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Side xx

Robuste læReRe
Koncentration og jordforbindelse  
– tag med på kursus i kropsterapi.
Side 32

FoRskeR: DRop lektieR
Nul lektier giver både gladere og 
dygtigere elever, viser forskning.
Side 14

lektieFag på ny måDe
Mening og mål er overskriften for 
lektiehjælp på Tåsingeskolen. 
Side  10

ElEvEr spildEr
tidEn i lEktiEcaféEr
Kun hver femte lærer mener, at lektiehjælp og faglig fordybelse har løftet eleverne,  
viser ny undersøgelse. Gør ordningen obligatorisk, siger skolelederne.

T e M A  •  S i d e  1 0
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Matematik4-6.gyldendal.dk er et nyt digitalt undervisnings- 

materiale til matematik på mellemtrinnet.

Portalen indeholder en række strukturerede undervisningsfor-

løb, som veksler mellem:

 fakta, hvor faglige begreber og metoder bliver introduce- 

 ret og forklaret med tekst eller video.

 anvendelse, hvor eleverne kan arbejde med de faglige   

 emner gennem opgaver og aktiviteter, der er under- 

 søgende, problemorienterede eller færdighedsprægede.

 Forløbene indledes med læringsmål og afsluttes 

 med evaluering.

I alle forløb inddrages digitale læringselementer, fx regne-ark- 

filer, GeoGebra-filer og web 2.0-værktøjer fra Skole-Tube. 

Desuden er der selvrettende interaktive opgaver, som ofte 

findes på flere niveauer, så eleverne individuelt kan træne 

deres matematiske færdigheder.

Matematikportaler til alle klassetrin

Se også vores portaler til indskolingen matematik0-3.gyldendal.dk 

og udskolingen matematik.gyldendal.dk.

Se mere på matematik4-6.gyldendal.dk

Skoleabonnement, pr. år pr. klasse kr. 800,- ex moms

få
tilskud

MATEMATIK

FAGPORTAL TIL 

MATEMATIK

4.-6. klasse

NYHED – matematik4-6.gyldendal.dk
Få en gratis prøveperiode 
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GO Atlas til 
 overbygningen
Indeholder mange fysiske kort 
og temakort, der præsenterer 
typeeksempler på geografi
ske emner. Til atlasset findes 
atlas øvelser og løsningshæfte.

GO Atlas til 
indskolingen
Rigt illustreret med fotos 
og tegninger, så det også er 
 til gængeligt for børn, der lige 
har lært at læse. Til atlasset 
findes atlas øvelser.

GO Atlas til 
mellemtrinnet
Indeholder enkle og over
skuelige kort over Danmark, 
Europa og Verden samt tema
opslag. Til atlasset findes 
atlas øvelser og løsningshæfte. 

GO Kort
Vil du også have digitale kort? Med 
GO Kort til 1.-6. og GO Kort til over-
bygningen får du adgang til over 550 
kort og interaktive ressourcer som fx 
søgning, ruter, arealmåling, zoom mv. 
Eleverne kan også arbejde med over 
600 op gaver og øvelser samt kortlære
forløb med oplæsning af tekst.

Lad dine elever gå på opdagelse i verden med GO Forlags klassiske  skoleatlas til 
hele grundskolen. Atlassene indeholder de mest anvendte kort til en lang række 
fag og undervisningssammenhænge.

GO Atlas

www.goforlag.dk

Læs mere og bestil atlas på www.goforlag.dk

1.-10. KLASSE

GO Atlas - folkeskolen.indd   1 17/11/14   15.14
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alinea.dk · tlf.: 3369 4666

I GEKKO-engelsk til indskolingen kan dine elever læse, 
lytte, synge og lege, mens de lærer. 

Eleverne får:
• Inspirerende forløb med farverigt og appellerende layout
• Sjove aktiviteter med sange, rim og remser 
• Interaktive spil og aktiviteter væk fra skærmen
• Adgang til Superreaders.dk – også med bøger til 
 indskolingen.

Hvad er GEKKO-engelsk?
GEKKO-engelsk er et interaktivt onlinemateriale, der dækker 
hele engelskforløbet i grundskolen. Materialet er bygget op 
omkring didaktiske, faglige forløb, som lever op til forenklede 
Fælles Mål, herunder tydelig målsætning og nem evaluering.  
Cooperative Learning er naturligt integreret i opgaverne og 
sikrer aktiv deltagelse og styrkelse af sociale kompetencer.

Klik ind på portal.gekko-engelsk.dk, og få et gratis prøve-
abonnement inkl. det nye forløb ”Ten Greedy Bluebottles”.

Engelsk  ·  1.-3. klasse

Nye forløb i GEKKO-engelsk til indskolingen
 - din portal til inspirerende undervisning

Scan koden og 
få et gratis 
prøveabonnement

Nysgerrig efter at vide mere? 
Kontakt Eva Stokholm
E-mail: est@alinea.dk

Tlf.: 25 27 77 08
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Kært barn har mange navne, siger man. Men gælder udsagnet også den 
anden vej? At mange navne betyder, at der er tale om et kært barn?

Det er et relevant spørgsmål, fordi det element i folkeskolereformen, som har fået 
flest navne, uden for enhver konkurrence er det, som blev til en frivillig ordning i sid-
ste øjeblik i den politiske proces.

»Lektiecafé« var det ord, som blev brugt i debatten op til reformen. Det skaber bil-
leder af hyggelige småborde med te og stearinlys. Her sidder eleverne og fordyber sig, 
mens den venlige voksne har god tid til at gå rundt og tale med hver enkelt. Ikke så 
mærkeligt at de fleste forældre tænkte, at det da kunne være en god ide.

»Faglig fordybelse« kom det til at hedde i reformteksten. Også gode ord. De taler om 
den tid, ro og grundighed, som mange savner i en stresset og multitaskende hverdag. 
Andre navne er blevet »fordybelsescafé« – endnu mere positivt – »lektiehjælp og faglig 
fordybelse« (LFF), »lektieunderstøttende undervisning« (Lusu) og »personlig udvikling 
og faglig fordybelse« (Puff ).  

