klok-
ken 16.15, hvor hun lukker«.

Torsdag 30. oktober kl. 06.36

»Folkeskolereformen kan blive 
historisk ødelæggende«

»Mange fra socialistisk folkeparti, so-
cialdemokraterne og De Radikale vil sige: 
’Hvad er det, vi har gjort?’« Med folke-
skolereformen bliver elevernes resultater 
i de nationale test i dansk og matematik 
afgørende for, om skolen er en succes. 
og konsekvenserne af den nye styring af 
skolen bliver massive, forudser dagbladet 
Politikens analyseredaktør Poul Aarøe 
Pedersen i bogen »Tænk på et tal – Dansk 
uddannelsespolitik på afveje«.

Han er paradoksalt nok »stor tilhæn-
ger af folkeskolereformen« – men altså 
ikke den del af reformen, der indebærer 
en skærpet resultatstyring. om den si-
ger han: »folkeskolereformen risikerer at 
blive den mest ødelæggende reform i hi-
storien, fordi den vil gøre talresultater til 
det helt afgørende læringsmål«.

Fredag 24. oktober kl. 13.13

Lis er åben  
– se om din  
skole når målene

Undervisningsministeriet 
har netop slået dørene 
op til datavarehuset lis 
– ledelsesinformations-
system for folkeskolen. 
foreløbig rummer det 
kun informationer, som 
hele tiden har været til-
gængelige, men i næste 
måned kommer de nye 
måltal for de nationale 
test og næste år trivsels-
målingerne. Ideen er, at 
skoler og kommuner kan 
trække alle data ud ét 
sted, få dem som figurer 
og bruge dem i kvalitets-
rapporter.

Egelund i debat om ro i klassen: 

Straf virker

Torsdag 23. oktober kl. 13.37

skolelederne: 
Vi mangler midler til 
efteruddannelses-
milliarden

en milliard er mange penge til 
efteruddannelse over fire år. 
Men der er ikke midler nok til 
at bruge den, sagde skolele-
derformanden Claus Hjortdal i 
dag på skolelederforeningens 
årsmøde. skolelederne har 
problemer med at finansiere 
vikardækning for de lærere, der 
skal på efteruddannelse.

 
nyheder på:

  

Torsdag 23. oktober kl. 16.03

»Vi har været ret hårde i forhold til at måle, hvor-
når skolen er en succes. Vi følger de faglige re-
sultater år for år, og trivselsmål starter vi på fra 
2015. Vi kan jo se, at eleverne i de mindste klas-
ser har løftet sig i forhold til dansk og matematik. 
Dilemmaet er, at vi kan se, at for de børn, der har 
været en del af den eksisterende skole, tager det 
væsentlig længere tid, inden de løfter sig. Vi skal 
følge det, for ellers kan vi ikke vide, om det virker«, 
sagde undervisningsminister Christine Antorini i 
en paneldebat på skolelederforeningens årsmøde. 

»Jeg håber, at vi kan bringe et bredt fo-
kus, ellers er der en stor risiko for, at det ender 
med teaching to the test, som man siger inter-
nationalt«, sagde lærerformand Anders Bondo.

»skal vi ikke komme videre, Anders, fra den 

diskussion med test. Vi har ikke ændret en pind, 
det er præcis de samme test«, svarede under-
visningsministeren.    
esc@dlf.org

Mest læste:
 
•   forskere trækker tæppet 

væk under Antorini (fra  
februar 2013)

•   Antorini til lærerne: Der  
er god tid

•   egelund i debat om ro  
i klassen: straf virker

 Mest kommenterede:
 
•   egelund i debat om ro  

i klassen: straf virker

•   Antorini til lærerne: Der  
er god tid

•   Politikere holder nøje  
øje med reformen

Politisk debat: 
Kan nationale test vise, om skolen 
er en succes?

Fik du  
læst: 

læs meget mere af den skolepolitiske debat på  
folkeskolen.dk
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rapporteret

FolkeskolereFormen presser  
konFirmation og Fritid

Tidspres: 
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Som de torsdagstrætte kommer dryssende til 
konfirmationsforberedelse i menighedshuset, 
som er nabo til kirken, er der ikke meget, der 
antyder, at eleverne fra 7. klasse på Parkskolen 
i Struer er klar over, at de netop er ankommet 
til en frontlinje. Nogle har sportstasker med, så 
de kan fortsætte dagen direkte videre til næste 
aktivitet. Andre er bevæbnet med skoletaske 
og pendlerkort, som skal bruges, når tiden ef-
ter præst skal bruges i offentlig transport. Det 
betyder ændringer i elevernes dagsprogram.

»Jeg skal senere på arbejde og kommer 
først hjem klokken syv«, fortæller Emma S. 
Mens Mille må tage et tog, der går klokken 
kvart over fem, og dermed får 12-timers dage 
på dage med konfirmationsforberedelse. 
Emma S. må opgive at gå til ridning, der lig-
ger i den tid, som nu er blevet inddraget.

»Rigtig mange af os skal på arbejde, og det 
bliver svært at nå fritidsaktiviteterne. Jeg skal 
for eksempel til at arbejde om aftenen i stedet 
for om eftermiddagen«, siger Magnus om de 
dage, hvor eleverne skal til konfirmationsfor-
beredelse.

Børne- og ungdomspræst Karen Togsverd 
Hansen har til dagens konfirmationsundervis-
ning på YouTube valgt »Jesus Walks« af den 
amerikanske rapper Kanye West. Efter visnin-
gen kommer eleverne med et bud på, hvad de 
har set. Pointen er klar, som Karen Togsverd 
Hansen opsummerer: Uanset hvem man er, 
hvad man har lavet, så er Jesus med dig. Det 
gælder for både den prostituerede, alkoholi-
keren og bandemedlemmet, der optræder i 
musikvideoen.

Senere har en fælles leg pointen, at der 
mandag aften er »teen-church«, og til andag-
ten er der fælles bøn og salmesang. Forkyn-
delse af den kristne tro – der i 1975 ved lov 
blev fjernet fra folkeskolen – er per definition 
til stede i konfirmationsforberedelsen. Slut-
målet er, at eleverne bekræfter deres dåb.

Netop derfor skal konfirmationsforberedel-

sen ligge uden for skoletiden og kan ikke tæn-
kes ind som understøttende undervisning. 
Selvom kirken som andre aktører er velkom-
men via folkeskolereformens »åbne skole«, 
er konfirmationsforberedelsen bandlyst fra 
skoletiden.

Kampen om den sparsomme fritid
»Alting har en tid, for alt, hvad der sker un-
der himlen, er der et tidspunkt«.

Sådan siger Det Gamle Testamente. Men 
denne forudsigelse er nu sat på prøve. 

Dette er historien om, hvordan kirken og 
skolen kæmper om elevernes sparsomme 

En større bid af børnenes frie tid  
bliver slugt af folkeskolereformen.

T e k s T :  e s b e n  C h r i s T e n s e n  •  F o T o :  P e T e r  h e l l e s  e r i k s e n

»Vi skal nå mange flere ting. Der ligger et krav om, at vi i 
løbet af ganske få år skal præstere det samme i 8., som vi 
gør i 9. Der skal virkelig hænges i, for at børnene og skolerne 
når den målsætning. Og så kan det ikke nytte noget, at man 
begynder at udhule det med andre tilgange til, hvad der skal 
ske i skoletiden, end det, der står i faghæfterne«, siger Jes-
per Møller, der er skoleleder på Parkskolen. Han er tilfreds 
med, at konfirmationsforberedelsen er røget ud af skoletiden.
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tid. Det er også en historie om nogle lokale 
politikere, som gerne vil finde deres egne 
kreative løsninger. Og en interessekamp mel-
lem to ministerier. 

Eleverne går længere tid i skole med sko-
lereformen, og hver femte elev har ifølge en 
undersøgelse fra Danmarks Radio allerede 
droppet at gå til aktiviteter i fritiden. Men 
modsat fodbold, fitness og andre fritidsakti-
viteter er konfirmationsforberedelse skrevet 
ind i folkeskolelovens paragraf 53, som lyder:

»Tiden for konfirmationsforberedelsen 
fastsættes ved forhandling mellem kommu-
nalbestyrelsen og præsterne i kommunen. 
Kan der ikke opnås enighed mellem par-
terne, træffes afgørelsen af kommunalbe-
styrelsen efter forhandling med de berørte 
menighedsråd«. Selvom konfirmationsforbe-
redelse ikke længere er adgangsbilletten til 
borgerrettigheder, som den var oprindeligt, 

vælger 71 procent af en ungdomsårgang 
stadig at bliver konfirmeret. 

Konfirmationen er afgørende vigtig for 
folkekirken, og forberedelsen er mange 
steder røget væk fra morgentimerne – der 
skal findes tid i præsternes kalender efter 
den 35-timers skoleuge, som nu er virkelig-
heden i 7. klasse. 

Det får gnisterne til at springe i den 
århundredlange alliance mellem kirke og 
skole. Man skal ikke tale længe med folk i 
den kirkelige verden, før Grundlovens para-
graf fire bliver nævnt:

»Den evangelisk-lutherske kirke er den 
danske folkekirke og understøttes som så-
dan af staten«.

Kristeligt Dagblad gjorde på lederplads 
synspunktet helt klart, efter at avisen jour-
nalistisk havde dokumenteret en landsdæk-
kende tendens mod marginalisering af kon-
firmationsforberedelse. Under overskriften 
»Skolens sekulariseringsmaskine« mener 
lederskribenten, »at konfirmationsforbere-
delse blev et af de spørgsmål, hvor den nu-
værende regering rent faktisk har optrådt 
med ideologisk brod mod landets folkelige 
kirkekultur«.

Det er en kollision mel-
lem systemverdenen og 
livsverdenen. Det er sy-
stemverdenen, der taler, 
når Antorini siger, at det 
nok skal gå. Men livsver-
denen kommer så og siger 
til hende, at ude i den kon-
krete virkelighed er det 
svært at finde løsninger.
Carsten Hoffmann,
provst i Struer

Konfirmationsforberedelsen er per definition forkyndende. 
Derfor kan der være andagt, tændte lys og minigudstjeneste. 
Og derfor kan den ikke blive en del af den understøttende 
undervisning. Men hvornår skal de 71 procent af en årgang, 
der vælger konfirmationen, så gå til præst?
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Biskopper i delegation
Folkekirken var så meget oppe på stik-
kerne, at ti biskopper den 16. december 
2013 bankede på Undervisningsministeriets 
døre. Til mødet blev de gejstlige talt til ro. 
Konfirmationsforberedelsen er uforandret 
med folkeskolereformen. Efterfølgende har 
kirkens og ministeriets folk været uenige om, 
hvor håndfast formuleringen om, at konfir-
mationsforberedelsen skal ligge i tidsrummet 
8-16, skal forstås. Vejledningen på ministeri-
ets hjemmeside lyder i dag:

»Konfirmationsforberedelsen skal så vidt 
muligt placeres inden for rammen af normal 
skoletid, det vil sige typisk i tidsrummet mel-
lem cirka klokken 8 og 16«.

Biskopperne mener, at ministeriet på mø-
det glemte at fortælle, at det kun var så vidt 
muligt, at konfirmationsforberedelsen skal 
ligge i skoletiden. 

I Struer og Ikast-Brande Kommuner blev 
de derfor nødt til at forsøge sig med en krea-
tiv løsning. De troede, at de havde fundet et 
»smuthul i loven«, så skoleugen kunne sæn-
kes fra 35 til 33 timer. Dermed havde de fun-
det tid til konfirmationsforberedelsen inden 
klokken 16. Men løsningen indebar, at alle 
kommunernes 7.-klasser blev defineret som 
havende »helt særlige behov«. Ordningerne 
blev underkendt med piber og trommer af 
ministeriet, og konfirmationsforberedelsen 
blev flyttet.

»Helt særlige behov«
Forløbet med løsningen, der blev erklæret 
ulovlig i Struer, er speget. Den 20. marts 
skulle Struers præster og skoler mødes 
og forsøge at finde en fælles indstilling til 
byrådet om placeringen af næste års kon-
firmationsforberedelse. Men allerede dagen 
før sendte præsterne deres indstilling til 
kommunen. De anbefalede en løsning, hvor 
skoledagen blev forkortet fra 35 til 33 timer. 
Hjemmel til denne reduktion af timer mente 
præsterne at kunne finde i den politiske 
aftaletekst, der danner grundlag for folke-

»Konfirmationen er ikke bare et kirkeligt ritual, det er et over-
gangsritual. Måske ligger der det i det, at lovgiverne sidder i 
København, hvor der ikke er 71 procent af eleverne, der væl-
ger konfirmation. Så kan jeg sagtens forstå det. Fordi det på 
mange skoler er en minoritet – og der kan man ikke give kon-
firmationen en særstatus. Men der er store dele af Danmark, 
hvor det er 100 procent, der møder op som en selvfølgelig-
hed«, siger Carsten Hoffmann, der er provst i Struer.
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skolereformen. Der står, at der kan gives 
dispensation til at sænke timetallet i 4.-9. 
klasse i klasser »med helt særlige behov«.

Ordningen blev vedtaget af et enigt 
børne- og uddannelsesudvalg i Struer Kom-
mune. Og i en artikel i Dagbladet Holstebro-
Struer kunne man læse, at »Det kan lade 
sig gøre, fordi der har vist sig et smuthul i 
lovgivningen, der gør det muligt at afvige fra 
det lovbestemte timetal«.

Da folkeskolen.dk i april spurgte ud-
valgsformand Steen Jakobsen om, hvordan 
Undervisningsministeriet havde formuleret 
sig omkring smuthullet, var meldingen, at 
beslutningen ikke havde været prøvet af i 
ministeriet. En konsekvens af forsøget på 
at være pragmatisk var, at alle kommunens 
7.-klasser nu havde »helt særlige behov«.

Ministeriets interesse for ordningen var 
vakt, og den 3. juli blev brevet sendt: »Tilret-
telæggelse af konfirmationsforberedelse fra 
august 2014«. Heri stod det klart, at ordningen 
var lovstridig. Hvis en klasse skal vurderes at 
have »helt særlige behov«, »skal der foretages 
en konkret vurdering i forhold til hver enkelt 
klasse«.

Kommunen blev bedt om at: »Iværksætte 
de tiltag, som er nødvendige for at over-
holde folkeskolelovens krav om mindste 
undervisningstid«.

Ordningen var altså ulovlig.

Lovgivning i detaljen
Steen Jakobsen (Venstre) er formand for 
Struers børne- og undervisningsudvalg. Selv-
om Struer har rettet ind, synes han stadig, at 
det gav god mening at sænke undervisnings-
timetallet for 7.-klasseeleverne.

»Fritidslivet er presset. Det er mange 
timer, eleverne går i skole – og så skal de 
lægge to timer oveni til konfirmationsforbe-
redelse. Men hvad så med fritidslivet? Hvis 
man ser på elevernes program i overbygnin-
gen, så har de en arbejdsdag, der er længere 
end forældrenes«, siger han her på den an-
den side af afgørelsen fra ministeriet. 

Jesper Møller er skoleleder på Parkskolen, 
og han undrer sig over forløbet. Han er pres-
set af, at undervisningstiden nu opgøres på en 
ny måde. Indtil sommerferien havde skolele-
derne et minimumstimetal, der blev gjort op 
i bundter over tre år, så timerne i 7., 8. og 9. 
klasse tilsammen skulle nå op på et minimum. 
I den nye skolevirkelighed skal der nås et mi-
nimumstimetal på hvert enkelt klassetrin.

»Ministeren har ret, når hun siger, at der 

ikke er ændret noget i forhold til konfirmati-
onsforberedelsen – men den måde, jeg skal 
gøre tallene op på, presser aktiviteter, der 
tidligere har ligget i skoletiden«, siger han.

Skolerne har hele vejen protesteret over, 
at når der bliver stillet større krav – som 
Jesper Møller i øvrigt er glad for – så skal 
undervisningstimerne være hellige. For sko-
lebestyrelsen og skolelederen på Parkskolen 
er der ikke noget, der er vigtigere end skole-
tiden. Derfor var reaktionen fra skolen også 
markant, da byrådet besluttede at sænke 
timetallet.

»Vi protesterede selvfølgelig, men fik 
en lodret ordre om at følge det, byrådet 
har besluttet. Det virker underligt, at man 
i Danmark kan få ordre om at gøre noget 
ulovligt. Og skolebestyrelsen kunne næsten 
ikke arbejde med, at byrødderne kunne 

Det er ikke lovligt at 
presse konfirmationsfor-
beredelsen uden for sko-
letiden, hvis man forstår 
skoletiden som mellem 
klokken 8 og 16.
Marianne Jelved,
kultur- og kirkeminister
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beslutte noget andet end det, lovgivningen 
helt entydigt foreskriver. Og de havde ingen 
forståelse for, at man kunne finde på at gøre 
alle 7.-klasseelever til særligt specialunder-
visningskrævende elever«, siger Jesper Møl-
ler. I hans optik bør præsterne »ikke have 
bedre adgang til børnenes tid end fodbold 
og håndbold«.

Helt så klart ser Steen Jakobsen ikke på 
sagen. Som folkevalgt i regions- og byrådet 
ser han det som et symptom på en større 
tendens.

»Vi oplever, at man er meget specifik fra 
Folketinget og regeringens side, i forhold til 
hvordan loven skal udmøntes. For eksempel 
var det os, der inden for et spænd kunne be-
stemme, hvor mange timer man skulle have 
i en skole«, siger han. Oplevelsen er altså, 
at det lokale råderum bliver mindre, og det 
ærgrer Steen Jakobsen.

»Jeg kan godt lide et samfund, der er 
forskelligt. At vi i Struer kan gøre det på den 
måde, vi synes er rigtigt. Vi ligger geografisk, 
hvor vi ligger, og har nogle andre traditio-
ner, der er med til at give mangfoldighed og 
et samfund med udsyn«, siger han.

Provsten: Reformen må evalueres
For Carsten Hoffmann, der er provst for 
Struer Provsti, er det et sammenstød mellem 
to verdener, når lokale løsninger ikke kan 
lade sig gøre.

»Vi oplever, at det er reformen, der gør 
samarbejdet vanskeligt. Og det gør det van-
skeligere at håndtere, fordi der ikke er kon-
krete folk, vi kan gå til – fordi det er lands-
politik. Jeg ved, at man både her i Struer og 

andre steder har udfordret landspolitikerne 
på det her. For det er jo lokalpolitikerne, der 
skal udforme det i praksis. Lokalpolitikerne 
står imellem livsverdenen og systemverde-
nen og skal få de to ting til at nå sammen«, 
siger Carsten Hoffmann og fortsætter: 

»Det er en kollision mellem systemverde-
nen og livsverdenen. Det er systemverdenen, 
der taler, når Antorini siger, at det nok skal 
gå. Men livsverdenen kommer så og siger til 
hende, at ude i den konkrete virkelighed er 
det svært at finde løsninger«. Han håber, at 
en evaluering fremadrettet vil give løsninger 
på problemet.

Forberedelse mellem 8 og 16
Undervisningsminister Christine Antorini 
(Socialdemokraterne) er i princippet på linje 
med lokalpolitikeren. Det skal kunne lade sig 
gøre at finde lokale løsninger.

»Det er klart, at skoledagen bliver lidt læn-
gere, og det er det, der bliver en udfordring 
for nogle, men det er bare sådan, at reglerne 
ikke er ændret, det er stadig sådan, at det 
skal placeres inden for det, der betragtes som 
en skoledag – og det kan man også inden for 
de gældende regler«, siger ministeren i et 
videointerview med konfirmationscenter.dk, 
der har talt med undervisnings- og kirkemini-
steren om problemerne med konfirmations-
forberedelsen. Undervisningsministeren for-
udser, at der vil komme forskellige løsninger 
fra kommune til kommune, alt efter hvad de 
lokale drøftelser bliver til.

Kultur- og kirkeminister Marianne Jelved, 
De Radikale, vil undre sig meget, hvis det vi-
ser sig, at konfirmationsforberedelsen gene-
relt kommer til at ligge uden for skoletiden. 

»For det er ikke lovligt at presse konfir-
mationsforberedelsen uden for skoletiden, 
hvis man forstår skoletiden som mellem 
klokken 8 og 16. Der kan ske undtagelser, 
men det kan ikke være en undtagelse, hvis 
man generelt over hele landet lægger kon-
firmationsforberedelsen hovedsageligt uden 
for skoletiden. Det vil ikke være lovligt«, si-
ger Marianne Jelved. Kirkeministeren har i et 
brev til landets biskopper bedt dem under-
søge, hvordan konfirmationsforberedelsen 
er tilrettelagt i provstierne. 
esc@dlf.org

»Vi syntes, at det var en pragmatisk løsning på problemet. 
Det synes jeg stadigvæk. Jeg retter ind, men jeg synes sta-
digvæk, at det giver god mening. For fritidslivet er presset. 
Det er mange timer, man går i skole – og så skal de lægge to 
timer oveni. Men hvad så med fritidslivet? Det er vigtigt for 
vores børn i Struer. Og 7. klasse er den eneste årgang, hvor 
man ikke har kristendomskundskab«, siger Steen Jakobsen, 
formand for Struers børne- og undervisningsudvalg.

Mille skal med toget efter konfirmationsforberedelse, hun 
fortæller: »Jeg kan først være hjemme klokken 18.00, når 
jeg har præst. Så skal jeg spise og læse lektier. Normalt 
går jeg i seng klokken 21.30. Jeg er ikke så vild med de 
nye skoletider. Jeg kan godt lide at være sammen med 
mine veninder, men det kan jeg så ikke om torsdagen. Jeg 
kan ikke nå noget om torsdagen overhovedet.
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Ingen kan 
være tilfredse

Mon ikke snart beslutningstagerne bliver 
indhentet af virkeligheden? Man kan da ikke 
bare sidde tilbagelænet og postulere »her går 
det godt« og »reformen er kommet godt fra 
start«.

Lærere, UU-vejledere og sosu-undervisere 
med flere er ved at gå op i limningen og har 
kun hovedrysten tilovers for kommentarer af 
den type. Troværdigheden i forhold til politi-
kerne lider alvorlige knæk.

Ingen er tilfredse med udviklingen, og 
opgaven med at udfordre alle bliver ikke ind-
friet. Sygefraværet stiger, og det bliver vanske-
ligere og vanskeligere at få lærere. Kvaliteten 
i en i forvejen mangelfuld vikardækning lider 
voldsomt. Få ansøgninger til lederstillingerne 
er vel også et tydeligt signal, lysten forsvin-
der, når rammer og forudsætninger ikke er i 
orden.

Vi vil gerne samarbejde om opgaveløsnin-
gen, men beslutningstagerne må erkende, at 
det ikke sker gennem de rammer, der eksi-
sterer. 

Folkeskolen er kommunernes, siger An-
torini nok så flot. Sådan set har hun ganske 
ret, men med den underfinansierede aftale-
indgåelse og en mangelfuld kompensation 

i kommunalaftalen er der altså ikke mange 
chancer for at få projektet til at gå op i en 
højere enhed.

Et af vore indsatsområder er at få politi-
kerne til at tage ansvar for, at skolerne kan 
lykkes med opgaven. Der er tale om total an-
svarsforflygtigelse.

Foreningen er udfordret, vi må styrke og 
fastholde sammenholdet og arbejde for at 
ændre situationen. I skal som medlemmer op-
leve, at foreningen bakker jer op i det daglige 
arbejde, men vi har brug for jeres hjælp.

Dokumentation af forholdene er vigtigt. 
Gennem beskrivelser af hverdagens uhyrlig-
heder må vi, meget gerne sammen med for-
ældregruppen, bringe politikerne i tale. 

Vi skal have ændret forholdene, inden det 
er for sent. Ud over at børnene i den sidste 
ende bliver de store tabere, så burde det være 
en menneskeret at have arbejdsvilkår, hvor 
der er en rimelig balance mellem de opgaver, 
der skal udføres, og den resursetildeling, der 
tilføres.

Vi vil igangsætte forskellige initiativer, der 
involverer alle niveauer i foreningen. Initiati-
verne skal dels sigte mod jeres daglige behov, 
dels understøtte dagsordner lokalt som cen-
tralt, der kan forbedre de generelle rammer, 
som I skal arbejde inden for.

Pas på jer selv, værn om fællesskabet. Det 
må ikke lykkes at sprænge sammenholdet på 
arbejdspladserne. Der er rigeligt med øde-
lagte juveler i folkeskolen, men kronjuvelen 
skal ikke ødelægges. 

 Dokumentation af forholdene er 
vigtigt. Gennem beskrivelser af hver-
dagens uhyrligheder må vi, meget 
gerne sammen med forældregruppen, 
bringe politikerne i tale. 

}  Vikarer i folkeskolen
 
Tatjana Larsen:
»Jeg er lige begyndt mit tredje 
år som lærerstuderende, og jeg 
har været så heldig, at jeg har 
fået et job som lærervikar på en 
skole. Jeg er ovenud lykkelig for 
at have fået den mulighed, da 
jeg kan mærke, at jeg udvikler 
mig meget og på andre måder, 
end jeg udvikler mig på studiet … 
Derfor kunne jeg ikke undgå at 
blive en smule provokeret, da 
jeg et par dage inden efterårs-
ferien sad på lærerværelset på 
den skole, hvor jeg arbejder, og 
havde en samtale med en anden 
vikar på skolen. Han var en ung 
fyr, der lige var blevet student, 
og han havde drømme om at 
komme i militæret efter et sab-
batår. Vi snakkede om løst og 
fast, da den unge dreng udbrød: 
’Det mest irriterende ved job-
bet som lærervikar er, når der 
er vikarbeskeder. Jeg er jo ikke 
ansat til at lære børnene noget. 
Jeg er bare ansat til at holde øje 
med dem’ …
Jeg forstår simpelthen ikke, 
hvordan man som skole kan til-
lade sig at ansætte ti vikarer, der 
kommer direkte fra gymnasiet 
og ikke har nogle særlige kom-
petencer og kvaliteter i forhold 
til undervisning …«.

DLF mener
VeD Per SanD PeDerSen,  
formanD for DLf’s  
organiSationS- og  
arbeJDSmiLJøuDVaLg 

Deltag i  
netdebatten 

 
folkeskolen.dk 
holder åbent 
hele døgnet

141968 p20-21_FS1914_Debatteret.indd   20 31/10/14   12.48



}  Har klasselæreren forladt 
klassen?

Katrine Nielsen:
»… til min søns forældremøde 
præsenterede læreren de faglige 
mål, og dernæst forklarede pæ-
dagogen lektiehjælp og under-
støttende undervisning ... Jeg er 
meget enig, hun er en dygtig og 
omsorgsfuld pædagog med øje 
for børnene og deres relationer, 
og det var kompetente forløb, hun 
skitserede. alt imens sad læreren 
og lyttede … Var det hensigten, at 
pædagogerne skulle overtage det 
sociale og personlige, så læreren 
kunne komme på besøg og do-
cere det faglige?«
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. 
Maksimalt 1.750 enheder inklusive mellemrum. Redaktionen  
forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til  
Folkeskolen nummer 21 skal være redaktionen i hænde senest  
onsdag den 19. november klokken 9.00.

} Fri os fra undersøgelser  
– eller hvad?

 
Niels Lynnerup: 
»nedenstående er taget fra 
Skolelederforeningens hjem-
meside:
’også allerslev, formand for KL’s 
børne- og kulturudvalg, mente, 
at der allerede er for mange un-
dersøgelser i omløb, ikke mindst 
fra DLf, der forstyrrer mere, end 
de samler, og det, der er behov 
for nu, er at være i gang og stå 
sammen, ikke mere bureaukrati’.
Det burde stå for sig selv, men 
kan vel rettelig oversættes med: 
’Vi ved, hvad vi vil – forstyr os 
ikke med kendsgerninger fra 
den virkelige verden!’
eller hvad med:
’og Hjortdal: Vi orker ikke flere 
problematiserende undersøgel-
ser lige nu, som medierne i en 
lind strøm i øvrigt bringer videre 
...(..) Det er mere meningsfuldt 
at være i dialog lokalt på skolen, 
med forvaltningen – og foku-
sere på udviklingen’.
fri oversættelse:
’altså – vi er trætte af det pro-
blematiserende ... hold nu op 
med det’.
Javel – ingen problematiserende 
undersøgelser! men når der i for-
rige måned fremkommer en ret 
tvivlsom funderet undersøgelse 
blandt eleverne om, at det går 
godt med inklusionen, benytter 
man lejligheden til at fremhæve, 
at det går bedre og bedre!«

} Kommentarer til »Egelund i 
debat om ro i klassen: Straf 
virker«

 
Thora Hvidtfeldt Rasmussen:
»Jeg er ikke meget for det, især 
ikke i lyset af historien med at 
give et par flade til en tilfældig 
elev fra en klasse, der larmer 
– men lige her må jeg give ege-
lund ret.
Det er absurd at lade et par 
fjollede piger spille bold op ad 
væggen i fysiklokalet (hvor der 
af sikkerhedsgrunde er skærpet 
tilsyn) og så kalde det skole.
og Helle Plauborg, din forklaring 
på, hvorfor du ikke synes, der skal 
være disciplin, udgør i sig selv 
en forklaring på, hvorfor der er så 
meget uro i den danske skole:
’Så har man allerede uddelt rol-
lerne, hvor det er læreren, der 
skal disciplinere, og eleverne, 
der skal disciplineres’.
Ja, det har man. Så har læreren 
fået rollen som lærer og eleven 
som elev.
er det i grunden ikke det rime-
ligste?«

Marina Norling: 
»’Hvad så – kan du styre elever-
ne?’ Det spørgsmål har jeg hørt 
utallige gange – særligt da jeg 
var ung lærer og faktisk så yng-
re ud end skolens ældste elever. 
Spørgsmålet ligger i rygmarven 
på mig, og derfor sørger jeg for, 
at min klasse er helt stille og går 
på fine rækker, når vi går hen på 
biblioteket. 
eleverne har spurgt mig, hvorfor 
de skal gå så pænt og være så 
stille, og jeg har forklaret, at jeg 
synes, det er pinligt at gå med 
en klasse, der larmer, og at jeg 
bliver stolt, når alle går rigtig 
pænt …«.

}Fragmenteret forberedelse

Pernille Kepler:
»… Jeg kunne defragmentere 
min arbejdstid en lille smule ved 
at møde klokken 7.30 mandag 
og tirsdag og lægge den time 
om torsdagen, men ærligt talt: 
Der er så dejligt fredeligt om 
morgenen, hvor skrigende børn 
ikke løber rundt lige uden for 
vinduet, så man ikke kan kon-
centrere sig, og jeg har et sæt 
færdighedsregning og fire klas-
sers biologirapporter liggende 
på mit bord, på mandag skal jeg 
have afgivet karakterer til tre 
klasser i to fag, og jeg har skole-
hjem-samtaler i næste uge, 
så jeg har brug for al den kon-
centration, som jeg kan skrabe 
sammen. Jeg kan godt afsløre, 
at jeg ikke når at rette noget 
som helst i denne uge.
når jeg så læser om de mange 
af mine kollegaer på andre af 
landets skoler, der har mellem 
26 og 32 lektioners undervis-
ning om ugen, så kan jeg godt 
forstå, at de går ned med flaget. 
Hvis politikerne ikke snart tager 
dette alvorligt, så håber jeg, at 
de er klar til at tage disse ulyk-
kelige skæbner på deres sam-
vittighed. Det er en direkte følge 
af en forhastet reform og en 
forhastet lov 409.
Det er tid til at samarbejde 
med lærerne om anstændige 
arbejdsforhold. Det er tid til at 
trække vejret ind og sige und-
skyld, mens man puster ud. Det 
er tid til at skabe sammenhæng 
mellem opgaver og tid …«.

Krigen
1864

GÅ PÅ OPDAGELSE 
i de originale kilder
sa.dk/tidslinjer

INTERAKTIV TIDSLINJE  
skræddersyet til udskolingen 

• Soldaterdagbøger 
• Krigstelegrammer
• Ministeriebreve
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»Lejrpædagogik« kalder folkeskolen.dk’s blogger  
undervisningen på Drengeakademiet.
Følg hans blog om Danmarks Radios tv-serie.
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WEBPRØVER

Bliv klar til afgangsprøverne!

Målrettet prøvetræning

Gyldendals webprøver er udarbejdet med udgangspunkt 

i de officielle skriftlige afgangsprøver. Niveau, omfang og 

opgavetyper er nøje afstemt efter prøverne i de enkelte 

fag, således at eleverne får den bedst mulige prøveforbe-

redelse. 

Nemt at gå til

Webprøverne sparer læreren for det tidskrævende rette-

arbejde. Eleven afvikler prøven digitalt – på skolen eller 

derhjemme. Når prøven er gennemført, får eleven med det 

samme en detaljeret respons på sine besvarelser. Læreren 

har adgang til elevens prøveresultater og får dermed et  

solidt overblik over klassens og den enkelte elevs styrker 

og svagheder inden for fagets områder.

Masser af træning 

Webprøverne indeholder et fyldigt træningsmateriale, der 

giver eleverne det bedste grundlag for at forberede sig på 

afgangsprøverne. Prøverne har et lettilgængeligt design, 

der gør det nemt for lærer og elever at anvende materialet.

DANSK 
Læsning og retskrivning
Differentierede prøver i retskrivning og læsning, 7.-9. klasse.

Skriftlig fremstilling
Opgaver, der svarer til afgangsprøven i skriftlig dansk med fokusområder og 

evalueringsark.

Dansk i tiende
Prøver i læsning og sprogbrug, modtagerrettet kommunika tion og skriftlig 

fremstilling.

Webprøver til mellemtrinnet
Nyt træningssite til mellemtrinnet. Indeholder differentierede læseprøver, 

diktater og sprogopgaver til 5. og 6. klassetrin.

ENGELSK 
Webprøverne tester lytte- og læseforståelse, sprog og sprogbrug samt skrift-

lig fremstilling. Der er prøvesæt til 8., 9. og 10. klasse.

TYSK 
Webprøverne tester lytte- og læseforståelse, sprog og sprogbrug samt skrift-

lig fremstilling. Der er prøvesæt til både 9. og 10. klasse.

MATEMATIK 
Færdigheder
Emnebaserede test til den løbende evaluering af faglige områder og prøvefor-

beredende test, som lægger op til afgangsprøven i matematiske færdigheder.

Mundtlige oplæg
Oplæggene er pdf-filer til print, der bruges som forberedelse til den mundt-

lige afgangsprøve eller som prøveoplæg i forbindelse med afgangsprøven.

Webprøver til mellemtrinnet - Færdigheder
Indeholder prøvetest som er udarbejdet med udgangspunk i de nationale test 

samt emnebaserede test, som evaluerer elevernes færdigheder i forskellige 

stofområder.