Men desværre dækker de mange navne efter alt at dømme ikke over et kært barn, 
som alle er glade for at sidde og nusse med. Snarere fortæller virvaret af navne og for-
kortelser, at hver enkelt skole har været nødt til at opfinde et indhold, samtidig med at 
de har været i fuld gang med at forsøge at få resten af reformen og arbejdstidsloven til 
at fungere. Resultatet er blevet til alt muligt. Op mod 1.200 forskellige ordninger, siger 
en kilde.

Det store billede er desværre, at næsten halvdelen af 
lærerne mener, at eleverne spilder tiden, når de går i lek-
tiecafé. Ja, en gruppe lærere mener ligefrem, at det har en 
negativ effekt på elevernes læring. 

Omkring en tredjedel af forældrene har valgt tilbuddet fra, viser en anden undersø-
gelse. 

Folkeskolen har fundet flere skoler, hvor det er lykkedes at få noget fornuftigt ud af 
politikernes tanker. Men kun ved at skære ind til benet. Og kun ved at prøve sig frem 
og ændre det, som har vist sig at være vildskud.

Uanset navn har lærerne ikke tid nok til at forberede sig. Selv i velfungerende ord-
ninger kniber det med tid til at få kvaliteten op. 

Mon ikke tiden er kommet til at erkende, at det underlige miskmask, hvor det er 
blevet obligatorisk for skolerne at tilbyde faglig fordybelse og lektiehjælp, men frivilligt 
for forældrene at benytte tilbuddet, er én udfordring for meget oven i 
alle de andre. De politikere, som ikke kunne blive enige om indholdet 
af tilbuddet, bør tage konsekvensen og suspendere 
ordningen. De kan bruge tiden til en tænke-
pause og endda gå så vidt som til at spør-
ge skolerne, hvad der er brug for ... 

»I disse tider beklager man 
ofte, at humanistiske  

uddannelser uddanner til 
arbejdsløshed. Det gør  
læreruddannelsen ikke  

– tværtimod. Men den kan 
risikere at uddanne til en 

’folkeskole’, der ikke findes 
mere, fordi vi har glemt at 
tage vare på den, og fordi 
den er forsvundet i test  

og fraser«.
Dr.pæd. 

Alexander von Oettingen

»Kan det virkelig være 
tilfældet, at DLF ikke vil 

kæmpe for en ny overens-
komst og vælger ikke at 

stille med krav til  
forhandling af Overens-

komst 15?«
Lærer 

Mikkel Ammitzböll

»Jeg tror rent faktisk, at  
du har misforstået noget. 

DLF stiller krav om ny  
arbejdstidsaftale – og vi 

mener kravet meget  
alvorligt. Vi går ikke efter 
lapperier på lov 409, men 

en ny aftale«.
Formand for DLF’s overenskomstudvalg 

Gordon Ørskov Madsen

Det forsømte 
barn!

HAnne BirGitte JØrGensen,  
Ansv. cheFreDAktør

hjo@DLF.org

f o l k e s k o l e n  /  2 1  /  2 0 1 4  /  3 

Læs artiklerne:
•  »Elever spilder tiden i lektiecaféer« 

side 8.
•  »Lektiecafé kræver forberedelse«  

side 10.
•  Forsker: »Skrot lektierne og få  

dygtigere elever« side 14.
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Matematik4-6.gyldendal.dk er et nyt digitalt undervisnings- 

materiale til matematik på mellemtrinnet.

Portalen indeholder en række strukturerede undervisningsfor-

løb, som veksler mellem:

 fakta, hvor faglige begreber og metoder bliver introduce- 

 ret og forklaret med tekst eller video.

 anvendelse, hvor eleverne kan arbejde med de faglige   

 emner gennem opgaver og aktiviteter, der er under- 

 søgende, problemorienterede eller færdighedsprægede.

 Forløbene indledes med læringsmål og afsluttes 

 med evaluering.

I alle forløb inddrages digitale læringselementer, fx regne-ark- 

filer, GeoGebra-filer og web 2.0-værktøjer fra Skole-Tube. 

Desuden er der selvrettende interaktive opgaver, som ofte 

findes på flere niveauer, så eleverne individuelt kan træne 

deres matematiske færdigheder.

Matematikportaler til alle klassetrin

Se også vores portaler til indskolingen matematik0-3.gyldendal.dk 

og udskolingen matematik.gyldendal.dk.

Se mere på matematik4-6.gyldendal.dk

Skoleabonnement, pr. år pr. klasse kr. 800,- ex moms

få
tilskud

MATEMATIK

FAGPORTAL TIL 

MATEMATIK

4.-6. klasse

NYHED – matematik4-6.gyldendal.dk
Få en gratis prøveperiode 
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Ny undersøgelse:
elever spilder tiden i 

lektiecaféer.

Selvgjorte 
materialer

På Trekronerskolen har 
lærerne selv fremstil-
let ti sprogkasser med 

læremidler til tidlig 
sprogstart i engelsk.

NederSt på Skemaet  
– og to do-liSteN 

I 11. time fik De Konservative gjort lektiehjælpen  
frivillig. Dermed sendte de også et signal om,  
at den ikke skal prioriteres, siger skolelederne.

T E M A T i s E r E T

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
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lærerprofession.dk
De to vindere for bedste bachelor-

opgave og bedste diplomprojekt 
har kigget nærmere på børns læs-
ning. Den ene på iPads og den an-
den ved hjælp af biblioteksvenner.

Uskolet
Medicinalbranchen hyl-
der lærerstanden som 

»mest vækstende« kun-
degruppe. læs Morten 

Riemanns satire.

3228

kursus skaber robuste lærere
lærer Carsten Møller samarbejder med 
kropsdynamisk psykoterapeut susanne 
Mortensen om at gøre lærere og elever 

robuste. Det handler om jordforbindelse 
og koncentration.

LÆRERPROFESSION.DK
ET SITE OM LÆRERPRAKSIS OG PROFESSIONSUDVIKLING

Vindere

Blogger gør  
status

»Jeg er ikke længere  
sikker på, at lærerger-

ningen er min fremtid«.
Morten Barasinski 

»Om bord på skuden er 
det kun automatpiloten, 

der arbejder«.
Pernille kepler

Julekonkurrence
Folkeskolen udlodder to gange week-
endophold for to på et af Sinaturho-
tellerne for årets bedste julebillede. 
Del et billede på Instagram af, hvor-
dan du juler på din skole, og brug 
hashtagget #folkeskolejul.  
Læs mere på folkeskolen.dk

Tegning: Jon skræ
ntskov

Folkeskolen.dk .................................../  6

Aktualiseret
Elever spilder tiden i lektiecaféer ............/  8

Tematiseret
Lektiefag kræver forberedelse  ................../  10
»Man skal gå glip af noget, 
hvis man ikke har lektiefag« ....................../  13
Forsker: Skrot lektierne, og få  
dygtigere elever  ........................................../  14
»Det var den rigtige beslutning 
at gøre lektiehjælp frivilligt«  ...................../  17

Lærer til lærer ...................................../  21
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Kronik .........................................................../  22
DLF mener ................................................../  24
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I Aarhus, favrskov, fredensborg, Dragør og 
sønderborg kommuner har lærerne aftalt 
med lærerkredsene, at lærerne selv har en 
pulje timer, som de kan afvikle hjemme, på 
skolen eller et tredje sted. lærerne holder 
selv øje med puljen, og mange af dem har nu 
brugt deres flekstid lidt for meget, fordi de 
ikke har tid nok til at nå alle arbejdsopgaver 
på en uge. Dermed arbejder de i gennemsnit 
mere end 40 timer om ugen og kommer for-
mentlig til at mangle timer, inden skoleåret 
er omme.

»Adskillige lærere melder ind til os, at de 

har gjort for stort et indhug i deres puljeti-
mer«, siger lisbet skyum, formand for søn-
derborg lærerkreds.

»De kan italesætte over for deres ledelse, 
at ’kun hvis jeg bruger ekstra af den her tid, 
kan jeg nå at udføre alle opgaver’. Det er jo et 
problem, at det er sådan«, siger hun.

kredsen har ikke noget samlet overblik 
over omfanget, men lærerne har selv mulig-
hed for at holde styr på deres timer via en 
app fra Danmarks lærerforening.

I Dragør må timerne bruges til spontant 
opstået forældrekontakt og forberedelse. 

Ikke til andet. kredsformand Ulla erlandsen 
fortæller, at lærerne arbejder så meget, at de 
kan komme til at stå og mangle puljetimer 
til foråret. Andre har regnet ud, hvor mange 
timer de kan bruge hver uge, og holder sig 
slavisk til det. 

I Aarhus fortæller kredsformand Jesper 
skorstengaard, at han ikke kender til nogen, 
der snart løber tør for timer, men han kan 
godt forestille sig, at det sker. Derfor er det 
vigtigt, at man taler om problemet.   
sbj@dlf.org

Tirsdag 25. november 2014 kl. 16.07

Jelved ude med riven:  
KL skyld i lockout

Mandag 24. november 2014 kl. 07.03

Michael Ziegler kunne sagtens have 
indgået en aftale med Dlf-formand 
Anders Bondo Christensen om lærer-
nes arbejdsvilkår i foråret 2013, mener 
den radikale kulturminister, Marianne 
Jelved. Det sagde hun på en konferen-
ce om helhedsdannelse i skolen, som 
tænketanken sophia stod bag.

»Michael Ziegler kunne udmærket 
have indgået en form for aftale. Jeg 
skal ikke gøre mig klog på hvordan, men 
han kunne udmærket have givet Anders 

Bondo en håndsrækning, og hvis der 
havde siddet et bare lidt vist menneske 
på den post – undskyld jeg siger det, 
men jeg er parat til at diskutere det med 
Ziegler selv – så havde man selvfølgelig 
gjort det«, sagde Marianne Jelved, der 
selv er uddannet lærer.

»Men katastrofen sker, og det er jo, 
fordi ingen bøjer sig for det fælles bed-
ste. og Anders Bondo havde forsøgt 
flere gange«.  
sbj@dlf.org

I fem kommuner har lærerne en pulje af timer til blandt andet forberedelse, som de selv råder over og 
registrerer i en app. Men allerede nu er det tydeligt, at timepuljen risikerer at blive tømt før tid.

Lærernes 
flekstimer 
bliver brugt 
før tid

Foto: Nicolas Tobias Følsgaard

for at lærerne kan holde 
styr på deres flekstimer, 
har Danmarks lærerfor-
ening udviklet en app til 
formålet. 
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Mandag 17. november 2014 kl. 17.39

Ballerup bevarer  
Ordblindeinstituttet 
som selvstændig skole

De mange indsigelser mod at 
nedlægge ordblindeinstituttet 
som selvstændig skole har gjort 
så stort indtryk på politikerne 
i Ballerup, at de har besluttet, 
at instituttet skal fortsætte. 
August 2015 flytter instituttet 
til lundebjergskolen i skov-
lunde, men fortsætter som 
selvstændig skole med egen 
ledelse.

Fredag 21. november 2014 kl. 11.11

Få folkeskolen.dk’s  
nyheder i den nye  
SkoleKom
skolekom har været igennem 
en fornyelse med mulighed for 
apps og en ny webversion. I 
den forbindelse er der nu også 
mulighed for, at du kan få fol-
keskolen.dk’s nyheder og debat 
direkte ind i din skolekom. Du 
kan tilrette din profil, så du får 
direkte adgang til folkeskolen.
dk. en video viser hvordan.

Rasmus Alenkær: lærerne er  
pressede og stressede.