FYSIK/KEMI
Emnebaserede test om fx Elektricitet, Kemisk produktion, Luft, Madens kemi 

og Grundstoffer, der er velegnede til evaluering af faglige områder.

BIOLOGI
Emnebaserede test om fx Kroppen, Cellelære, Genetik, Skoven og Ferskvand, 

som tester elevernes forståelse af faglige områder samt prøveforberedende 

test svarende til de officielle prøver. 

GEOGRAFI
Emnebaserede test om fx Vejret, Kortlære, Vulkaner, Befolkning og Urbani-

sering, som tester elevernes forståelse af faglige områder samt prøveforbe- 

redende test svarende til de officielle prøver. 

Alle webprøver 
er optimeret til 
tablets

Gratis prøvelogin på webprøver.dk for hvert fag

Bestil brochuren på gyldendal-uddannelse.dk
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Målrettet prøvetræning

Gyldendals webprøver er udarbejdet med udgangspunkt 

i de officielle skriftlige afgangsprøver. Niveau, omfang og 

opgavetyper er nøje afstemt efter prøverne i de enkelte 

fag, således at eleverne får den bedst mulige prøveforbe-

redelse. 

Nemt at gå til

Webprøverne sparer læreren for det tidskrævende rette-

arbejde. Eleven afvikler prøven digitalt – på skolen eller 

derhjemme. Når prøven er gennemført, får eleven med det 

samme en detaljeret respons på sine besvarelser. Læreren 

har adgang til elevens prøveresultater og får dermed et  

solidt overblik over klassens og den enkelte elevs styrker 

og svagheder inden for fagets områder.

Masser af træning 

Webprøverne indeholder et fyldigt træningsmateriale, der 

giver eleverne det bedste grundlag for at forberede sig på 

afgangsprøverne. Prøverne har et lettilgængeligt design, 

der gør det nemt for lærer og elever at anvende materialet.

DANSK 
Læsning og retskrivning
Differentierede prøver i retskrivning og læsning, 7.-9. klasse.

Skriftlig fremstilling
Opgaver, der svarer til afgangsprøven i skriftlig dansk med fokusområder og 

evalueringsark.

Dansk i tiende
Prøver i læsning og sprogbrug, modtagerrettet kommunika tion og skriftlig 

fremstilling.

Webprøver til mellemtrinnet
Nyt træningssite til mellemtrinnet. Indeholder differentierede læseprøver, 

diktater og sprogopgaver til 5. og 6. klassetrin.

ENGELSK 
Webprøverne tester lytte- og læseforståelse, sprog og sprogbrug samt skrift-

lig fremstilling. Der er prøvesæt til 8., 9. og 10. klasse.

TYSK 
Webprøverne tester lytte- og læseforståelse, sprog og sprogbrug samt skrift-

lig fremstilling. Der er prøvesæt til både 9. og 10. klasse.

MATEMATIK 
Færdigheder
Emnebaserede test til den løbende evaluering af faglige områder og prøvefor-

beredende test, som lægger op til afgangsprøven i matematiske færdigheder.

Mundtlige oplæg
Oplæggene er pdf-filer til print, der bruges som forberedelse til den mundt-

lige afgangsprøve eller som prøveoplæg i forbindelse med afgangsprøven.

Webprøver til mellemtrinnet - Færdigheder
Indeholder prøvetest som er udarbejdet med udgangspunk i de nationale test 

samt emnebaserede test, som evaluerer elevernes færdigheder i forskellige 

stofområder.

FYSIK/KEMI
Emnebaserede test om fx Elektricitet, Kemisk produktion, Luft, Madens kemi 

og Grundstoffer, der er velegnede til evaluering af faglige områder.

BIOLOGI
Emnebaserede test om fx Kroppen, Cellelære, Genetik, Skoven og Ferskvand, 

som tester elevernes forståelse af faglige områder samt prøveforberedende 

test svarende til de officielle prøver. 

GEOGRAFI
Emnebaserede test om fx Vejret, Kortlære, Vulkaner, Befolkning og Urbani-

sering, som tester elevernes forståelse af faglige områder samt prøveforbe- 

redende test svarende til de officielle prøver. 
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er optimeret til 
tablets
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Resurserne er ulige fordelt i Nordstjerne-
skolens afdelinger, og det betyder, at der i 
nogle afdelinger ikke er medarbejdere nok til 
at varetage elevernes skemalagte lektioner. 

Derfor vil ledelsen have nye skemaer og nye 
opgaveoversigter klar til 1. november for hele 
skolen. Konsekvensen bliver blandt meget 
andet, at flere kommer til at undervise mere.

»Vi starter forfra. Som udgangspunkt kom-
mer alle til at undervise 21 timer – det vil sige 
28 lektioner. Det er mange«, siger tillidsre-
præsentant Søren Frost. 

Tanken var oprindelig, at lærerne sammen 

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

Især i indskolingen har den oprindelige 

Helt nye skemaer til alle  
på nordstjerneskolen

TeksT Helle  lauritsen

foTo lars  Horn

Forkert planlægningsgrundlag har betydet, at resurserne har været ulige fordelt i skolens afdelinger, 
melder skolens ledelse ud. Derfor ændres skemaerne fra 1. november på Frederikshavns store skole.
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planlægning givet problemer med for få læ-
rere uddannet i de fag, de underviste i. Pæ-
dagoger har stået for en del af arbejdet – også 
undervisning.

I et brev til forældrene skriver skoleledel-
sen: »I nogle Stjernetakker (afdelinger) er det 
med nuværende udgangspunkt ikke muligt 
at overholde ministeriets bestemmelser om 
timetal, og i andre Stjernetakker er perso-
nalet udsat for et stort pres i forhold til at 
undervise i fag og områder, som de ikke er 
uddannede til. Set fra dette perspektiv har vi 
i ledelsen vurderet, at det er absolut nødven-
digt med en ny planlægning af skoleåret 2014-
15. Opgaven med at omfordele resurserne, ny 

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

Frederikshavn er en af landets fattigste kommuner. I 
februar skrev økonomi- og indenrigsministeren til kom-
munen og bad forvaltningen stramme op. Ellers bliver 
kommunen sat under administration.

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

nordstjerneskolen  
i Frederikshavn

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

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

fagfordeling og skemalægning er med dette 
udgangspunkt taget tilbage til ledelsesgrup-
pen«.

Skoleledelsen forklarer i forældrebrevet, 
at det desværre nok kommer til at betyde, at 
nogle klasser får ændrede sluttidspunkter i 
forhold til nuværende skema.

»Vi er selvfølgelig meget, meget kede af, 
at det endnu en gang er nødvendigt at ændre 
på bemandingen i nogle klasser. Vi forsøger 
at minimere ændringerne til det absolut nød-
vendige, og vi forsøger at friholde de klasser, 
som har været hårdest ramt i forhold til tidli-
gere ændringer«, skriver ledelsen.

slog for stort brød op
Tillidsrepræsentanten fortæller, at skolen har 
slået for stort et pædagogisk brød op. Efter 
sammenlægning af flere skoler og indflyt-
ning i den nye bygning sidste skoleår var der 
blandt andet tilrettelagt forundringsforløb for 
eleverne i nogle frikvarterer, hvor de kunne 
beskæftige sig med naturfag, matematik eller 
andre fag.

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

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

Skolens leder rejste til nyt job i juni, og en 
konstitueret skoleleder startede 1. september. 
Nordstjerneskolen får først en ny skoleleder i 
2015, har kommunens skolechef meddelt.

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

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

»Vi har været igennem mange tiltag, om-

Folkeskolen  følger  
hverdagen på to skoler i dette  

skoleår. Det er Trongårdsskolen i 
Lyngby-Taarbæk og Nordstjerne- 

skolen i Frederikshavn.

Serie:
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Mark Andrew Jewkes 
fortæller, at han holder fri 
om søndagen nu. »Men 
jeg håber, at der kommer 
til at ske nogle ændringer, 
så vi får vores professio-
nelle råderum tilbage. Det 
er blevet kappet. Måske 
mærker elevene det ikke, 
men jeg gør«.

væltninger og forandringer – fra fusionering 
af flere skoler over arbejdstid og til skolerefor-
men. Der har hele tiden været tale om brand-
slukning for at få hverdagen til at hænge sam-
men«, opsummerer Søren Frost.

Tillidsrepræsentanten fortæller, at flere 
kolleger end normalt i sparetider er rejst til 
nye job i andre kommuner.

Men lærere og pædagoger gør, hvad de 
kan for at få skolehverdagen til at køre godt. 
Bevægelse i undervisningen folder sig for 

eksempel denne dag ud for 25 elever i 7.b i et 
bånd på en halv time. 

Lærer Ricky Gade har klassen i geografi 
og har arrangeret et atlasstafetløb ude ved 
multibanerne. Eleverne er delt i to grupper, 
der konkurrerer med hinanden. En elev fra 
hver gruppe løber rundt om multibanen og 
hen til to borde hver med et atlas. Her skal 
eleverne besvare et spørgsmål: Hvor ligger 
Adelaide – på hvilken side i atlasset og i hvil-
ken verdensdel? 

Tre sportsskadede elever hænger ud nede 
ved bordene og hepper på klassekammerater-
ne. Febrilsk bladrer eleverne fra registret og 
om på side 56. Når det er klaret, løber de hen 
til Ricky Gade, hvisker »side 56, Australien«, 
og læreren vifter med hånden og sender næ-
ste elev bag multibanerne ud på løbetur.

»De skal slå op i atlasset under stress. 
De får pulsen op, der er leg og frisk luft i 
det. Faktisk er eleverne ikke særlig vant til 
at skulle slå op i et register og finde frem til 
oplysninger i en opslagsbog, og det skal de 
kunne«, siger Ricky Gade.

Her sker det så i bevægelsesbåndet på en 
halv time. 

Eleverne fortæller, at det er rart i stedet for 
at sidde i klassen, og at det giver noget energi.

»Men vi vil hellere have tidligere fri. Nogle 
gange går vi tur, og det er spild af tid«, mener 
én.

»Nogle gange har vi bevægelse lige efter 
idrætsmodulet«, sukker en pige.

Vi eksperimenterer
Bevægelse var også med i rigt mål, da ele-
verne i tyskundervisningen hos Mark Andrew 
Jewkes producerede små film. 

»Ich werde dir helfen«, råber Lola i filmen, 
mens hun løber gennem Berlin – her illuderet 
ved en vej i Frederikshavn, hvor en pige fra 
klassen med pink paryk løber af sted. Hun 
løber længe. Filmen har noget musikvideo 
over sig.

Eleverne er ved at evaluere deres film 
sammen med tysklæreren. De griner og er 
meget tilfredse med deres film. Og tysk får de 
bestemt også talt.

»Selve filmen giver ikke tyskundervisning, 
men det har krævet selvstyring hos eleverne 
at producere den lille film i gruppen, de har 
skrevet dialogerne og tekstet filmen, så her er 
både bevægelse og understøttende undervis-
ning. Sådanne projekter har vi i øvrigt lavet 
også før skolereformen«, som Mark Andrew 
Jewkes formulerer det.

»Vi gør det, vi skal. Vi eksperimenterer. 
Når emnet er Egypten, bygger vi måske py-
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Den danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse

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

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

Selv om det kan synes at være en dispo-
sition langt ud i fremtiden at tegne en 
begravelsesforsikring, vil det vel for de fle-
ste føles betryggende at have sikret sine 
nærmeste en god økonomisk hjælp, når 
den tid kommer. Vi skal derfor opfordre 
til, at man i tide bliver indmeldt i DLB.

Der blev i juli kvartal for 7 afdøde med-
lemmer udbetalt 169.095 kr. – heraf 
bonus 63.095 kr.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 9756 8057

Dårligt indeklima skyld  
i daglige sygemeldinger
Hovedpine, kvalme og opkast er de værste symptomer på dårligt 
indeklima blandt Nordstjerneskolens personale. Bygherren har erkendt 
ventilationsproblemer, og en uvildig arbejdsmiljøekspert er involveret.

TeksT Helle  lauritsen

Siden skolestart i år og frem til oktober har 
Nordstjerneskolen haft op til otte-ti syge-
meldinger dagligt blandt personalet. Også 
enkelte elever er syge. Symptomerne er 
blandt andet hovedpine, træthed, kvalme og 
opkast. Indtil videre er indeklimaproblemer-
ne ikke fundet, men ventilationsanlægget 
har været indstillet forkert, og det er måske 
en del af forklaringen. Dog er CO2-værdierne 
ikke særligt høje, så en uvildig arbejdsmiljø-
ekspert er sat på sagen.

Tidligere havde skolen kun omkring to-
tre sygemeldte om dagen, men bare til slut-
ningen af september har tillidsrepræsentant 
Søren Frost været involveret i to-tre skåne-
aftaler for lærere på skolen. De har fået lov 
til at gå hjem, når de begyndte at kunne 
mærke symptomerne. 

»Bygherren har påtaget sig et ansvar i 
forhold til ventilationen og den luft, der bli-

ver blæst ind i lokalerne. Nu bliver der målt 
på CO2, luftfugtighed og støj. Noget er der jo 
galt, når så mange mærker indeklimaproble-
mer. Det bliver så ikke bedre af, at lærerne 
nu har hele deres arbejdstid på skolen«, 
siger Søren Frost.

»Alle skolens tillidsvalgte er glade for, at 
man nu efter langvarigt pres fra personalet 
arbejder på at ændre indeklimaforholdene 
på skolen. Desværre har skolens indeklima 
været med til at fjerne fokus fra dét, det 
egentlig handler om, nemlig elevernes un-
dervisning. Vi har en skole, som på mange 
måder er fantastisk, det skal vi også have 
indeklimaet til at blive, så vi kan nedbringe 
sygemeldingerne«.

Skolen vandt ellers i 2013 Nohr-Cons 
pris for bedste skolebyggeri blandt andet på 
grund af et stærkt fokus på bæredygtighed 
i byggeriet. Nohr-Con er en dansk virksom-
hed, der udbyder konferencer og studieture 
om offentligt byggeri. 
hl@dlf.org

ramider af menneskekroppe i en lille pause 
og laver egyptian walk, som vi har set det på 
en lille YouTube-video. Sådan en lille pause 
elsker nogle af eleverne«.

Han fortæller, at han øver sig i at holde 
fri, når han er hjemme, men da han har 
samfundsfag, bruger han noget tid på at følge 
med i nyhedsudsendelserne.

»Alt hvad jeg kan gøre på skolen, det gør 
jeg her. Men jeg har ofte en fornemmelse af at 
være dårligt forberedt. Når et link ikke virker 
i undervisningen, og eleverne spørger, om jeg 
ikke kunne have tjekket det på forhånd, eller 
når jeg er nødt til at give dem fem minutters 
pause, mens jeg finder noget på nettet. Jeg 
mister flow, og hvis jeg havde en lærerstude-
rende som praktikant, som jeg indimellem 
har haft, så ville det være et rigtig dårligt ek-
sempel«, mener Mark Andrew Jewkes.

»Jeg håber, det her bliver lavet om. Jeg 
synes, vi skal have vores professionelle rå-
derum tilbage. Det er blevet kappet. Måske 
mærker eleverne det ikke, men jeg gør. Vi har 
svært ved at finde fælles tid til at planlægge 
undervisning. Mine kolleger underviser, når 
jeg forbereder mig, og omvendt. Men jeg 
holder hviledagen hellig nu, hvor jeg tidligere 
arbejdede om søndagen«.

Frederikshavn Kommune har besluttet, 
at pædagogerne står for 75 procent af den 
understøttende undervisning. Lærer Mark 
Andrew Jewkes forklarer, at de har svært ved 
at få folk udefra – for eksempel fra forenings-
livet – til at komme gratis til skolen. Mange 
vil have penge for det, og det kan skolen ikke 
honorere. 
hl@dlf.org
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Elevfattige lektiecaféer, tidskrævende bevægelse uden bevist  
effekt og understøttende undervisning, der ikke får lov til at folde sig 
helt ud. Sådan går det med de nye reformkrav på Trongårdsskolen.

Tomme lokaler: 
Lektiecafé for  
de færreste
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Vi er i 6. klasse. Eleverne har dansk, og med 
20 minutter tilbage af timen stopper Mikael 
Nielsen den almindelige undervisning. Nu 
skal dansk leges ind ude i skolegården med 
en bold. 

Folkeskolen besøger Trongårdsskolen i 
Lyngby for at høre, hvordan det går med to 
helt centrale begreber i den nye skolereform, 
navnlig den understøttende undervisning, 
herunder lektiecaféerne og bevægelse i un-
dervisningen. 

Og konklusionen er tydelig: Det kunne 
godt gå bedre. 

Lektiecaféen virker ikke helt efter den 
politiske hensigt, der er at bryde med negativ 
social arv. På nogle klassetrin er der nærmest 
ingen elever, som benytter sig af tilbuddet om 
hjælp til lektier på skolen. 

Det gør kun hver syvende af de 60 6.-klas-
seelever på Trongårdsskolen, hvilket ikke un-
drer lærer og bibliotekar Mikael Nielsen.

»Hvem gider møde op i ottende lektion om 
fredagen?« spørger han retorisk. Lektiehjæl-
pen er dog mere besøgt på andre klassetrin.

Mere populært er den faglige fordybelse, 
også kaldet øvetid, som for eksempel kan 
være et kommakursus.  

Men at lektiecaféen ikke er blevet en stor 
succes, er måske meget heldigt, for så er der 
det mindre arbejde i en tid, hvor tingene er 
under stor forandring.

»Horribel ordning«
Pædagogerne skal tage sig af 60 procent af 
den understøttende undervisning i Lyngby-
Taarbæk Kommune. Dermed tegner lærerne 
sig kun for 40 procent, og det er et problem, 
mener Anne-Marie Bach, der også både er 
lærer og bibliotekar på skolen. 

»Lektiecaféen virker nogenlunde nu, fordi 
der ikke møder flere op. Jeg ved ikke, hvad 
der sker, når vi skal have 26 elever til én un-
derviser«, siger hun.

»Der kommer jo ikke flere undervisere«.
De to kolleger er enige i, at pædagogerne 

er blevet sendt på glatis på grund af bespa-
relser.

»At pædagogerne skal stå for 60 procent, 
er jo den billige løsning«, siger Mikael Niel-
sen, der mener, at 60/40-ordningen er »helt 
horribel«.

»De har ikke fagligheden til at stå for at 
støtte eleverne i fag, som pædagogerne ikke 

har haft, siden de selv gik i skole. Det er 
klart«, siger han. 

»Jeg synes, det er pissesynd for dem«. 
Viceskoleleder Anne Bay medgiver, at 

der er »udfordringer« i, at pædagogerne skal 
varetage så stor en del af den understøttende 
undervisning. Trongårdsskolen er delt op i en 
afdeling 1 for børnehaveklasse til og med 5. 
klasse og en afdeling 2 for de større elever.

Ledelsen har forsøgt at lægge så meget af 
pædagogernes arbejde i afdeling 1 som mu-
ligt, fortæller Anne Bay.

»Det er svært for dem at hjælpe eleverne 
i afdeling 2«, siger hun og sender en bøn til 
politikerne i forhold til at løse problemet med 
lektiecaféerne, når de efter næste folketings-
valg bliver obligatoriske.

»Jeg håber, vi får lov til at tænke kreativt og 
lægge lektiehjælp på alle mulige tider af dagen, 
fordi alle er for trætte så sent på dagen«.

Anne Bay vurderer dog, ligesom Mikael 
Nielsen og Anne-Marie Bach, at det går godt 
med lektiehjælpen i de timer, som køres af 
lærerne. 

Man skal kende klassen i  
understøttende undervisning
Anne-Marie Bach er klasselærer for en 
9.-klasse, og hun er lykkedes med at udøve 
god understøttende undervisning sammen 
med dem i biologi. Hun har taget fat i nogle 
artikler om aktuelle emner som ebola og liste-
ria og dermed koblet faget tættere sammen 
med, hvad der foregår i den virkelige verden.

Det synes hun, at understøttende under-
visning er et godt middel til. Nogle gange har 
eleverne svært ved at se, hvad de kan bruge 
deres skoleviden til.

»Det er biologi på en anden måde, og ele-
verne er ret glade for det«, siger Anne-Marie 
Bach, der også bruger den understøttende 
undervisning til timeløse fag, for eksempel 

arbejdsmarkedskendskab, idet klassens tid er 
droppet med reformen.

Til gengæld har hendes kollega, som står 
for klassens kristendomskundskabstimer, ikke 
haft lige så stor succes. 

»For at den understøttende undervisning 
kan komme til at virke, skal lærerne kende 
klassen rigtig godt. Det er klart, at det er 
svært at få det til at fungere, når eleverne kun 
er sammen med deres kristendomslærer i en 
lektion om ugen«. 

Bevægelse, når det passer ind
Kravet om 45 minutters bevægelse om dagen 
er også en udfordring, og Mikael Nielsen ef-
terlyser beviser for, at det rent faktisk gavner 
elevernes kognitive indlæring. 

»Jeg gad godt vide, hvor stor læringseffek-
ten er, i forhold til den tid vi bruger på det«, 
siger Mikael Nielsen.

En stor del af undervisningstiden går nu 
med at instruere elever i lege, som måske/
måske ikke virker. 

TeksT SiMon Brix

foTo Bo Tornvig

Eleverne synes tydeligvis, at det er sjovt at rende rundt 
ude i skolegården og kaste med en bold. Men den effekti-
ve undervisningstid er på skrump på grund af bevægelsen. 
Der går lang tid med at få ro på tropperne og instruere 
dem i lege, der giver fagligt udbytte.

  I starten af det nye skoleår besøgte Folkeskolen 
Trongårdsskolen i Lyngby. Dengang var en af kon-
klusionerne efter de første dage under den nye ar-
bejdstidslov, at tiden havde fået et helt nyt fokus i 
lærernes hverdag.  
»Nu er jeg begyndt at kigge på, hvornår jeg går 
hjem. Det har jeg aldrig gjort før«, sagde Bent Ro-
land Pedersen dengang. 
To måneder inde i det nye skoleår er vi tilbage på 
skolen for at følge op på den nye skoledag under 
reform og arbejdstidslov.

Trongårdsskolen – del 2
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Nu er vi tilbage i skolegården, hvor elever-
ne holdvis skal kaste en bold rundt mellem 
sig. Hvis bolden skifter hænder ti gange, uden 
at modstanderholdet kommer imellem, må 
eleverne stille det andet hold et spørgsmål i 
dansk grammatik. Hvad er et adjektiv, et til-
lægsord, et substantiv?

Men bolden når ikke mange gange rundt. 
Ud af de tyve minutter, klassen bruger på øvel-
sen, går otte-ni minutter med instruktioner, 
med at korrekse og med at besvare spørgsmål 
om reglerne. Og ikke mindst med at få samlet 
eleverne i gården, hvor drengene i ægte fri-
kvarterstil som det første finder en fodbold og 
begynder at styrte rundt efter den. 

Det er ikke nogen nem opgave at levere 
bevægelse i en faglig sammenhæng, som gi-
ver mening for både lærere og elever. Måske 
bliver det bedre med tiden, drømmer Mikael 
Nielsen og Anne-Marie Bach om.

»Vi gør det (bevægelse, redaktionen), når 
det passer ind«, siger Anne-Marie Bach. Hun 
mener ikke, det fungerer nu.

»Der er nogle rigtig gode sproglærere her 
på skolen, som har haft bevægelse i under-
visningen i mange år. I deres timer giver det 
mening. Det må ikke blive bevægelse for be-
vægelsens skyld«, siger hun. 

Anne-Marie Bach mener, at differentiering 
ikke kun er et kodeord for bevægelsen, men 
for hele reformen.

»I Lyngby-Taarbæk har vi mange resur-
sestærke elever og forældre, og derfor har 
vi kunnet levere gode resultater i mange år. 
Jeg synes, at man burde se på, hvor det ikke 
virker, og så sætte ind der med en anderledes 
skoledag«, siger hun.

Begge lærere sender roser af sted mod 
deres ledelse. Den gør, hvad den kan, for at 
det hele ikke virker så voldsomt. 

»Lektiecaféen virker nogenlunde nu, fordi der ikke møder 
flere op. Jeg ved ikke, hvad der sker, når vi skal have 26 
elever til én underviser«, sigerlærer Anne-Marie Bach.

Ikke engang ti minutters bold nåede eleverne at spille.
Længere tid gik der med at få samling på tropperne i gården.
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Har I en medarbejder, som arbejder med  
eller skal til at arbejde med naturvejledning og 
udeskole? Så er her en mulighed for en faglig op-
kvalificering gennem en attraktiv efteruddannelse 
som naturvejleder. Undervisningen dækkes af 
 Friluftsrådet. Kun udgifter til kost, logi og arbejds-
tid skal betales af arbejdsstedet.

For at komme i betragtning skal naturformidling 
være en væsentlig del af stillingsindholdet. Jo større 
berørings flade, og jo mere alsidige naturaktiviteterne 
er, desto bedre er chancerne for optagelse. Det tæller 
op, hvis medarbejderen er tilknyttet flere skoler, har en 
koordinerede funktion, opkvalificerer andre undervisere 
og lignende.

Naturvejlederefteruddannelsen udvikler deltagernes 
kompetencer til at planlægge, udvikle og gennemføre 
natur- og kulturhistorisk vejledning i det fri. Samtidig 
giver den adgang til faglig sparring i et stærkt, lands-
dækkende netværk af naturvejledere.

Uddannelsen foregår som en vekselvirkning mellem in-
ternatkurser, studieopgaver og praktisk naturvejledning 
på arbejdsstedet. Uddannelsen forløber over to år med 
en samlet arbejdsbelastning på ca. 11 uger i perioden.

Læs mere om naturvejlederuddannelsen, 
 ansøgningsskema mv.:  
www.friluftsraadet.dk/naturvejlederuddannelsen

Eller ring til naturvejlederkonsulent Sune Møller 
 Petersen på 24676643 og få mere information.

Det er nu der skal søges  
om optagelse, hvis I vil have en 
 medarbejder med på Naturvejleder
uddannelsen. Frist 31. december 2014.
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Hvem på skolen  
skal være jeres  
naturvejleder?
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»Vi føler os ikke som industriarbejdere, 
der bare tjekker ind og ud. Vi bliver taget al-
vorligt«, siger Mikael Nielsen, og Anne-Marie 
Bach nikker. Der er ingen stempelure. Heldig-
vis. Men der er stadig masser af udfordringer 
i Lyngby.

»Måske finder det sit leje på et tidspunkt, 
men det er et stort maskineri lige nu«, siger 
Mikael Nielsen om reformen som helhed. 
sbj@dlf.org

»Jeg gad godt vide, hvor stor læringseffekten er, i forhold 
til den tid vi bruger på det«, siger lærer Mikael Nielsen om 
bevægelseskrav.

Jeg håber, vi får lov til at tænke 
kreativt og lægge lektiehjælp på 
alle mulige tider af dagen, fordi alle 
er for trætte så sent på dagen. 
Anne Bay,
viceskoleleder, om obligatorisk lektiehjælp,  
der skal foregå i de sene skoletimer
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LÆRERPROFESSION
.DK

ET SITE OM LÆRERPRAKSIS OG PROFESSIONSUDVIKLING

Lærerprofession.dk har udvalgt de pro-
jekter, som i år dyster om at få fagbladet 
Folkeskolens og professionshøjskolernes 
priser for årets bedste afhandlinger. Seks 
projekter er nu udvalgt i to priskategorier, 
nemlig tre bachelorafhandlinger og tre 
diplomopgaver.

Der skulle kun have været nomineret ti 
opgaver, men niveauet er så højt i år, at pris-
komiteen valgte at udvide feltet til 11.

»Det er min klare fornemmelse, at kvali-
tetsniveauet kravler opad«, siger medlem af 
priskomiteen, journalist, lærer og projektle-
der Thorkild Thejsen. »Sidste år nominerede 
vi kun ni, fordi vi vurderede, at der ikke var 
flere, det var helt oppe at ringe. I år peger vi 
på 11, som dommerkomiteen skal se på, men 

vi kunne sagtens have peget på måske 15 eller 
20, for der var mange, der var rigtig gode. Og 
man kan se, at ambitionen om at behandle 
lærerfagligt relevante problemstillinger slår 
tydeligere igennem. I rigtig mange projekter 
kan man mærke, at de studerende er meget 
bevidste om, at de skal ud at virke som læ-
rere, når de vælger de problemstillinger, de 
skal bokse med i deres professionsbachelor-
projekt«.

Det er vejledere på professionshøjskoler-
nes læreruddannelser, som indstiller bache-
loropgaverne. I år er der indstillet 54, hvor 
der sidste år var indstillet 40 og året før tæt 
på 80.

De tre udvalgte bacheloropgaver
Blandt de 11 nominerede bacheloropgaver er 
følgende tre udvalgt af priskomiteen:

  Læreprofession.dk-priserne uddeles 14. november 
med deltagelse af undervisningsminister Christine 
Antorini. Hæderen går til forfatterne til de bedste 
bacheloropgaver og de bedste diplomopgaver, li-
gesom der uddeles en særpris for et bachelor- og/
eller diplomprojekt, som diskuterer muligheder og 
udfordringer med at arbejde med it-støttet under-
visning og digitale læremidler. 
Lærerprofession.dk er oprettet af professions-
højskolerne og fagbladet Folkeskolen for at in-
spirere og for at skabe debat om lærerpraksis 
og professionsudvikling. Alle projekter, som 
indstilles af professionshøjskolerne, ligger på                                  
lærerprofession.dk til inspiration til både praksis 
og studier. 
hah@dlf.org

Priser fra lærerprofession.dk 

Lærerprofession.dk klar til 
prisuddeling for tredje gang
Niveauet er stigende, det samme gælder den lærerfaglige relevans, siger medlemmer 
af dommerkomiteen. I år er antallet af nominerede bachelor- og diplomopgaver udvidet. 

TeksT JaN Kaare
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»Udvikling af self-efficacy. Den indirekte 
betydning af kompetencemotivation og 
tankesæt« af Stig Haslund Jensen fra lærerud-
dannelsen på Bornholm ved Professionshøj-
skolen UCC.

»Det professionelle læringsfællesskab – et 
udviklingsorienteret teamsamarbejde« af 
Janni Frehr Sørensen fra læreruddannelsen i 
Aarhus ved Professionshøjskolen Via.

»Litteraturlæsning med nye medier« af 
Stinne Roed Sørensen fra læreruddannelsen 
i Aalborg ved Professionshøjskolen Nordjyl-
land.

 Lærer Sally Dorff har været med i årets pris-
komite. Hun skrev det bedste bachelorprojekt 
i 2013 og siger om de tre projekter, der kan 
blive nummer et i år:

»Niveauet er højt, og alle tre projekter er 
meget gennemarbejdede. De peger på hver sin 
vigtige del af lærerlivet og det at undervise. Det 
betyder, at de trods deres forskellighed supple-
rer hinanden godt og er relevante, selvom de 
ikke alle er lige tæt på praksis på skolerne«.

Hendes eget bachelorprojekt, »Læselyst 
i udskolingen«, har siden prisoverrækkelsen 
for et år siden været genstand for opmærk-
somhed fra kolleger og læsevejledere på 
andre skoler i Tårnby Kommune, hvor hun 
arbejder.

Diplomprojekter også udvalgt
Lærer Marianne Ancker skrev det bedste di-
plomprojekt i 2013 med titlen »Effektiv tilgang 
til interkulturel kompetence«. Hun har været 
med i årets priskomite og siger om de i alt 11 
diplomprojekter, der er blevet vurderet:

»Jeg var på forhånd meget spændt på at 
læse og bedømme. Det sidste viste sig at være 
sværere end ventet, fordi samtlige projekter 
er spændende og på et højt fagligt niveau. 
Emnerne spænder bredt lige fra de meget 
praksisnære til de meget teoretiske, men jeg 
har i alle tilfælde oplevet, at de har noget re-
levant at byde på«.

Om de tre diplomprojekter, der kan blive 
nummer ét i år, siger hun:

»De er emnemæssigt meget forskellige, men 
de har det til fælles, at det er nemt at bevare 
læselysten, og at de, både hvor stoffet er tæt på 

ens praksis som lærer, og hvor det er længere 
væk, er engagerende. For mig kan projekter på 
diplomniveau blive så indviklede, at det inte-
ressante forsvinder. Det er ingenlunde tilfældet 
med disse tre projekter, selvom kun et af dem 
kommer tæt på min lærerpraksis«.

Blandt de 11 nominerede diplomopgaver 
fra skoleområdet er følgende tre udvalgt til at 
kæmpe videre:

»Herreværelset – Inklusion af marginalise-
rede unge voksne« af Jan Gosvig fra Profes-
sionshøjskolen Via.
 
»Litteratur, multimodalitet og dannelse 
– bil ledromanen som brobygger mellem 
skolekultur og mediekultur« af Charlotte 
Kusk fra Professionshøjskolen Nordjylland.
 
»Læselyst – et brobygningsprojekt imel-
lem fritidslæsning og læsekompetence« af 
Maya Rabjerg fra Professionshøjskolen Via. 
frelance@dlf.org 

LÆRERPROFESSION
.DK

ET SITE OM LÆRERPRAKSIS OG PROFESSIONSUDVIKLING

»Niveauet er højt, og alle tre projekter er meget gennem-
arbejdede. De peger på hver sin vigtige del af lærerlivet og 
det at undervise«, siger lærer Sally Dorff. I fjor vandt hun 
selv prisen for bedste bachelorprojekt med titlen »Læ-
selyst i udskolingen«. Alle de tre års indstillede projekter 
findes på lærerprofession.dk

Læs også
Læs alle de indstillede og nominerede 
bachelor- og PD-projekter på lærerpro-
fession.dk

LÆRERPROFESSION.DK
ET SITE OM LÆRERPRAKSIS OG PROFESSIONSUDVIKLING

Emnerne spænder bredt lige fra de  
meget praksisnære til de meget teoreti-
ske, men jeg har i alle tilfælde oplevet, at 

de har noget relevant at byde på. 
Marianne ancker

Priskomiteen for diplomprojekter
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»Vi var jo helst denne skole foruden«, siger lærer Line Borup Andreas-
sen. En udtalelse, der kræver en forklaring. Hun er lærer på skolen 
i Danner, krisecenter for kvinder og børn udsat for vold i hjemmet. 
Eleverne her har alle haft vold alt for tæt på. 

»Det er en anderledes skole, men dog en skole«, forklarer hun. 
»Og skolen har stor betydning for børn. Hvis man ikke går i skole, 

kan man virkelig føle sig udenfor og unormal. Skole er normalitet. I 
skolen kan man spejle sig i hinanden, og det er vigtigt for børnene og 
mødrene. Skolen skal signalere håb – at hverdagen bliver normal på et 
tidspunkt«.