Tirsdag 18. november 2014 kl. 06.31

Meningsdannere får 
vitaminer til at fortælle 
konstruktive historier 
fra skolens hverdag

25 lærere er i gang med at ud-
danne sig til at skrive indlæg 
på en ny fælles blog, www.
skolenindefra.dk. De er ved at 
uddanne sig til konstruktive 
meningsdannere, og det er Dlf 
og tænketanken Cevea, der står 
for deres uddannelse. De lærer 
at skrive blogindlæg, debatind-
læg, udvikle pressestrategier 
og afvikle aktiviteter for kol-
legerne. Alt sammen for at give 
almindelige lærere en stemme 
i den offentlige debat om fol-
keskolen.

Onsdag 19. november 2014 kl. 15.51

Udsigt til masse- 
fyringer i Lolland  
Kommune

Besparelser på 20-25 millioner 
kroner kan betyde afskedigelser 
for lærere og pædagoger sva-
rende til omkring 50 årsværk, 
frygter lolland-falsters læ-
rerforening. konsekvenserne 
på skolerne kan blive mere 
undervisningstid til hver lærer, 
mindre holdtid for eleverne – og 
det sætter inklusionen under 
pres, siger kredsformand Hen-
rik Hansen. kredsstyrelsen er 
i gang med forhandlinger med 
kommunen, og 3. december er 
der fælles fagligt klubmøde for 
medlemmerne.

 
nyheder på:

  

Mandag 24. november 2014 kl. 07.00

før efterårsferien blev lærer Helle Bo-
elt Hindsgaul ofte nervøs og mistede 
overblikket, fordi opgaverne hobede sig 
op. I dag har hun fået frataget, hvad der 
svarer til to lektioner. ledelsen på Øster-
byskolen i Vejen aflaster gerne de mest 
pressede lærere i perioder, fortæller hun. 
Helle Boelt Hindsgaul er fransklærer og 
var i gang med et stort internationalt 
projekt, som hun skulle stå for, oven i 
alt det andet arbejde. Men ledelsen tog 
presset i opløbet. 
folkeskolen@dlf.org

Helle Boelt Hindsgaul, der er lærer på Østerbyskolen i Vejen kom-
mune, oplevede, at ledelsen greb ind, da opgaverne hobede sig op.

Mest læste:
 
•   Inspektør på frederiksberg: 

»lov 409 er en ommer«

•   Jelved ude med riven:  
kl skyld i lockout

•   Rasmus Alenkær:  
lærerne er pressede  
og stressede

Mest kommenterede: 

•   Ministre: Panik ikke over 
elevflugt fra foreninger

•   Debat: om mistet tillid

•   Jelved ude med riven:  
kl skyld i lockout

Fik du  
læst: 

stemmer fra skolen:  
Ledelsen fjerner opgaver  
fra de mest pressede

Foto: Palle Peter Skov
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Ny undersøgelse:  
Elever spilder tiden i lektiecaféer
Over halvdelen af lærerne vurderer, at skolernes obligatoriske tilbud om lektiehjælp ikke giver positiv  
effekt på elevernes faglige udbytte, viser ny undersøgelse. 

TeksT AndrEAs  Brøns  riisE Og  
MAriA  BEchEr  TriEr

illusTraTion PErnillE  MühlBAch

De første måneder med lektiehjælp på alle 
skoler tyder på, at lektiehjælpen er det mål 
i reformen, som skolerne har sværest ved at 
opfylde. På Undervisningsministeriets hjem-
meside fremgår det, at skolerne skal tilbyde 
lektiehjælp og faglig fordybelse for »at give 
eleverne bedre mulighed for at få et tilfreds-
stillende udbytte af undervisningen«. En 
panelundersøgelse, som Scharling Research 
har udført for Folkeskolen, viser dog, at knap 
halvdelen af lærerne vurderer, at lektiehjælp 
ikke har nogen positiv effekt på elevernes 
faglige udbytte af undervisningen. 14 procent 
vurderer, at lektiehjælpen giver eleverne rin-
gere fagligt udbytte. Hver femte lærer mener, 
at indførelsen af lektiehjælp er positivt for 
elevernes faglige udbytte. 17 procent ved ikke, 
hvad de skal svare på spørgsmålet.

Formand for skolelederne Claus Hjortdal 
kan nikke genkendende til, at skolerne kæm-
per med lektiehjælp og faglig fordybelse.

»Ikke alle skoler prioriterer det lige højt – 
for nu at sige det pænt. Lektiehjælp har ikke 
fået det udtryk og udseende, som man havde 
forventet«.

Han mener, at en del af forklaringen er, at 
partierne med folkeskoleforliget har signale-
ret til skolerne, at lektiehjælp er det, de kan 
prioritere lavest, fordi forældrene har mulig-
hed for at vælge det fra. Desuden bremser 

kravet om placering af lektiehjælpen i yderti-
merne for udvikling af nye metoder.  

»Det makværk af et forlig, man indgik om-
kring lektiehjælp, spænder ben for de gode 
ting, der kunne ligge i det«, siger Claus Hjort-
dal. »Lektiehjælpen lider under, at den skal 
ligge på nogle specifikke ydertidspunkter. Det 
gør, at vi ikke kan indtænke den i den faglige 
fordybelse og den understøttende undervis-
ning, som det er meningen. Når faglig fordy-
belse, lektiehjælp og understøttende under-
visning bliver obligatorisk, kan vi udnytte det 
på helt andre måder«.

Forældre: ikke godt nok
Også forældrene oplever ifølge formanden 
for foreningen Skole og Forældre, Mette With 
Hagensen, at lektiehjælpen ikke lever 
op til forventningerne. 

»Det er det område, det har 
været sværest at komme i 
gang med. Det er samtidig 
det mest synlige for den 
brede kreds af forældre. 
Desværre er tilbagemel-
dingerne meget kritiske. 
Det handler om, at for-
ventningerne til det, der i 
den offentlige debat er blevet 
kaldt lektiecafé, har været me-
get forskellige«, siger hun.

dlF: lektiehjælp på 1.200 måder
Formand for skole- og uddannelsespolitisk 
udvalg i DLF Bjørn Hansen har netop været 
til møde med tillidsvalgte fra alle landets 
lærerkredse. Tilbagemeldingen lyder, at lek-
tiehjælpen foregår på næsten 1.200 forskel-
lige måder på skolerne, fortæller han.