Skolen i Danner ligger i et havehus med store vinduer, farver, lege-
tøj og en hule, hvor man kan læse, slappe af eller gemme sig lidt.

Skolen har få elever ad gangen, men læreren prøver altid at samle 
flere elever til undervisningen, hvis det kan lade sig gøre.

»Fællesskabet er meget vigtigt for børnene, men som lærer er jeg 

ofte nødt til at styre børnenes interaktion og hjælpe dem med at sætte 
ord på, i de konflikter der opstår«, siger Line Borup Andreassen.

I Danner bliver mor og børn visiteret, og personalet taler med fami-
lien om, hvorvidt børnene kan blive ved med at gå i deres almindelige 
skole, eller om de af sikkerhedsmæssige hensyn er nødt til at gå i skole 
i krisecentret.

Ofte flytter mødre og børn først på krisecenter efter at have oplevet 
vold i familien i mange år.

Vold har været en hemmelighed
Som lærer i skolen i Danner har Line Borup Andreassen mange opga-
ver. Hun står for undervisningen, har stort fokus på børnenes trivsel, 
vejleder mødrene i skole-hjem-samarbejdet og i at støtte med at indgå 
legeaftaler for børnene. Hun har kontakt til børnenes almindelige 
skoler og samarbejder med lærerne dér.

Hun vejleder også unge under uddannelse, som bor midlertidigt på 
krisecentret. For at støtte og hjælpe kvinderne til at kunne fortsætte 
deres uddannelse, selv om de lige nu er i en krise.

»Det er en stor beslutning for kvinderne at bryde med volden. Det 
er ofte en tophemmelighed, at man lever et liv med vold. Ingen har 

TeksT Helle lauritsen

foTo Klaus Holsting

rapporteret

Skolen, der helSt ikke Skulle   ekSiStere
Krisecentret Danner i København har ansat en lærer, der holder skole for de børn, der på grund af vold i 
familien ikke kan fortsætte på deres egen skole.
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  Hvert femte barn i Danmark bliver udsat for vold i hjemmet.
  Omkring 33.000 børn under 15 år har været vidne til fysisk vold mod en forælder.
  Cirka 2.000 børn bor hvert år på krisecenter i Danmark.
  I 2013 boede 56 børn på Danners Krisecenter. Nogle bor på krisecenter i mere end 

et halvt år.
  De fleste børn går i skolen i Danner af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis Danner ikke 

havde et skoletilbud, ville de ikke komme i skole.
  Skolen i Danner begyndte som et projekt i august 2012. Det er Egmont Fonden, der 

står for finansieringen frem til udgangen af 2014.
  Danner har også et videncenter, der dokumenterer og indsamler viden om vold. Cen-

tret står for både nationale og internationale projekter.

om vold og Danners Krisecenter

vidst det. Her opfordrer vi til ærlighed, for der har været hemmelighe-
der nok i mødrenes og børnenes liv, men tingene kan jo fortælles på 
mange måder, og dér støtter vi«, fortæller Line Borup Andreassen.

Hun beskriver børnene som nogle, der er vant til at klare sig selv, 

Skolen, der helSt ikke Skulle   ekSiStere

men som samtidig er helt på Herrens mark. Der er meget på spil i de-
res liv. At have set sin mor blive udsat for vold kan være lige så skade-
ligt for barnet som selv at være udsat for vold. 

I Danner er der ansat socialrådgivere, pædagoger og psykologer, 
der samarbejder om at støtte kvinder og børn, så man er rundt om 
mange aspekter i familiens liv.

»I skolen møder børnene struktur og forudsigelighed. De er vant 
til at være på vagt og have behov for at kontrollere, hvad der skal ske, 
fordi deres verden har været uforudsigelig. De har ikke vidst, hvornår 
volden kom, kun at det ville ske. Forudsigeligheden giver overskud til 
at kunne arbejde fagligt, selv om det kan tage noget tid for nogle. Men 
alle bliver mødt med, at vi her godt kan håndtere at sætte ord på kri-
sen og på volden. Her kan vi tale om det, for vi kan rumme det«.

Vanskeligt at opdage vold
Eleverne i Danners skole er i aldersgruppen fra 0.-9. klasse og nogle 
gymnasieelever.

Når der kommer nye børn, taler Line Borup Andreassen med 
børnenes tidligere lærere, besøger skolen og taler om, hvordan deres 
klasse og forældrene skal informeres. Måske skal barnet tilbage på sko-
len senere, måske begynder familien et nyt liv et andet sted.

»Ofte er det helt nyt for lærerne, at barnet har oplevet vold i fami-
lien. Andre gange falder tingene på plads for lærerne. Det kan være 
vanskeligt at opdage volden. Børnene reagerer meget forskelligt. Reak-
tionerne på et liv med vold kan forveksles med symptomer på for ek-
sempel ADHD. Andre bliver måske stille eller meget pligtopfyldende«, 
fortæller hun.

Hvis barnet skal tilbage på sin gamle skole, har Line Borup Andre-
assen udformet en plan for, hvordan lærerne kan følge op, og hvordan 
barnet gerne vil mødes i skolen. Samarbejdet mellem Danner og sko-
len er meget vigtigt, så barnet kan mødes bedst muligt.

trivslen er vigtig
I skolen i Danner arbejder læreren med mange skift i undervisningen. 
Ofte er børnene traumatiserede, og det kan betyde, at de har svært 
ved at koncentrere sig i længere tid.

»Jeg planlægger undervisningen, så børnene oplever succeser. Tit 
har de brug for at gå til det faglige på nogle nye måder. Men vi har 
også mulighed for at træne et fag intensivt, hvis der er behov for det. 
Så barnet er godt klædt på, når det vender tilbage til den normale sko-
le. Og så handler det om trivsel. At barnet oplever at være rart at være 
sammen med for andre«, siger Line Borup Andreassen.

Skolen har også fokus på fællesskaber og konflikthåndtering. Vold 
kan have været børnenes sprog, så de kan have behov for at lære noget 
om at sige nej i stedet for at slå og at få hjælp til at se andre muligheder 
end vold, når der opstår konflikter. Derfor er pauserne i undervisningen 
vigtige, så børnene kan lære at lege og være sammen i et fællesskab. 
hl@dlf.org

»Ofte er det helt nyt for lærerne på den tidligere skole, 
at barnet har oplevet vold i familien. Andre gange falder 
tingene på plads for lærerne. Det kan være vanskeligt at 
opdage volden. Børnene reagerer meget forskelligt«, siger 
Line Borup Andreassen, der er lærer på skolen i Danner – 
krisecenter for kvinder og børn udsat for vold i hjemmet.
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tættere på faget: billedkunst 

På Hadsundvejens Skole i Randers har billedhugger 
Pia Græsbøll Ottesen indrettet et værksted på sko-
len, som både elever og lærere nu kalder atelieret.   

»Som billedkunstlærer får jeg nu den fagfaglige 
sparring, som jeg har savnet i mange år, Jeg har 
fået mod på at kaste mig ud i andre materialer og 
teknikker, og seks timer i værkstedet giver både 
mig og eleverne nogle helt andre muligheder end de 
almindelige to timer i billedkunstlokalet«, siger bil-
ledkunstlærer Susanne Sørensen. 

Hver tirsdag underviser hun og Pia Græsbøll 
Ottesen sammen eleverne i værkstedet med de 
nyindkøbte store røremaskiner til fiberbeton. 

Hadsundvejens Skole er en af de 94 institutio-
ner, der i år fik penge fra Statens Kunstfond til en 
huskunstner.

I samarbejde med børnehaver 
I atelieret kommer både børnehavebørn og Had-
sundvejens egne elever fra alle klassetrin, da sko-
len ansøgte Statens Kunstfond om en huskunst-
nerordning sammen med to lokale børnehaver. 

Med 2.-klasseeleverne er Susanne Sørensen 

og Pia Græsbøll Ottensen i gang med at give 
byens offentlige skraldespande nyt liv som dyr 
eller træer.

»Det er meningen, at skraldespandene så skal 
genopsættes i parken«, fortæller Susanne Søren-
sen.   
lif@dlf.org

TeksT LIse  Frank

»Først laver vi et skelet af ståltrådslignende net, og så bliver skraldespandene beklædt med fiberbeton,  
som kommer i alle farver«, fortæller Susanne Sørensen.

En billedhugger 
er flyttet ind på 
Randers-skole
Billedkunstlærer susanne  
sørensen har i år fået en faglig  
sparringspartner i billedhugger Pia 
Græsbøll Ottesen, og eleverne  
arbejder nu med fiberbeton.

foto: Hadsundvejens skole

TilmEld dig  
nETvæRkET  

billEdkunsT 
på folkEskolEn.dk

Læs også
hele artiklen »En billedhugger er flyttet 
ind på Randers-skole« på folkeskolen.dk

BIG BANG er Danmarks nationale 
konference og messe for alle, der  
underviser, formidler, udvikler eller 
forsker inden for det naturfaglige 
felt. 

En række stærke arrangører og sam-
arbejdspartnere er gået sammen om 
at skabe en uforglemmelig konferen-
ce og messe. 

Det er nu, du skal sikre dig en plads.

Tilmelding: 
bigbangkonferencen.dk/tilmelding.

Pris: Kun 995 kr. for to dage med fag-
lig inspiration. Forplejning og fest–
aften er inkluderet i prisen.
  
Program: Programmet for BIG BANG 
offentliggøres den 1. december 2014.

På BIG BANG bliver du fagligt opda-
teret og får konkret inspiration til at 
forny din undervisning.

Temaer for årets spor er: Ny faglighed 
og nye kompetencer, Vidunderlige 
vilde verden, Hvad er kvalitet, Talent 
og innovation, Ud af skolen - ind i 
virkeligheden, Naturfag i rummet, 
Samarbejde på kryds og tværs, Ny 
naturvidenskab og Naturfagsmesse.

CENTRE FOR 
UNDERVISNINGSMIDLER

KONFERENCE  
19. – 20. MARTS 2015 
PÅ UC SJÆLLAND,  
CAMPUS ROSKILDE

TILMELD 
DIG 

ALLEREDE 
I DAG!
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Hvad sker der med undervisningsmiljøet, når ele-
verne er frie til at gøre, hvad de har lyst til? Filmen 
»Approaching the elephant« foregår i en antiauto-
ritær amerikansk friskole med idealistiske lærere og 
kloge elever. Her forsøger man at gøre op med den 
klassiske skole, hvor social arv er gennemgående. 
Ragnarok lurer dog hele tiden i en anarkistisk skole-
verden, hvor eleverne lærer det, de vil – når de vil, og 
hvis de vil. »Approaching the elephant« vises på do-
kumentarfilmsfestivalen cph:dox 12. november. Efter 
filmen, som er på engelsk, er der paneldebat om al-
ternative skole- og undervisningsformer.

Det er nu, skoler kan få del i de 60 millioner, 
som Friluftsrådet hvert år uddeler til projekter, 
der giver elever – og befolkningen som helhed 
– bedre mulighed for mere friluftsliv og flere 
naturoplevelser. Lærere kan tage sine elever 
med ud i verdens store, grønne legeplads, hvor 

de kan lære at bygge bålhytter eller fugletårne, 
indhegne hundeskove eller afmærke stier. Næste 
ansøgningsfrist er 1. marts 2015. 

Ved simon Brix/sbj@dlf.org

»Vi som billedkunst-
lærere skal holde øje 
med, hvordan faget 
udvikler sig under 
den nye skolereform. 
Vi må have et øje på 
efteruddannelses-
mulighederne og på, 
hvordan den under-
støttende undervis-
ning understøtter  
faget«.

Øje på  
billedkunstfaget 

Susanne Skou Kristensen, 
næstformand i Danmarks  
Billedkunstlærere, i bloggen »Nordisk 
samarbejde« 

Fyrværkeri med  
Fingrene i behold 
Sikkerhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen 
står bag et koncept, hvis formål er at be-
grænse skader forårsaget af fyrværkeri. Få 
gratis beskyttelsesbriller, lær eleverne om 
kampagnefilm, og forebyg fyrværkeriskader 
med et undervisningskoncept til digitale 
værktøjer fra Fyrværkerikampagnen. Koncep-
tet understøtter skolens fag- og læringsmål 
for it- og mediekompetencer og kan indgå i 
den understøttende undervisning. Som lærer 
får du tilsendt vejledning og adgang til at 
hente et køreklart undervisningsforløb med 
baggrundsviden og klare opgavebeskrivelser 
til eleverne. Tilmeldingsfrist 10. november.

Se mere på: fyrvaerkeri.dkNærm jer elefanten på: cphdox.dk

undervis i det fri

Find og udfyld ansøgningsskema på:  
friluftsraadet.dk

Tjen op til 4.500 kr. til klassekassen
Støt grønlandske børn - deltag i skolekonkurrencen 201

Sælg fl otte julekort og/eller “til-fra” gavemærker.

Yderligere information og 
tilmelding se www.skolekon.dk

I kan også tilmelde jer på 
skolekon@gmail.com eller 
på tlf.nr. 22 40 88 06

Vores projekter er for udsatte grønlandske børn og 
unge, i Grønland og i Danmark, fokus på barnets 
rettigheder. Vi lægger vægt på, at vores projekter 
bidrager til børnenes positive udvikling ved at 
styrke deres kompetencer og understøtte deres 
positive ressourcer. Målet er at medvirke til at 

skabe mønsterbrydere, så børnene og de unge kan 
få et sundt og værdigt liv. Hvis du støtter Foreningen 
gennem salg af julekort/gavemærker, støtter du 
de udsatte børn og unge i Grønland. Du kan læse 
mere om vores projekter på vores hjemmeside 
www.fgb.dk
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Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.

Vitello – nu til let  
øvede læsere
»Drengen de kaldte Vitello« er hastigt 
på vej til en status som en moderne 
»Emil fra Lønneberg«. Og nu er seks af 
de nyklassiske højtlæsningsbøger af 
Kim Fupz Aakeson blevet læsepæda-
gogisk bearbejdet, så lixtallet er endt 
på 17. Dermed kan let øvede læsere selv 
give sig i kast med Vitello, møgungen 
William, den klamme kæreste Kamma 
og de andre fra rækkehusene ved ring-
vejen. Til gengæld må de nøjes med il-
lustrationer i gråtoner.

I letlæsningsudgaverne 
er seks historier samlet 
i to bøger, henholdsvis 
»Drengen de kaldte Vitel-
lo« og »Vitello fra række-
huset ved ringvejen«. De 
koster hver 130 kroner.

Om højtlæsningsud-
gaverne skrev Folkesko-

lens anmeldere blandt andet: »Herlige 
højtlæsningsbøge« og »Aakeson er su-
veræn med opremsninger af hvad som 
helst, der får sproget til at synge«.

På folkeskolen.dk finder 
du altid masser af nye 
spændende anmeldel-
ser. læs for eksempel 
anmeldelsen af »Geo-
tema.dk«, som ikke 
alene er et gratis tilbud 
til geografilærerne, det 
er ifølge vores anmelder 
også godt. fantastisk 
kombination.
Bogen »Historiefortæl-
ling som virkemiddel« 
er en oase i den nuvæ-
rende historiefattige og 
mål-, evaluerings- og 
teststyrede ørkenvan-
dring, som undervisnin-
gen i folkeskolen under-
tiden er ved at udvikle 
sig til«, mener vores 
anmelder. læs hele 
anmeldelsen og find ud 
af hvorfor.
Hvis du på vores hjem-
meside finder en an-
meldelse, der sætter 
tanker i gang eller er 
særligt brugbar i forhold 
til at afgøre, om din 
skole skal indkøbe et 
materiale, så anbefal 
den med et klik på mu-
sen. På den måde er det 
lettere for dine fagfæller 
også at blive opmærk-
somme på den.
Du finder anmeldel-
serne på folkeskolen.dk/
anmeldelser

Få anmeldel-
ser direkte i din 
mailboks
Du kan også få et 
dagligt eller ugentligt 
nyhedsbrev med an-
meldelser af materialer 
til dit fagområde. Gå til 
folkeskolen.dk og opret 
dig som bruger. så kan 
du samtidig tilmelde 
dig vores mailservice.

»Hello! boys and girls« består af to hæfter på 
hver 64 sider. Materialet er rettet mod indsko-
lingen og tænkt som ekstramateriale, som kan 
fremme dialogen mellem lærer og elev. I hver 
bog er der 15 hverdagstemaer, hvert tema med 
et lille oplæg og en skriftlig øvelse og et forslag 
til dialog.

Ideen bag materialet er fin. Temaerne er re-
levante: familie, fritid, fødselsdag og så videre. 
Opgaverne er overskuelige. De samme mønstre 
gentages i hvert tema, så det er let at gå til 
for både elever og lærer. Der er en del læsning, 
men med instruktion fra læreren er det be-
stemt overkommeligt. Bøgerne kan ikke bruges 
som arbejd selv-materiale, temaerne kræver 
instruktion og gennemgang inden udførelsen.

Min største anke mod materialet er, at det 
engelsk, der bruges, til tider er noget kluntet. 
Bøgerne er renset for udvidet tid – og beskri-
velsen af, hvad forskellige mennesker foretager 
sig, og hvilket tøj de har på, får derfor et noget 
pudsigt udtryk: I wear a yellow T-shirt – altid 
eller hvordan?