»Sådan som lektiehjælpen bedrives lige 
nu, er der mange, der mener, at eleverne slet 
ikke får udbytte af den. Nogle steder er det 
opbevaring og nærmest spild af tid i forhold 
til formålet. Lektiehjælpen kunne bruges me-
get bedre, end den bliver nu«.

Forsker: drop lektiecafé
Ph.d. med speciale i lektier Flemming B. 
Olsen mener også, at forligspartierne skød 
ved siden af, da de valgte, at lektiehjælpen i 
den første tid skal gøres frivillig og placeres i 
ydertimerne. Hans forskning viser, at lektier 
giver det bedste faglige udbytte, hvis de in-
tegreres i undervisningen – og den mulighed 
kan skolerne få efter et folketingsvalg. 

»Man er begyndt uden at have forsknings-
mæssigt belæg for, at det virker. Der er en 
undersøgelse om lektiehjælp fra Norge, men 
den viser, at lektiehjælp stort set ikke har no-
gen effekt«, siger han. 

Forskeren tror, at lektiehjælp først får be-
tydning for eleverne, når skolerne får mulig-
hed for at integrere den i undervisningen.

»Efter valget ville det være optimalt, 
hvis timerne blev fordelt til læ-

rerteamene, så de selv kunne 
bestemme, om det er en 

ekstra time i dansk eller i 
matematik, der er behov 
for«, siger Flemming B. 
Olsen.  

Det Konservative Fol-
keparti krævede, at lektie-

hjælpen blev gjort frivillig, 
hvis partiet skulle stemme 

for folkeskolereformen. Loven 
kan ændres efter et folketings-

valg, men Det Konservative Folkepartis 
nyudnævnte uddannelsesordfører, Daniel 
Rugholm, vil kæmpe for fortsat frivillighed. 
»Der er blandede tilbagemeldinger, og vi er 
også klar over, at det deler vandene hos både 
personale og forældre. Jeg holder på, at det 
var det rigtige at stå fast, og på at det er en 
beslutning, der skal tages i hjemmene«, siger 
han. 
abr@dlf.org, mbt@dlf.org»Undersøgelse af folkeskolereformens virkninger på 

lærernes arbejdsliv« er en webundersøgelse foretaget 
af Scharling Research mellem den 15. og 24. septem-
ber. 503 har svaret. Svarprocenten er på 57,6.

Panelundersøgelsen 

»Lektiefag kræver forberedelse. Læs tema om 
lektiehjælp fra side 10.
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TemaeT om lekTiehjælp er skreveT af   
maria Becher Trier og andreas Brøns riise  
foTos: hung Tien vu og Bo Tornvig  
illusTraTion: pernille mühlBach 

tematiseret

Jane Egel Thomsen 
er først nu blevet 
færdig med at fylde 
elevernes mapper 
med individuelle op-
gaver – der har nem-
lig kun været ganske 
kort tid til rådighed 
om ugen.
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»Den skal være gul!«
Lukas fra 2. klasse på Tåsingeskolen er 

ikke i tvivl. Hans udbytte af dagens lektion i 
lektiefag har været »mellem«. 

Lektiefag er den løsning, Tåsingeskolen 
har valgt, på lektiecafé, faglig fordybelse og 
understøttende undervisning. Her er to lek-
tioner om ugen til dansk og én til matematik. 
I de timer træner eleverne sammen med de-
res lærere de færdigheder, de sammen med 
lærerne og forældrene har fundet ud af, at de 
har mangler i.

»Det helt centrale er de individuelle mål-
sætninger og elevernes egen evaluering«, 
forklarer dansklærer og lærernes tillidsrepræ-
sentant Dorrit Bang.

Til hver lektion i lektiefag kan eleverne 
vælge, hvilken målsætning de vil arbejde 
med. På hylden står to mapper per elev med 
individuelle opgaver. Efter timen evaluerer 
eleven sit eget udbytte: grøn, gul eller rød. 

Faglige mål på børnesprog
»Den største udfordring har været at gøre 
målene forståelige på børnesprog og gøre 
processen så let som muligt«, fortæller Dorrit 
Bang.

»Vi startede med, at eleverne skulle vælge 
et mål fra tavlen, skrive det ned, arbejde med 
det og evaluere. I 2. klasse nåede de stort set 
ikke at komme i gang med opgaverne, før det 
var tid til at evaluere«.

Nu har lektiefag været en fast bestanddel 
af elevernes skema i godt fire måneder, og de 
er blevet i stand til at arbejde selv.

»Det har taget tid at få kørt strukturen ind, 
men nu nyder eleverne at være selvkørende. 
De bliver ikke præsenteret for noget nyt. De 
skal udfordres på det niveau, de er på, men 
de skal kunne være selvkørende. Det er ren 
træning af færdigheder«, siger klassens mate-
matiklærer Jane Egel Thomsen.

Lektiehjælp kræver forberedelse
De to lærere står selv for at fylde elevernes 
mapper op med opgaver. Der følger forbere-
delsestid med til lektiefag, men den kan være 
svær at få til at række.

Tåsingeskolen: 
Lektiefag kræver forberedelse
Rød, gul eller grøn? Når eleverne på Tåsingeskolen er færdige med faglig  
fordybelse, skal de selv bedømme udbyttet. Skolen er ved at afprøve en ny model 
for lektiehjælp.

Derfor fravælger Merete lektiecafé
»Selvfølgelig skal mine børn da gå i lek-
tiecafé!« 

Merete Lund Jensens holdning var klar, 
men den holdt kun en måned. Hendes 
drenge i 6. og 8. klasse på Kongeskær-
skolen i Allinge legede gemmeleg, var på 
mobilen eller fik samme krydsord flere gange.  

»Jeg har fuld forståelse for, at det var noget 
nyt, og at skolen skulle udvikle tilbuddet, men da jeg ef-

ter en måned spurgte min dreng i 6. klasse om, hvad de 
havde lavet i lektiecaféen, svarede han, at han havde 

leget gemmeleg«, fortæller Merete Lund Jensen. 
Hun kontaktede skolens ledelse og endte med at 
fritage sønnerne fra lektiecafé.  

Skoleleder Lene Schäd fortæller, at nogle foræl-
dre er positive, mens andre har det som Merete Lund 

Jensen.
»Nogle gange handler det om, hvordan man får op-

gaver af en passende sværhedsgrad. Det bliver vi bedre 
og bedre til. Det handler også om, at der er så mange 
forskellige lærerkvalifikationer som muligt«, siger Lene 
Schäd.

Læs mere

Læs hele artiklen på folkeskolen.dk

»Man skal gå 
glip af noget, 
hvis man ikke  

har lektie-
fag«

Forsker:  
Skrot  

lektierne, og 
få dygtigere 

elever

»Det var  
den rigtige  

beslutning at 
gøre lektie-

hjælp frivilligt«

Tåsinge-
skolen: 

Lektiefag 
kræver for-
beredelse

10
sidE

13
sidE

14
sidE

17
sidE
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Lektiehjælp og 
faglig fordybelse 
har fået vidt for-
skellige navne 
på landets folke-
skoler. Vi har her 
samlet nogle af 
betegnelserne. 

»Det bliver meget i perioder, når man har 
tid til det«, siger Jane Egel Thomsen. Først i 
begyndelsen af november er mapperne fyldt 
ud, så eleverne kan vælge mellem alle de om-
råder, de har valgt.

»Vi er pressede på tid, og så bruger man jo 
den tid, man har«, siger hun.

»En gang imellem bliver det også den nem-
me løsning med at hive iPad’en frem og træne 
på den«, supplerer Dorrit Bang.

Ingen hjemmearbejde til de mindste
Eleverne i indskolingen har ikke hjemmeopga-
ver. De skal læse derhjemme 20 minutter hver 
dag, men ellers har de fri, når de tager fra skole.

»Vi har haft helhedsskole længe, så vi har 
kontinuerligt haft diskussionen om, hvad lek-
tier skal være, når man har længere skoledag 
i indskolingen«, siger Dorrit Bang.

Det er dog vigtigt for hende at under-
strege, at udviklingen af lektiefag langtfra er 
afsluttet endnu. 

»Vi skal fortsat have en diskussion om, 
hvad hjemmearbejde egentlig er. Det er ikke 
ens på skolen endnu. I udskolingen skal der 
for eksempel være plads til, at der skal læses 
romaner og løses større opgaver over en 
længere periode. Det kan ikke kun klares i 
skolen«, siger dansklæreren.

»Så man kan godt være ærgerlig over, at 
udmeldingen fra politikerne kunne forstås 
sådan, at det er slut med lektier hjemme. 
Både forældre og elever er forvirrede over, at 
de stadig har hjemmearbejde«.

Selvevaluering
Efter ti minutters pause er Lukas og de tyve 
andre elever i 2.al i dagens anledning klar til 
endnu en lektion med lektiefag – denne gang 
i dansk.

»1-2-turbo!« siger Dorrit Bang, og så er der 
stille.

»I skal lave fire sider i stavehæftet. Når I 
er færdige med det, kan I lave opgaver i Blå 
Kontor«, siger hun. Blå Kontor er den blå 
mappe med danskopgaver, hver elev har stå-
ende på hylden.

Eleverne fordeler sig ud i klassen. Tre pi-
ger sætter sig ned på en madras bagest i klas-
sen. En dreng lægger sig ind under et bord. 
De fleste sidder på deres pladser. Enkelte 
spørger om hjælp, men langt de fleste er selv-
arbejdende.

Efter 45 minutters arbejde 
i stavehæftet gør Dor-
rit Bang tegn til, 
at klassen skal 
være stille. Det 
er tid til evalu-
ering.

»Op på værdilinjen«, siger hun. Det be-
tyder, at eleverne skal stille sig op, alt efter 
hvor godt de synes, de har arbejdet. Bag-
efter skal de angive udbyttet med en farve 
på deres arbejdsseddel. Langt størstedelen 
stiller sig hen til tavlen, der betyder »grøn«. 
Enkelte tager plads i midten, mens en enkelt 
stiller sig hen til whiteboardet, der betyder 
»rød«.

»Hvorfor står du der?« spørger Dorrit 
Bang.

»Jeg var altså træt til sidst«, lyder svaret.
»Det kan ske«, svarer læreren.

Struktur virker
»De er ret gode til at vurdere deres egen ar-
bejdsindsats, men det er selvfølgelig svært for 
så små elever at vurdere deres eget niveau«, 
fortæller Dorrit Bang, da eleverne har forladt 
klassen.

»Men vi er nået langt. Det handler om 
struktur og genkendelighed. Der skal helst 
ikke være overraskelser«, tilføjer Jane Egel 
Thomsen.

»Nu er vi faktisk også nået dertil, hvor nog-
le elever, når de skal vælge, hvordan de når 
deres læringsmål, foreslår, at de kan arbejde 
hjemme. På den måde lærer de at sætte mål 
for sig selv og opnå dem«.

»Målet er jo, at eleven en dag kommer og 
siger: ’Nu er mit læringsmål grønt. Nu føler 
jeg, at jeg mestrer det. Så nu vælger jeg et 
nyt’«. 
abr@dlf.org, mbt@dlf.org

Målet er jo, at eleven 
en dag kommer og 
siger: »Nu er mit  
læringsmål grønt.  
Nu føler jeg, at jeg 
mestrer det. Så nu 
vælger jeg et nyt«.
Jane Egel Thomsen
Matematiklærer på Tåsingeskolen
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af forældrene svarer, at deres barn slet ikke 
kommer i lektiecafé.
 