Der er ingen grund til ikke at introducere 
brugen af udvidet tid på de yngste klassetrin. 
Eleverne bruger den under alle omstændighe-
der, fordi den er så markant for sproget. Man 
kan jo holde sig fra at give lange forelæsninger 
om aspekt og anvendelse og blot som med alle 
andre sproglige elementer lade eleverne tale 
og øve sig på sproget uden at kende alle de 
lingvistiske forklaringer. At udelade en sproglig 
feature, fordi den er grammatisk vanskelig, er 

uhensigtsmæssigt, det giver blot 
sproget et unaturligt dansk 

præg. 

n  engelsk  

Hvor blev 
-ing-formen af?

Hello! boys and girls 1   

Hello! boys and girls 2  

•  niels Pryn
•  eva Wulff
•  68 kroner
•  64 sider

•  niels Pryn
•  eva Wulff
•  68 kroner
•  64 sider

○   Anmeldt Af: Alice BucHHAve nørlem

Ideen er god, men forsøget på at gøre  
sproget let nok for de mindste resulterer  
i kluntet sprog.

Læs anmeldelserne i deres fulde 
længde på folkeskolen.dk/60581 og 
folkeskolen.dk/55708

Læs hele Folkeskolens anmeldelse af 
etteren på folkeskolen.dk/539904

mere leg til musik
»Med tigertræning er der plads til 
både aggressivitet og kropsbevidst-
hed. Brug det endelig«, skrev Folke-
skolens anmelder om bevægelseskon-
ceptet tigertræning, der bringer musik 
sammen med yoga, kampsport og 
akrobatik. Nu kommer en toer med 12 
nye lege med tilhørende sange, som 
også fås på cd.

Denne gang er der også blevet plads 
til små kommentarer fra blandt andre en 
ergoterapeut, så det er tydeligt for læ-
seren, hvad legene er gode for.

»Tigertræning – Twang 2« (bog og 
cd) udkom den 19. oktober. Prisen er 
250 kroner plus forsendelse. Se mere på 
tigertræning.dk
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xxxxxxxxxxx  

n  xxxx  

Ligesom i forgængeren »Grimt sprog?« gør for-
fatteren op med tanken om, at pædagoger og 
lærere skal agere »højesteretsdommere« med 
forbud og sanktioner i forhold til elevernes sprog. 
I stedet bør den voksne være »konsulent« for 
og »medoversætter« af sproget i konteksten og 
dets virkninger for aktøren: Eleven. Her er forfat-
terens pointe, at opmærksomheden på og ar-
bejdet med sproget øger elevernes forståelse for 
hinandens forskelligheder og grænser med øget 
trivsel og inkluderende tænkning som resultat.

Dette kan gøres ved at arbejde med bogens 
elevdel, der består af en række opgaver og øvel-
ser. Hver af disse indledes med en introduktion 
til pædagog/lærer. Til analyse af sproget kan 

»Sprogsneglen« bruges som elevernes hjæl-
peredskab. Der er opgaver med afsæt i krops-
sprog og intonation, sms- og internetsprog 
samt bandeord til understregning af, at sprog 
er mere end ord. Med udgangspunkt i cases 
kan der også arbejdes med elevernes egen for-
ståelse af og refleksion i forhold til eget og an-
dres sprog. I afsnittet om konfliktløsning præ-
senteres læseren for »pistol- og violsprog« som 
to måder at tale på i lighed med det for mange 
velkendte »ulve- og girafsprog«.

Bogen indeholder endvidere et oplæg til en 
konkurrence, elevevaluering, en mængde elev-
sider og kopiark, forslag til forældreaften og en 
litteraturliste.

»Mindre grimt sprog? – sprogarbejde i ind-
skolingen og SFO« er hurtig at læse med en fin 
balance mellem teori og praksisforslag. Elev-
målgruppen er søgt tilpasset ved inddragelse 
af »forståelsesunderstøttende illustrationer« i 
form af blandt andet små tegneserier.

Som forfatteren selv påpeger, så går teori-
afsæt og flere opgaver fra forgængeren »Grimt 
sprog?« igen, men når bogen først er læst, får 
man som pædagog eller lærer helt konkrete for-
slag og kopisider til mange timers spændende 
sprogarbejde uden den helt store forberedelse. 
Så i en travl skolehverdag vil denne bog for-
mentlig være en meget kærkommen hånds-
rækning. 

Betyder »fuck dig« altid det samme?
»Mindre grimt sprog?« er en revision og videre bearbejdning af bogen »Grimt sprog?«  
Denne gang er målgruppen eleverne fra skolefritidsordningen og indskolingen.
○   Anmeldt Af: cHristinA krolmer 

•  Heidi Honig spring
•  249 kroner
•  191 sider
•  frydenlund

mindre grimt sprog?

n  mobning, pædagogik, trivsel
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korte meddelelser

personalia

Thorkild Thejsen  
fylder 70
Når man ser Thorkild 
Thejsen stå på talersto-
len ved en prisoverræk-
kelse og holde et af sine 
engagerede indlæg om, 
hvordan lærerne skal 
udvikle professionen, og 
hvis man samtidig ser 
en af hans detaljerede 
drejebøger for, hvordan 
samme prisoverrækkelse 
skal foregå, er det meget 
svært at tro på, at den 
tidligere chefredaktør på 
Folkeskolen fylder 70 år 
den 19. november. 
I det forgangne år 
har han da også både 
skrevet en bog om 
DLF og folkeskolen fra 
1960’erne til i dag og 
interviewet en stribe 
lærere til ministeriets 
200-års hjemmeside. 
Han påstår, at han også 
har sagt nej til en række 
projekter, fordi han nu 

skal til at geare lidt ned. 
Hvis det er sandt, er det 
også ved at være på tide, 
al den stund at det snart 
er fem år siden, Thorkild 
Thejsen gik på pension 
efter 22 år som chefre-
daktør. 
Thorkild Thejsen er en 
god og engageret ven, 
som altid tager sig tid 
til at lytte og komme 
med de gode ideer, der 
udspringer af et langt 
og godt anvendt liv og 
arbejdsliv. Pensionerin-
gen kommer nok aldrig 
til at slå helt igennem. 
På redaktionen har han 
efterladt et skilt med 
teksten: »Jeg har ikke 
lavet min sidste ulykke 
endnu«. Man må håbe, at 
Thorkild fortsat vil kaste 
sig ud i nye projekter. Det 
er aldrig kedeligt. 
Hanne Birgitte Jørgensen,  

chefredaktør

mindeord

Birgit Holm Petersen
Birgit Holm Petersen 
døde fredag den 26. sep-
tember efter et længere 
sygdomsforløb. Birgit 
var ansat på Løjt Kirkeby 
Skole fra 1. januar 1999 
til sin død.
Birgit var en varm og rum-
melig lærer, der engageret 
gik til sine opgaver. Hun 
kerede sig om sine elever, 

som hun på alle måder 
forsøgte at nå, præcis 
hvor de var i deres udvik-
ling – det være sig fagligt, 
personligt og socialt. 
Birgits elever blev Birgits 
børn. Hun gjorde en for-
skel for eleverne og for 
deres familier. Hun lærte 
dem i høj grad at blive til 
livsduelige mennesker, 
med udgangspunkt i de 
vilkår de havde. Samtidig 
var Birgit altid sine elevers 
ambassadør og talerør, 
og alle steder, hvor hun 
kunne få eleverne med i 
større sammenhænge, 
kæmpede hun for dem.
Birgit var en støttende 
og hjælpsom kollega. 
Hun udviste interesse for 
mennesket bag kollegaen 
og fulgte gerne med i 
personlige forhold. Birgit 
havde grundlæggende 
værdier om fællesskab 
og ansvar – mærkesager, 
som hun tydeligt kæm-
pede for. 
Birgit værnede om mor-
gensamlinger og den 
danske sang, og en anden 
mærkesag var julemor-
gensamlingerne, som hun 
var konferencier for. Vi 
kommer alle til at savne 
Birgits fortællinger om 
morgenen i december.
Birgit var et fantastisk 
dejligt menneske, som vi 
savner. Æret være Birgits 
minde.

Kollegaer ved  
Løjt Kirkeby Skole,  

Aabenraa Kommune

Arkivfoto: Peter Riddersborg

DeaDlines for
sTillingsannoncer

Nummer 20:  11/11
Nummer 21:  25/11

Nummer 22:  9/12
Nummer 1:  19/12

Job & karriere

Tid til  
karriereskift?

Ledigheden blandt folkeskolelæ-
rere er for nedadgående, det lys-
ner over jobmarkedet. Det skulle 
alt andet lige gøre det nemmere 
at finde et andet job, hvis man 
har lyst til at skifte arbejdsplads 
eller trænger til et karriereskift.

Hvad skal man overveje i den 
forbindelse?

»Når vi har karrieresparring 
med medlemmer, handler det 
som regel om at finde nogle 
rammer, der gør det muligt at 
reflektere over, hvad man vil«, 
siger Tine Engelund, konsulent i 
Lærernes A-kasse. »Det handler 
om at tænke over, hvad der er 
godt ved det arbejde, man har, 
og hvad det er, man gerne vil 
have anderledes. Hvad vil man 
have mindre af, og hvad vil man 
have mere af?«

Kompetencer er et andet vig-
tigt område at sætte fokus på. 
Hvad har man styr på i kraft af 
sin uddannelse og sine joberfa-
ringer? Det er et spørgsmål, som 
mange på arbejdsmarkedet ikke 
har et svar parat på, selvom de 
bruger kompetencerne hver 
dag.

»Mange oplever det, de kan, 
som specifikt knyttet til at være 
lærer, men der er faktisk tale om 
generelle kompetencer, der kan 
bruges mange forskellige steder 
på arbejdsmarkedet. For eksem-
pel er de fleste lærere gode til at 
kommunikere, altså en kompe-
tence, som er nødvendig i mange 
job«, siger Tine Engelund.

Andre typiske lærerkompe-
tencer er at kunne sætte mål og 
evaluere, at kunne lede og orga-
nisere i forbindelse med løsning 

af opgaver og at kunne varetage 
administrative opgaver.  

»Det er værdsatte kompeten-
cer på mange arbejdspladser, og 
det er kompetencer, man skal 
være opmærksom på, når man 
søger arbejde, uanset om det 
er et lærerjob eller en anden 
type arbejde. Ved at afklare sine 
kompetencer har man også et 
godt grundlag for at undersøge, 
hvilken slags job man egentlig 
er interesseret i. Vil jeg gerne 
administrere? Vil jeg gerne kom-
munikere? Og så videre«, siger 
konsulenten.

En medlemsundersøgelse gen-
nemført af Danmarks Lærerfor-
ening i begyndelsen af 2014 viste, 
at rigtig mange lærere overvejede 
at skifte til andre brancher. I al-
dersgruppen 30-49 år var det tre 
ud af fire.

Men måske behøver man ikke 
helt droppe lærergerningen for at 
få et tiltrængt karriereskift. Der 
er brug for lærere mange steder 
i samfundet, og en læreruddan-
nelse fra en professionshøjskole 
er et godt grundlag.   

Her er en række arbejdsplad-
ser, der er nemt tilgængelige for 
lærere i folkeskolen:
• Efterskoler
• Produktionsskoler 
• Erhvervsskoler
• Voksenundervisning.
Andre nærliggende job:
•  Uddannelses- og erhvervsvej-

leder
• Skolebibliotekar
• Naturvejleder
• Skoleleder.
Jan Kaare, jobogkarriere@dlf.org

Ledigheden er på vej ned, og det er måske tid til et 
karriereskift. Her er en række gode råd, hvis du leder 
efter et andet arbejde.
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 Lederstillinger 

Vil du lede en skole, som har vist, at den kan udvikle sig i høj hastighed og med gode resultater?

Om skolen
Vi har succes. Skolens læseresultater er ganske enkelt fremragende. Det høje niveau skal fastholdes og 
forbedres i alle fag, også når eleverne bliver ældre. Mellemtrinnet skal udvikles og vejen mod ungdom-
suddannelserne skal styrkes gennem skolens nye udskolingsmodel. Skolens udvikling er godt forankret 
og medarbejderne er stabile, dygtige og engagerede.

Skolen er et stort aktiv i lokalområdet. En position, der skal styrkes og udbygges i de kommende år.

Strøbyskolen har knap 800 elever. Skolen er afdelingsopdelt og har flere tilknyttede specialtilbud. De 
fysiske faciliteter og omgivelserne er rigtig gode. 

Om dig
Vores forventninger til den kommende leder på Strøbyskolen er, at du kan
•	 gå	forrest	og	aktivt	ind	i	udviklingsarbejdet
•	 kommunikere	klart	såvel	internt	som	eksternt
•	 guide	og	udvikle	medarbejdere
•	 gennemskue	komplekse,	didaktiske,	pædagogiske	og	økonomiske	problemstillinger
•	 have	fokus	på	målstyring	og	faglige	resultater
•	 tage	medansvar	for	udvikling	af	alle	Stevnsskoler

Du er visionær og veluddannet, ikke nødvendigvis med traditionel skolebaggrund, men formentlig med 
ledelseserfaringer fra uddannelsesområdet. 

Yderligere oplysninger
Uddybende jobbeskrivelse kan hentes på www.genitor.dk/stillinger/. Der tilbydes attraktive vilkår med  
ansættelse på kontrakt. Du er også velkommen til at kontakte områdechef Peter Ulholm, Genitor på tlf.  
31 41 01 76, eller centerchef, Skole & Institution, Stevns Kommune, Anton Svendsen tlf. 30 16 90 90 eller 
se skolens hjemmeside www.stroebyskolen.dk. Du kan søge stillingen på www.genitor.dk/stillinger/. Ansøg-
ningsfristen er den 20.november kl. 10.00. Der afholdes samtaler den 26. og 27. november og den 8. december. 
Kandidater der går videre til anden runde skal gennemgå et testforløb og der vil blive taget referencer. 

Skoleleder til Strøbyskolen på Stevns 
Du er formentlig på vej til at blive en af Danmarks dygtigste skoleledere

Genopslag
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 Lederstillinger 

 Specialstillinger 

Skoleleder til 
Gentofte Skole

Se hele stillingsopslaget på

www.gentofte.dk

JOB I GENTOFTE KOMMUNE

Ambitionerne  for udvikling, faglighed og trivsel er i top 
i Gentofte Kommune. Vi arbejder målrettet og ambitiøst 
med skoleudvikling og udvikling af innovative lærings
miljøer på skolerne. Vi søger en skoleleder, der vil 
 bidrage strategisk i kommunen og konkret som skole
leder for Gentofte Skole.

Yderligere oplysninger om stillingen: Skole og Ungechef 
Hans Andresen, tlf. 22 35 44 88, bestyrelsesformand 
Mogens Lønborg tlf. 28 10 67 67 eller konsulent Ulla 
Bach Rosendal tlf. 29 91 15 21. 

Da vores nuværende afdelingsleder ønsker at gå på pension, søger vi 
en ny afdelingsleder ved Læseskolen med tiltrædelse 1. februar 2015. 
Læseskolen er en afdeling under N. Zahles Gymnasieskole, der va-
retager den boglige uddannelse af balleteleverne ved Det Kongelige 
Teaters Balletskole fra 0. – 9. klasse.
Balletuddannelsens formål er at uddanne balletdansere i verdens-
klasse. Undervisningen varetages af balletlærere og pædagoger, an-
sat af Det Kongelige Teater, og grundskolelærere, ansat ved N. Zahles 
Gymnasieskole. Læseskolen har i øjeblikket 108 elever, en afdelings-
leder og tolv grundskolelærere. 

Afdelingslederen skal stå for den daglige ledelse af Læseskolen og ind-
gå i et tæt samarbejde med Balletskolens ledelse og de andre aktører, 
der er en del af balletuddannelsen. 
Stillingen består fortrinsvis af ledelsesopgaver og i mindre omfang 
undervisning svarende til ca. 330 timer. Afdelingslederen refererer til 
afdelingsinspektøren ved N. Zahles Gymnasieskoles grundskole.

Det er Læseskolens opgave at sikre, at balleteleverne har et fagligt 
niveau, der er fuldt på højde med de mål, elever skal nå i den danske 
folkeskole. Undervisningen foregår på små hold, og der er udpræget 
fokus på den enkelte elevs faglige og personlige udvikling. 

Vi søger en afdelingsleder, der i samarbejde med balletskolens ledelse 
kan udvikle skolen pædagogisk og organisatorisk med respekt for ud-
dannelsens formål, skolens værdigrundlag og teatret som en dyna-
misk og kunstnerisk arbejdsplads.

Vi forventer, at afdelingslederen har følgende kompetencer
• Relevant lederuddannelse og dokumenteret ledelseserfaring
• Pædagogisk og organisatorisk indsigt og interesse for personale- 
 ledelse
• Administrative evner og økonomisk indsigt

Derudover lægger vi vægt på følgende personlige egenskaber
• Gode samarbejdsevner i forhold til balletskolens ledelse, lærere,  
 pædagoger, elever og forældre 
• Gode analytiske evner og god til at skabe overblik
• Fornemmelse for hvornår der skal medinddrages, lyttes, udfordres,
 delegeres og følges op
• Kan være faglig og pædagogisk inspirator, give sparring og feedback
• Gå-på-mod og robusthed til at træffe de nødvendige beslutninger

Læseskolen er en skole med
• Ambitiøse og dygtige elever
• En dygtig og erfaren medarbejderstab præget af stort engagement
• Engagerede forældre, der tager aktivt del i skolens liv

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Intervallønnen for afdelingsledere er 357.000 til 446.000 kr. ex. pension.

Ansøgning og kontakt
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte rektor Anne Birgitte 
Klange på telefon 33697910 og afdelingsinspektør Susanne Carlsen 
på telefon 33697915. Se også skolens hjemmeside kglballetskole.dk.
Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2015, og ansøgningsfrist er man. 
d. 17. november. kl. 10.00.
Ansøgning og relevante bilag sendes elektronisk til skolesekretær 
Susanne Böcher sb@zahlesgym.dk.
Ansættelsessamtaler 1. runde finder sted man. og tir. d. 1. og 2. 
december fra kl. 12.00 og 2. runde ons. d. 3. december fra kl. 12.00.

N. Zahles Gymnasieskole
søger afdelingsleder til 
Læseskolen ved Det Kongelige Teater    

Ansøgningsfrist: 21. november 2014 kl. 12.00

Dansk Skoleforening søger pr. 1. januar 2015 
eller snarest derefter en ledende skolepsykolog, 
som kan fastholde og videreudvikle kvaliteten i 
Skoleforeningens psykologiske og specialpædagogiske 
indsats.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) indtager 
en central rolle i Skoleforeningens tværfaglige 
samarbejde omkring børn og unge med behov for 
særlig støtte i det danske mindretal i Sydslesvig. 
PPR varetager det skolepsykologiske arbejde i 
Skoleforeningens institutioner, der omfatter 56 
daginstitutioner, 46 skoler, herunder to med 
gymnasieoverbygning samt en ungdomsskole.

Vi søger en ledende skolepsykolog, der er 
fleksibel, nytænkende og udviklingsorienteret, 
gerne med erfaring inden for skolepsykologisk 
arbejde, et solidt kendskab til PPR’s kerneopgaver 
og visioner for det fremtidige PPR.

Se hele stillingsopslaget på
www.skoleforeningen.org

LEDENDE SKOLEPSYKOLOG TIL

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK

RÅDGIVNING (PPR)
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 Lærerstillinger 

Vi forVenter, at du:
• er seminarieuddannet lærer, evt. med relevant efteruddannelse
• gerne vil undervise forskellige målgrupper af unge og voksne kursister
• er parat til at tage nye udfordringer op og have en arbejdsplads, som er under konstant udvikling

Vi tilbyder:
• engagerede kolleger
• tidssvarende undervisningsmidler
• et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone
• gode muligheder for at få efteruddannelsesønsker tilgodeset

HF & VUC Vejle er en del af Campus Vejle, der også består af 
Handelsgymnasium, HG-erhvervsuddannelser og Kursuscentret. 

yderligere oplysninger kan fås hos 
Uddannelseschef Ulrich Skytte på tlf. 72 16 26 06 eller e-mail: us@campusvejle.dk 

Ansættelsessamtaler vil finde sted om eftermiddagen den 25. november
Søg stillingen via linket på vores webside: www.campusvejle.dk/job vedhæftet relevante bilag

aVu-lærer søges
VuC Vejle søger en lærer til fastansættelse på fuld tid pr. 1. januar 2015. 
læreren skal kunne undervise i dansk og engelsk.

VUC Vejle
Boulevarden 48    DK - 7100 Vejle    tel: +45 72 16 26 16    info@campusvejle.dk    www.campusvejle.dk

Ansøgningsfrist 

17. november kl. 12

Adelgade 44 . 8660 Skanderborg
www.skanderborg.dk 

Skoleleder til en stor spændende 
skole
Stilling Skole er en folkeskole med 703 elever. Vi søger en 
engageret leder, der ønsker et job med et stort ansvars-
område og som kan være synlig og tydelig i hele 
organisationen.

Klik ind på www.skanderborg.dk og læs meget mere om 
stillingen og skolen.

Ansøgningsfrist den 12. november 2014. 

 Stilling Skole  

Vi indhenter straffe- og børneattest.

Hindholm Privatskole i Fuglebjerg søger til 1. januar 2015 
eller snarest derefter en faglig dygtig og engageret lærer 
bl.a. til fagene biologi og n/t.

Skemaet indtil sommerferien består derudover af dansk 
i 6. klasse, billedkunst i 3. klasse samt et valgfag med 
naturrelateret indhold. 
I skoleåret 2015/16 vil andre fagkombinationer kunne kom-
me i spil.

Der er tale om en fast lærerstilling på fuld tid. 
Ansættelsen sker i henhold til overenskomsten mellem
Finansministeriet og LC.

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

Ansøgningsfrist: 21.november 2014 kl. 12.
Ansøgning sendes til privatskole@hindholm.dk

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 48.

Hindholm Privatskole
Hindholmvej 21, 4250 Fuglebjerg

Hindholm Privatskole 
søger lærer til bl.a. biologi 
og natur/teknik

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

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

Der er tale om en fast lærerstilling på fuld tid.

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

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

Hindholm Privatskole, Hindholmvej 21,  
4250 Fuglebjerg

Hindholm Privatskole 
søger uddannet lærer
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 Lærerstillinger 

Kan du din dansk-litteratur 
på 7. årgang?

Har du linjefag eller tilsvarende kompetence inden for dansk, kristen-
dom og gerne idræt eller andre fag i udskolingen? Så har 7. årgang på 
Solvangskolen et skema klar til dig! Kom og bliv en del af et godt og 
tillidsbaseret samarbejde mellem medarbejdere og ledelse, hvor en 
god stemning og trivslen blandt personalet vægtes højt. Stillingen kan 
være din fra 1. januar 2015 eller snarest muligt

Vi søger en kollega, der trives i et udviklingsorienteret læringsmiljø, og 
som har en naturlig søgen efter at være medskaber af værdifulde og 
realistiske løsninger, hvor formålet konsekvent er rettet mod kerneopgaven: 
Elevernes læring. 

I den ledige stilling er ressourcetimer og medansvar for årgangens fælles 
læringscafé og faglige fordybelse - den understøttende undervisning - en 
naturlig del. Som kontaktlærer vil du desuden få ansvar for en gruppe 
elever på årgangen. 

Igennem de sidste tre år har vi investeret massivt i IT og medier og ikke 
mindst udviklingen af læringsmiljøer ude og inde. Alle medarbejdere har 
egen lap top og nyeste iPad til rådighed. Der er etableret nye arbejdspladser 
og rammer for 1,5 mio. kr. til lærere og pædagoger. Solvangskolen har en 
sund økonomi, egen skolekantine og teatersal. 

Læs mere, og søg stillingen 
senest 20. november kl. 12.00 på furesoe.dk/job.

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox

Dronninggårdskolen søger 
lærere til ansættelse 
snarest muligt

Rudersdal Kommune søsætter fra næste skoleår et stort 
banebrydende læringsprojekt ”Alle børn skal lære mere”. 
Har du lyst til at være en del af dette og til at være på en 
skole, hvor reform og digitalisering går hånd i hånd?

Vi søger tre lærere til Overbygningen (6.-9. kl.), der kan 
undervise i et eller flere af følgende fag:

•	 	Dansk,	hjemkundskab,	kristendom,	geografi,	biologi	og	
idræt.	Du	skal	fungere	som	primærvoksen	for	ca.	20	
elever,	og	du	skal	have	lyst	til	at	arbejde	med	holddeling	i	
tæt	samarbejde	om	dansk	på	6.	og	7.	årgang.	Alle	elever	
er	udstyret	med	I-Pad,	og	der	arbejdes	en	del	med	net	
baseret	undervisningsmaterialer,	og	derfor	forventer	vi	
også,	at	du	har	gode	IT-kompetencer.

•	 Gode	muligheder	for	efter-	videreuddannelse.

Vore indsatsområder dette skoleår: 

•	 	Hyppige	elevsamtaler	med	en	primær	voksen	om	elevens	
læring	og	progression.	

•	 	Alle	elever	skal	have	mulighed	for	at	forfølge	deres	nys-
gerrighed/deres	interesser	i	læring	i	løbet	af	ugen	og	

•	 	Alle	elever	har	en	udviklingsbog,	som	læringssamtalerne	
tager	sit	udgangspunkt	i.

•	 	Udvikling	af	træning	og	fordybelse.

Dronninggårdskolen	er	traditionsrig,	men	samtidig	også	
meget	udviklingsorienteret.	Vi	er	privilegeret	med	en	
positiv,	meget	engageret	og	aktiv	forældrekreds	og	nogle	
dejlige	elever.	Vi	er	beliggende	tæt	på	skov	og	natur	ved	
Holte	Station	i	Rudersdal	Kommune.	

Sammen	med	skolens	vision	præger	vores	værdier	”FRAMST”	
i	høj	grad	vores	hverdag.	Det	vil	sige,	at	vi	er	faglige,	vi	er	rum-
melige,	vi	er	ansvarlige	i	relationen,	vi	debatterer	menneske-
syn	og	vi	udviser	synlighed	og	skaber	tryghed.

Se	mere	på	vores	hjemmeside:	www.Dronninggaardskolen.
dk	eller	kontakt	skoleleder	Gitte	Moltzen	på	tlf.:	72	68	45	35	
eller	souschef	Anne	Møller	Boysen	på	tlf.:	72	68	45	06.	Vi	
glæder	os	til	at	hilse	på	dig.

Ansøgningsfrist	er	fredag	den	21.	november	2014	kl.	12.00.	
Vi	holder	løbende	samtaler.

Der	er	tale	om	både	faste	og	tidsbegrænsede	stillinger.	
Løn	ifølge	gældende	overenskomst.

Ansøgning	vedlagt	relevante	bilag	skal	sendes	til:
Dronninggårdskolen,	Rønnebærvej	33,	2840	Holte
Mrk.:	Ansøgning	eller	til:	Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Følg med og deltag  
i debatten på
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jobannoncer
    fra lærerjob.dk

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

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

Er du fagligt stærk? En holdspiller? Ildsjæl?  
Omsorgsfuld? - Og har du kulturforståelse?
Så er det dig, vi søger til at være en del af en fantas-
tisk sommerskole i perioden 11. juli - 1. august 2015.

Den Danske Sommerskole (arrangeret af Danes World-
wide) tilbyder hvert år tre ugers undervisning i dansk 
sprog og kultur til 450 børn, der til daglig bor uden for Dan-
marks grænser. Eleverne er i alderen 9 til 17 år. Vi har brug 
for dygtige dansklærere og aktivitetsledere, der har lyst til 
at indgå i et ungt team på bedste efterskolemanér.

Søger du job som dansklærer,
•	 er du læreruddannet med dansk eller dansk som  

andetsprog på linje eller
•	 du er lærerstuderende og afslutter linjefag i dansk 

eller dansk som andetsprog senest juni 2015

Søger du job som aktivitetsleder,
•	 er du vant til at stå for fritidsaktiviteter inden for fx 

sportslige og/eller kreative områder
•	 har du typisk erfaring som underviser, træner eller 

instruktør fra foreningslivet eller uddannelse
•	 er du initiativrig og god til at bevare overblikket
•	 er du vant til at arbejde med børn og unge

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

Kun ansøgninger, som er vedhæftet CV, udtalelser eller 
referencer og relevante eksamenspapirer eller udskrift 
af eksamenskarakterer, kommer i betragtning. Send din 
ansøgning til paw@danes.dk.

Ansøgningsfrist: Mandag den 1. december 2014

Sommerskolen søger  
lærere og aktivitetsledere

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

Job i 
ferien?

 Stillinger ved andre institutioner 

Munkegårdsskolen, Gentofte kommune

indskolingsleder til Munkegårdsskolen

§ ansøgningsfristen er den 14/11/14

Net-nr. 13994

bugtskolen, Greve kommune

Ny skoleleder pr. 1. januar 2015

§ ansøgningsfristen er den 17/11/14

Net-nr. 14028

kirkemosegård – Moeskærskolen, Greve kommune

Visionær og nytænkende skoleleder

§ ansøgningsfristen er den 17/11/14

Net-nr. 14030

Tibberupskolen, Helsingør kommune

afdelingsleder til espergærde Skole

§ ansøgningsfristen er den 12/11/14

Net-nr. 14020

dansk Skoleforening for Sydslesvig

Viceskoleleder ved ejderskolen i rendsborg

§ ansøgningsfristen er den 10/11/14

Net-nr. 14010

amager fælled Skole, københavns kommune

Visionær skoleleder

§ ansøgningsfristen er den 07/11/14

Net-nr. 13978

Sydskolen, odsherred kommune

afdelingsleder Sydskolen afd. Grevinge

§ ansøgningsfristen er den 21/11/14

Net-nr. 14036
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Munkegårdsskolen, Gentofte kommune

idrætspædagog til idræts-GFo

§ ansøgningsfristen er den 14/11/14

Net-nr. 13995

Ida Holsts Skole, Svendborg kommune

Lærer til geografi, natur/teknik, idræt m.v.

§ ansøgningsfristen er den 13/11/14

Net-nr. 13959

Nord-Samsø efterskole, Samsø kommune

Musiklærer pr. 1. januar 2015

§ ansøgningsfristen er den 24/11/14

Net-nr. 14018

rosendalskolen, Mariagerfjord kommune

Vikar/barselsvikar

§ ansøgningsfristen er den 07/11/14

Net-nr. 14022

Sønderborg kommune

afdelingsleder Humlehøj-Skolen

§ ansøgningsfristen er den 20/11/14

Net-nr. 14037

løjtegårdsskolen, Tårnby kommune

bliv lærer på den dejligste skole

§ ansøgningsfristen er den 16/11/14

Net-nr. 14023

espergærde Skole afd.Mørdrup, Helsingør kommune

bliv lærer på Mørdrupskolen

§ ansøgningsfristen er den 07/11/14

Net-nr. 13992

byskovskolen afd. benløse, ringsted kommune

Lærer til et barselsvikariat

§ ansøgningsfristen er den 19/11/14

Net-nr. 14011

damagerskolen, Greve kommune

Uddannet lærer pr. 1. januar 2015

§ ansøgningsfristen er den 14/11/14

Net-nr. 14021

frederiksberg friskole, frederiksberg kommune

Frederiksberg Friskole søger medarbejder

§ ansøgningsfristen er den 10/11/14

Net-nr. 13973

Idrætsefterskolen Grønsund, Vordingborg kommune

Lærer til gymnastik, dansk og idræt pr. 1. jan. 

§ ansøgningsfristen er den 10/11/14

Net-nr. 13974

engskovskolen afd. knabstrup, Holbæk kommune

Dygtig matematiklærer til indskolingen

§ ansøgningsfristen er den 10/11/14

Net-nr. 13977

Gilbjergskolen, Gribskov kommune

Lærere til Gilbjergskolen

§ ansøgningsfristen er den 12/11/14

Net-nr. 14033

kirstinebjergskolen, fredericia kommune

administrativ leder/leder af sekretariatet

§ ansøgningsfristen er den 16/11/14

Net-nr. 14039

jægerspris Skole, frederikssund kommune

kom og bliv afdelingsleder

§ ansøgningsfristen er den 07/11/14

Net-nr. 13985

Vallerødskolen, Hørsholm kommune

ambitiøs børnehaveklasseleder

§ ansøgningsfristen er den 14/11/14

Net-nr. 14043

langeskov Skole, kerteminde kommune

ambitiøs afdelingsleder

§ ansøgningsfristen er den 14/11/14

Net-nr. 14044

Trællerupskolen, lejre kommune

Lærer til dansk og inklusion

§ ansøgningsfristen er den 20/11/14

Net-nr. 14045
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sommerhus i odsherred. 
efterår/ vinter
I overby lyng kan du nyde 
livet i stort hus med plads 
til 2 familier.skøn natur og 
5. min til strand.
Telefon: 30293363 
sjodde.wordpress.com/

Monaco/roquebrune/
Menton
storslået udsigt over 
stranden, Middelhavet og 
Monaco. To værelses lej-
lighed på den klassiske 
franske riviera.  
Telefon: 39403935 
www.rivieraen.dk

sommer 2015
Vi er en familie i Island 
som gerne vil bytte lejlig-
hed i köbenhavn or om-
egn i stedet for et som-
merhus i Island.
Telefon: 003546981741 
www.atraveo.com/459627

lille hus i bjerglandsby 
i sydfrankrig sælges
Charmerende hus i kurby i 
Pyrenæerne til salg. Unik 
beliggenhed med en fan-
tastisk udsigt over byen 
og bjergene.
Telefon: 26288501 
www.vernet.123hjemmeside.dk

Berlin city 
superbeliggenhed 
m/rabat
lækker lejlighed, 2-6 
pers, supercentral belig-
genhed, Rosenthaler Pl. 
i Berlin Mitte, 10% rabat 
november + januar
Telefon: 20410785 
www.berlinferie.org

HUs nÄra isaBerg 
sKiDBacKe UTHYres
större hus för upp till 10 
personer. 5 min från skid-
backe, i sverige. 0046-
707858425, mejl: eva@
isaberg.nu
Telefon: 0046-707858425

Kunstnerboliger - 200 
m fra Vesterhavet
To boliger - 65 / 45 kwm 
fantastisk beliggende 
ved Tranum strandgård, 
kunst- og kulturcenter 
udlejes året rundt.
Telefon: 23867502 
www.tranumstrandgaard.dk

Ferie-eVenTYr 
PÅ sTrYnØ
stråtækt idyl med stor 
have. lys stue m. åbent 
ildsted 3 soveværelser. 
uge 3.000 Højsæson
Telefon: 26215350 
www.strynoe.dk

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

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

bazar
    Ikke-koMMercIelle aNNoNcer 

fra dlf-MedleMMer

rubrikannoncer

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

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

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

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

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

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

bo på det sjoveste vandrerhjem

Besøg Universe/Dybbøl 1864

www.lejrskolesønderborg.dk

Følg med og deltag i debatten på

lundehusskolen, københavns kommune

Matematiklærer til Lundehusskolen

§ ansøgningsfristen er den 10/11/14

Net-nr. 14024

Nivå Skole Syd, fredensborg kommune

3 lærere til indskolingen/udskolingen 

§ ansøgningsfristen er den 20/11/14

Net-nr. 14032

Skolen på Nyelandsvej, frederiksberg kommune

barselsvikar til 1. klasse

§ ansøgningsfristen er den 09/11/14

Net-nr. 14015

Munkegårdsskolen, Gentofte kommune

Social- eller inklusionspædagog

§ ansøgningsfristen er den 14/11/14

Net-nr. 13997

Gyldendal Uddannelse, københavns kommune

Fuldtids kursus- og marketingkoordinator 

§ ansøgningsfristen er den 07/11/14

Net-nr. 13966

Sofiendalskolen, faxe kommune

Lærer søges til Midtskolen afd. Sofiendal

§ ansøgningsfristen er den 21/11/14

Net-nr. 14038

Nordskolen afd. Nykøbing, odsherred kommune

Naturvidenskabeligt geni søges

§ ansøgningsfristen er den 09/11/14

Net-nr. 14012
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Bliv medlem af
Sproglærerforeningen

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

Bliv kørelærer
Brug dine kompetencer som lærer

og start egen køreskole
Velegnet deltidsjob

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

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

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk 

Se VRÅDAL og områdets mange muligheder med egne 
øjne... Vi tilbyder en spændende inspektionstur for skol-
ernes beslutningstagere, og den afvikles fra d. 19.-22. marts 
2015. *Turen er gratis, hvis I booker en skirejse eller aktivrej-
se til Vrådal i 2015 eller 2016 (ellers kr. 750,- pr. person).
  