Kilde: Epinion-undersøgelse for DR Nyheder i september 2014

»Man skal gå glip af noget,  
hvis man ikke har lektiefag«
Det har ikke skortet på roser til Tåsingeskolens faglige fordybelse. Det er dog ikke 
alle lærere på skolen, der er lige begejstrede, fortæller skoleleder Kasper Føns.

»Det har været meget vigtigt for mig at sørge 
for, at forældrene føler, at deres børn går 
glip af noget, hvis de ikke har lektiefag. Hvis 
man signalerer, at det er ligegyldigt, fordi det 
er frivilligt, så starter man efter et valg med 
at skulle kæmpe mod den holdning, at det 
er noget ligegyldigt, der nu er blevet gjort 
obligatorisk«.

Sådan lyder det fra skoleleder Kasper Føns 
om Tåsingeskolens »lektiefag«. På skolen på 
øen syd for Svendborg får fagene dansk og 
matematik hver uge henholdsvis én og to lek-
tioner ekstra, hvor eleverne læser lektier og 
træner færdigheder. Lærerne får forberedel-
sestid til timerne, som bliver læst af klassernes 
normale dansk- og matematiklærere. Én lærer 
per lektion per klasse. Lektiefag på Tåsinge-
skolen gør det ud for lektiehjælp, faglig fordy-
belse og understøttende undervisning.

»Reformen skal måles på, at man hæver 
det faglige niveau i dansk og matematik. Så det 
er simpelthen reformunderstøttende«, siger 
Kasper Føns.

Et eksempel til efterfølgelse
Skolelederen er helt klar over, at hans skoles 
løsning på den omdiskuterede lektiehjælp har 
givet genlyd. Både DR og Kristeligt Dagblad har 
fremhævet den som et godt eksempel, og også 
på sommerens Sorø-møde blev skolens lektiefag 
udlagt som et eksempel til efterfølgelse.

Kasper Føns er dog også opsat på, at det 
er den nuancerede historie, der skal fortælles 
i denne omgang. Lektiefag er resultatet af en 
længere proces, hvor alle har været inddraget, 
men det er ikke alle lærere på skolen, der kan 
genkende deres input lige meget i det endelige 
resultat, fortæller skolelederen.

»Det er ikke sådan, at man ikke må bruge 

lektiefag til at læse lektier i andre fag end 
dansk og matematik, især i overbygningen, 
men naturligvis så andre faglærere gerne, at 
deres fag havde samme prioritet«, siger han.

Havde tyvstartet på reformen
Kasper Føns påpeger, at Tåsingeskolen i for-
vejen arbejdede med blandt andet helheds-
skole og bevægelse i undervisningen. Derfor 
var der færre nye ting at tage stilling til, og 
skolen havde overskud til at håndtere »en 
ukonkret udmelding« om lektiehjælp og faglig 
fordybelse.

»Man lægger jo fra politisk side pres på et 
i forvejen presset system, når man melder 
ud, at skolerne selv skal putte indhold i. Jeg 
har snakket med kollegaer ude i landet, der 
ud over skolereformen også skal arbejde med 
implementering af en lokal strukturreform. 
Tak for kaffe!« siger han.

Den konkrete udformning af lektiefag er 
blevet til, ved at en lærerarbejdsgruppe er 
gået videre med de grundlinjer, alle skolens 
lærere blev enige om på en pædagogisk 
lørdag, hvor personalet diskuterede reform-
implementering.

»Det geniale er, at de har fået noget helt 
konkret ud af en politisk udmelding, hvor 
det eneste håndgribelige indhold var, at man 
skulle tænke nyt«, siger Kasper Føns. 
abr@dlf.org, mbt@dlf.org

Skole aflySte lektiecafé
På Vigerslev Allés Skole har elever indtil efterårsferien 
ikke haft mulighed for at gå i lektiecafé. Skolen havde før 
sommerferien en lektiecafé, men pressede lærere betød, 
at lektiecaféen for 4.-9. klasse blev aflyst.
»Det handler om prioriteringer. Vi har lærere og pæda-
goger, der ikke havde meget tid eller overskud, fordi der 
kom så mange nye opgaver på én gang«, siger skoleleder 
Anja Horst.

Efter efterårsferien er lektiecaféen åbnet igen.

»Der er pædagoger og lærere til stede for i første 
omgang at sikre fred og ro og eventuelt en computer, 
hvis der er behov for det. Så tilbuddet er der, for det er vi 
forpligtet til«.

Læs mere

Læs mere på folkeskolen.dk

Lektiehjælp på Tåsingeskolen bruges til dansk og mate-
matik. »Reformen skal måles på, at man hæver det faglige 
niveua i dansk og matematik, så det er simpelthen reform-
understøttende«, siger skoleleder Kasper Føns. 
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Så Mange  
elever har  
hver vokSen i 
genneMSnit til 
lektiehjælp
Kilde: Webundersøgelse foretaget for 
Folkeskolen blandt  
lærerne af Scharling Research.

Under 10 elever pr. voksen

Mellem 10 og 20 elever

Mellem 21 og 30 elever

Mellem 31 og 40 elever

Over 40 elever pr. voksen
Ved ikke
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Forleden fik gymnasielærer og ph.d. Flem-
ming B. Olsen et kæmpekram af en dreng fra 
3.g på Tornbjerg Gymnasium, lige før timen 
gik i gang.

»Jeg havde helt glemt, at vi skulle have 
psykologi«, sagde drengen, da han lagde ar-
mene om Flemming B. Olsen. 

»Det er jo så simpelt. Vil du have glade 
elever, så sig: ’I får ikke lektier for til mine 
timer’«, siger lektieforskeren. 

»Jeg forsker i noget, som alle har en hold-
ning til. For alle har selv prøvet at læse lektier«. 

Og netop det er også noget, han mener 
gennemsyrer folkeskolen. 