Vi skal bo i de flotte, hyggelige og nyrenoverede Vrådal ferie-
lejligheder, som har eget køkken. Vi skal selvfølgelig også se 
områdets aktivitetsmuligheder på hhv. skiture og aktivrejser.
 
Seneste tilmelding d. 15.12 2014. 
Se mere på: www.alfatravel.dk/inspektionsrejse.html
Kontakt Peter eller Christian på 80 20 88 70. 
 

GRATIS
INSPEKTIONSREJSE*

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

VRÅDAL  
FRA KR. 1.498,-

NYHED!

Scan koden og læs mere:

alfa-folkeskolen_Vrådal_inspekt.indd   1 10/27/2014   3:30:34 PM

GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE

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

KILROYGROUPS.COM

Forslag til andre rejsemål:
Dublin, fly, 5 dg/4 nt  ......................... fra kr.  2.145,-
Paris, fly, 5 dg/4 nt  ........................... fra kr.  1.895,-
Berlin, rutebus, 4 dg/3 nt  ................. fra kr.  695,-
Rom, fly, 5 dg/4 nt  ........................... fra kr.  1.990,-
Istanbul, fly, 6 dg/5 nt  ...................... fra kr.  2.225,-
Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

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

Faglige
besøg

Faglige 
kompendier

Tryghed & 
sikkerhed

Erfarne 
konsulenter

Forslag til studiebesøg i Edinburgh: 
• Edingburgh Castle • The Real Mary King’s Close
• Stirling, The Trossachs & Loch Lomond, unik natur

STUDIEREJSE TIL
EDINBURGH
5 dg./4 nt. 
fly fra kr.  2040,-

Billige studie- og grupperejser

London, fly, 5dg/4nt fra kr.  1915,-
Lissabon, fly, 5dg/4nt fra kr.  2535,-
Prag, egen bus, 6dg/3nt fra kr.  1270,-

Top 3 faglige besøg i Firenze: Carrara marmor • Skolebesøg • Kemisk laboratorium

Kontakt Karen Jette: 
Tlf 46 91 02 42
kaho@team-benns.com
www.team-benns.com

TID: Vi klarer alt det praktiske – og du sparer tiden
SIKKERHED: Gennemprøvet koncept og vi er med hele vejen
FAGLIGHED: Det centrale element i enhver studierejse

VORES 
FOKUS 

ER:

Pris er pr. person i flersengsværelse på hostel

2.245
pr. person
5 dg/4 nt.

FIRENZE
 M. FLY fra kr.

Amsterdam, fly, 4dg/3nt fra kr.  1750,-
Hamborg, 4dg/3nt  fra kr.  1095,-
egen bus

Carrara marmor

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022

D
Skolerejser til Polen,
Tjekkiet og Tyskland

www.rejsetip.net 
tlf.: 36 96 47 29
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

Åbningstider
Man - tors: 10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955 · Email: via hjemmesiden · www.dlfa.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: 40 kroner. 

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

Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
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»folkeskolen – fagblad for 
 undervisere« og folkeskolen.dk 
udgives af Danmarks lærer-
forening. De redigeres efter jour-
nalistiske væsentligheds kriterier, 
og det er chefredak tøren, der har 
ansvaret for alt indholdet. Blade-
nes ledere udtrykker ikke nød-
vendigvis foreningens synspunk-
ter.

folkeskolen er fremstillet hos 
stibo Graphic, der er miljøcer-
tificeret af Det norske Veritas 
efter Iso 14001 og eMAs. 
Papirfabrikkerne, der fremstiller 
norcote og Maxi Gloss, er alle 
miljøcertificeret efter såvel Iso 
14001 som eMAs.

131. 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
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Bente Heger, chefsekretær  
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telefon: 33 69 64 00
Henrik Ankerstjerne Hermann
bladredaktør
hah@dlf.org
telefon: 33 69 64 01
karen Ravn, webredaktør
kra@dlf.org
telefon: 33 69 64 06 
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Pernille Aisinger, pai@dlf.org
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esben Christensen, esc@dlf.org
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Helle lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy olsen, jvo@dlf.org
lise frank, lif@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org
Mie Borggreen Winther 
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Layout og grafisk produktion  
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Anmeldelser og meddelelser
stine Grynberg Andersen  
redaktør af anmeldelser 
sga@dlf.org  
telefon: 33 69 64 04

Kontrolleret oplag 
Juni 2012: 84.782  
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læsertallet for  
1. halvår 2014 er  
154.000 
Index Danmark/Gallup.

folkeskolen.dk
faglige netværk:
Billedkunst, Danskundervisning, 
engelsk, ernæring og sundhed, 
Historie og samfundsfag, Hånd-
værk og design, Idræt, It i under-
visningen, Matematik, Musik,  
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@folkeskolendk    

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

Formand
Lærerstuderende Bob Bohlbro, 3092 5515, bobo@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

forsidefoto: Peter Helles eriksen

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skolelederforeningen er den forhandlingsberettigede organisation for landets skoleledere. 
Som medlem kan du henvende dig for rådgivning om tjenstlige problemstillinger, løn-  
og arbejdsforhold mv. Læs også bladet Plenum og nyhedsbrevet Plenum+.
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skole er  håb
krisecentret danner holder skole  
for børn i voldsramte familier.
Side 34

om  igen
I frederikshavn begynder nordstjerne-
skolen forfra med nye skemaer.
Side 24

Antorinis gAve
Interview med ministeren om den  
understøttende undervisning.
Side 9

er tiden  
hellig?

folkeskolereformens længere skoledag:  
kirken og skolen kæmper  

om børnenes tid.
Side 14
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uskolet 
Ved Morten Riemann

50 /  f o l k e s k o l e n  /  1 9  /  2 0 1 4

for korte NYHeDer

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

Så kan de lærer det / 69

Pædagogisk idébank:  
alle fag kan få en 1864-vinkel

GeoGrafi
Find følgende steder på kortet: 
Ejderen. Dybbøl Banke. Kongeåen. 
Indtil frikvarteret sidder vi sammen 
to og to og skammer os. 

BioloGi
Hvad finder vi af biotoper på  
slagmarken?

Billedkunst
Lav på gulvet en flot model af Dan-
nevirke. Brug mælkekartoner, lim, 
saks. Dekorér omhyggeligt med 
tusser og vandbaseret akrylmaling. 
Tramp den i stykker.

natur/teknik
Elevoplæg om forladere. Hvorfor de 
blev forladt. 

MateMatik
Danmark mistede i 1864 næsten 
en tredjedel af landets areal og en 
million indbyggere. Beregn, hvad 
det svarer til per indbygger, når Ole 
Bornedals serie har kostet 173 mil-
lioner.

Musik
Spil med klassen 1848-hittet 
»Dengang jeg drog af sted« udsat 
for forskellige genrer, for eksempel 
reggae, techno, latin. Undgå schla-
ger og tirolparty.

fysik/keMi
Dybbøl … Mølle! Et eller andet med 
centrifugalkraft, find på noget.

enGelsk
Ja tusind tak, men hvor blev I af, 
da det gjaldt? Fandeme nogle sølle 
allierede.

saMfundsfaG
Perspektivér krigen, og diskutér pa-
ralleller til nutiden. Noget med selv-
forståelse og politikernes skyld. Hvor-
for nogle mener, at danskerne måske 
alligevel ikke er de sejeste på kloden.

dansk
Nyd det. Pragtfuldt sprog.  
Pragtfuldt.

MadkundskaB
Klar over, hvor tæt det var på, at 
vores legendariske sønderjyske kaf-
febord var blevet til klam sacher-
torte med bismarckbolsjer?

kristendoMskundskaB
Oprems argumenter for, hvorfor 
danskerne til en vis grad på en 
måde med lidt god vilje måske så 
i hvert fald bare en lille smule kan 
kaldes krigens moralske sejrherrer.

sløjd
Fat fukssvans og krydsfinér.  
Vi bygger grænsebomme. 

idræt
Spil: To hold i hver sin dragt fistrer 
rundt på en plæne efter en kanon-
kugle. Til sidst vinder tyskerne.

Historie
Og NU orker vi ikke mere om den 
skide krig og alt det lilleputmindre-
værd. Kom videre med et forløb om 
de gode tider i Danmarkshistorien. 
Søg eventuelt ledelsen om penge 
til en tur sammen med søde 9.b til 
Dansk Vestindien.

tysk
Fertig, blev der sagt. Ende!

Udgivelsen skaber sammenhæng 
mellem den daglige danskunder-
visning og prøveform B. Der 
fokuseres særligt på overblik, 
variation i de danskfaglige tilgange 
og formidling.

> Til 6.-10. klasse.
140 kr. ekskl. moms

dansklf.dk –– dansklf@dansklf.dk –– 33 79 00 10

Dansklærerforeningen er en faglig forening for alle dansklærere på 
langs ad faget. Vi arrangerer kurser, udgiver faglige tidsskrifter, deltager 
i den danskfaglige debat og er et center for danskfaglige aktiviteter. 
Dansklærerforeningens Forlag udgiver trykte og digitale undervisning-
smaterialer til hele danskfaget.

SÆT SPOR TIL 
DEN MUNDTLIGE PRØVE 
AF BIRGITTE THERKILDSEN & 
BIRTHE CHRISTENSEN

HELT NYE UDGIVELSER FRA 
DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG

Niende og tiende bog i den 
charmerende serie Os fra 
Blomsterkvarteret. Serien er 
tænkt både til selvlæsning og til 
brug i litteraturundervisningen 
i indskolingen. De to sidste 
bøger kommer til foråret 2015.

90 kr. ekskl. moms
> Til 1.-2. klasse

OS FRA BLOM-
STER-KVARTERET 
9–10

Lille soldat er den tredje bog i 
EKKO-serien der kobler fi ktion og 
fakta. Drengen Mikkel smugler sig 
ombord på et fl y til Afghanistan. 
Pludselig befi nder han sig i en 
dansk camp og midt i en krig. 

> Til 6.-10. klasse.
110 kr. ekskl. moms

LILLE SOLDAT

TEA I ELVERLAND
1–3

Ny serie rettet mod de 9-13-årige 
spændingslæsere. Den er vel- 
egnet til både undervisning og 
selvlæsning. Sproget er enkelt med 
korte sætninger og en god rytme.

> Til 3.-6. klasse 
90 kr. ekskl. moms

AF ANETTE ELLEGAARD

AF CHARLOTTE KARREBÆK

En sjov og anderledes læsetræning 
til indskolingen. Læsebogen rummer 
små gætteopgaver og enkle læse-
forståelsesopgaver der støtter de nye 
læsere i at huske hvad der læses. 
Vinter på Månevej er fortsættelsen 
af Otto og Lea.

115 kr. ekskl. moms
> Til 1. klasse

VINTER PÅ MÅNEVEJ 
TEA I ELVERLAND

SE FLERE 
NYHEDER, 

OG KØB 
BØGERNE VIA 

DANSKLF.DK/
BUTIK

AF DY PLAMBECK

AF T.B. ROTTBØLL
BÆREDYGTIG 
SKOLEUDVIKLING  

Udgivelsen handler om det 
tankevækkende ved at de seneste 
35 års forsøgs- og udviklings-pro-
grammer i folkeskolen ikke har sat 
sig mærkbare spor i politiske 
strategier for skoleudvikling.

> Til alle
175 kr. ekskl. moms

AF BERGTHORA KRISTJANSDOTTIR & LENE TIMM
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Udgivelsen skaber sammenhæng 
mellem den daglige danskunder-
visning og prøveform B. Der 
fokuseres særligt på overblik, 
variation i de danskfaglige tilgange 
og formidling.

> Til 6.-10. klasse.
140 kr. ekskl. moms

dansklf.dk –– dansklf@dansklf.dk –– 33 79 00 10

Dansklærerforeningen er en faglig forening for alle dansklærere på 
langs ad faget. Vi arrangerer kurser, udgiver faglige tidsskrifter, deltager 
i den danskfaglige debat og er et center for danskfaglige aktiviteter. 
Dansklærerforeningens Forlag udgiver trykte og digitale undervisning-
smaterialer til hele danskfaget.

SÆT SPOR TIL 
DEN MUNDTLIGE PRØVE 
AF BIRGITTE THERKILDSEN & 
BIRTHE CHRISTENSEN

HELT NYE UDGIVELSER FRA 
DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG

Niende og tiende bog i den 
charmerende serie Os fra 
Blomsterkvarteret. Serien er 
tænkt både til selvlæsning og til 
brug i litteraturundervisningen 
i indskolingen. De to sidste 
bøger kommer til foråret 2015.

90 kr. ekskl. moms
> Til 1.-2. klasse

OS FRA BLOM-
STER-KVARTERET 
9–10

Lille soldat er den tredje bog i 
EKKO-serien der kobler fi ktion og 
fakta. Drengen Mikkel smugler sig 
ombord på et fl y til Afghanistan. 
Pludselig befi nder han sig i en 
dansk camp og midt i en krig. 

> Til 6.-10. klasse.
110 kr. ekskl. moms

LILLE SOLDAT

TEA I ELVERLAND
1–3

Ny serie rettet mod de 9-13-årige 
spændingslæsere. Den er vel- 
egnet til både undervisning og 
selvlæsning. Sproget er enkelt med 
korte sætninger og en god rytme.

> Til 3.-6. klasse 
90 kr. ekskl. moms

AF ANETTE ELLEGAARD

AF CHARLOTTE KARREBÆK

En sjov og anderledes læsetræning 
til indskolingen. Læsebogen rummer 
små gætteopgaver og enkle læse-
forståelsesopgaver der støtter de nye 
læsere i at huske hvad der læses. 
Vinter på Månevej er fortsættelsen 
af Otto og Lea.

115 kr. ekskl. moms
> Til 1. klasse

VINTER PÅ MÅNEVEJ 
TEA I ELVERLAND

SE FLERE 
NYHEDER, 

OG KØB 
BØGERNE VIA 

DANSKLF.DK/
BUTIK

AF DY PLAMBECK

AF T.B. ROTTBØLL
BÆREDYGTIG 
SKOLEUDVIKLING  

Udgivelsen handler om det 
tankevækkende ved at de seneste 
35 års forsøgs- og udviklings-pro-
grammer i folkeskolen ikke har sat 
sig mærkbare spor i politiske 
strategier for skoleudvikling.

> Til alle
175 kr. ekskl. moms

AF BERGTHORA KRISTJANSDOTTIR & LENE TIMM
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Portalerne rummer alt det, som en tidssvarende  
naturfagsundervisning kræver. Der er faglig  
for dybelse, løbende evaluering, onlineprøver og 
masser af praktiske aktiviteter. 

Du får høj faglighed og inspirerende læringsfor-
løb, der tager udgangspunkt i fagets indhold og 
didaktik.

Portalerne Fysik-kemifokus, Geografifokus og 
Biologifokus:
• Giver dig hurtigt overblik, og samler alt du har   
 brug for i én pakke.
•  Indeholder færdige forløb til hele skoleåret. 
•  Gør det nemt at differentiere undervisningen.
•  Gør det nemt at opstille mål og evaluere efter   
 hvert forløb.

Naturfag  ·  7.-9. klasse
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Portaler fyldt med faglighed
- din digitale indgang til naturfagene

NYHED

Portaler til alle fag! 
Scan koden og se alle 
Alineas nye portaler.

Portalerne Fysik-kemifokus, Geografifokus og Biologifokus indeholder fuldt dækkende 
og gennemdidaktiserede undervisningforløb 

Nysgerrig efter at vide mere? 
Kontakt Eva Stokholm
E-mail: est@alinea.dk
Tlf.: 25 27 77 08
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