»Alle skolelærere har selv gået i skole og 
fået lektier for. Det er en del af deres skoleop-
fattelse. Man har det som en rutine, og lektier 
er synonymt med at gå i skole. Samtidig er 

det svært at udvikle nye metoder, fordi man 
har en forestilling om, at lektier disciplinerer, 
gør eleverne ansvarlige og gør dem mere ud-
dannelsesparate. Men sådan er det ikke«. 

Forsøg: Lektiefri skole gør elever klogere
Flemming B. Olsen kunne sikkert også få 
glade elever, hvis han uddelte flødeboller. 
Men når det kommer til den lektiefri skole, 
har forskeren stærke argumenter for, at det 
er en god ide. Foran ham på spisebordet 
i villaen i Svendborg ligger en diger bog 
med titlen »Lektielæsningens betydning for 
gymnasieelevers læreprocesser«. Bogen er 
Flemming B. Olsens ph.d.-afhandling fra 2010 
og den første danske forskning om lektier. 
Resultaterne er lige så gyldige for folkeskoler 
som for gymnasier, forsikrer han. 

Forsker:  
Skrot lektierne, og  
få dygtigere elever

Uforberedte elever giver spildtid og 
uro i klassen. Lektieforsker Flemming B. 
Olsens løsning lyder: Drop lektierne, få 
gladere elever, og hæv det faglige niveau.

Læs mere

Læs mere på folkeskolen.dk

norge: lektiehjælp gavner ikke De SvageSte elever 
Norge indførte med en skolereform i 2010 lektiehjælp i 
1.-4. klasse. Skolerne skulle tilbyde ordningen, men det 
var frivilligt at deltage. En evaluering viser, at lektiehjæl-
pen ikke umiddelbart gavner de svageste elever. 

»Analyserne viser, at på skoler, som indførte lektie-
hjælp i forbindelse med reformen, er elever med allerla-
vest socioøkonomisk baggrund gået noget tilbage, mens 
elever med anden baggrund er gået noget frem«, står 
der i rapporten.

Norge har efterfølgende ændret loven, så skolerne 
nu selv må vælge, hvilke klassetrin de tilbyder lektie-
hjælp til.

Lektiefri klasser giver gladere elever og 
klogere elever. Sådan er ph.d. i lektier 
Flemming B. Olsens egne erfaringer 
fra de gymnasieklasser, han underviser. 
Han står bag en undersøgelse, der vi-
ser, at elever, der har lektier integreret 
i undervisningen, får højere karakterer 
end dem, der læser lektierne hjemme.
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»Man bliver ikke klogere af at læse lektier«, 
lyder hans korte konklusion. 

Flemming B. Olsen er fortaler for, at tradi-
tionelle lektier afskaffes, og at lektierne i ste-
det integreres i undervisningen. Som ekstern 
lektor på Syddansk Universitet har han netop 
været primus motor på et forsøg i klasser på 
voksenuddannelsescentre i Region Midtjyl-
land. Klasserne var i gang med et forløb, som 
svarer til folkeskolens 9.-10. klasse. Ni klasser 
deltog i forsøget. Nogle klasser fik ikke lektier 
for i dansk, engelsk og matematik, mens en 
række kontrolklasser læste lektier hjemme. 

»Undersøgelsen viste, at en overvejende 
del af de elever, der havde lektieintegreret 
undervisning, fik højere karakterer end dem, 
som havde lektier for«.

Flemming B. Olsen hjælper gerne, når 
skoler ønsker at indføre lektiefrihed. Han er 
inspirator for to københavnske skoler, 
der lige nu er i gang med et treårigt 
forsøg med lektiefri skole. Desuden 
er han garant for, at de faglige mål 
på Glamsbjerg Lilleskole bliver nået, 
selv om skolen på 35. år kører uden 
lektier.

Lektiefrihed mindsker spildtid
En af grundene til, at elever lærer mere, 
når de ikke har lektier for, er, at der er 
mindre spildtid og et større fælles udgangs-
punkt for læring i klassen.

»Det er sjældent, at alle i en klasse har 
læst lektier. Så går en del af tiden med at 
finde ud af, hvem der har lavet hvad. Nogle 
gange vurderer læreren, at der er så få, som 
har læst lektier, at det er nødvendigt at gen-
nemgå lektierne i klassen. Så falder de, der 
har læst lektier, fuldstændig fra. For de har 
siddet og knoklet klokken otte, mens de an-
dre så fodboldkamp«.

Hans tese er klar. Man skal arbejde med 

Lektier kan betyde, 
at elever præsterer 
dårligere i klassen. 
Simpelthen fordi de 
får en dårligere  
relation til skolen.
Flemming B. Olsen
Forsker

noget i klassen, og så skal man lige efter 
bruge det. 

»Der skal være en samtidighed. Når man 
lærer noget, så skal eleverne umiddelbart ef-
ter anvende det. På den måde bliver eleverne 
ansvarlige over for læreren og over for klas-
serummet. Men det kræver faste rammer. Til 
gengæld er eleverne mere motiverede, fordi 
de umiddelbart kan se, hvad de skal bruge 
det, de har lært, til«. 

Stressende adskillelse
I dag kan elever og forældre vælge lektiehjælp 
fra, og derfor skal den placeres i ydertimer. 
Flemming B. Olsen mener, at det i den situa-
tion er vigtigt, at lektiehjælpen foregår i klas-
sen, at så mange som muligt deltager, og at 
det er klassens lærere, der varetager hjælpen. 

»Den dekontekstualisering, som det er 
at flytte læring et andet sted hen og så flytte 
det tilbage igen, er for mange elever meget 
anstrengende. De tænker: Hvad var det nu, 
jeg skulle? Hvorfor skulle jeg det? Hvis lære-
ren kender eleven og ved, hvad lektierne skal 
bruges til, er det meget lettere«. 

Hvis lærerne giver lektier for hjemme, er 
måden, det sker på, vigtig. 

»Man skal tydeliggøre det for eleverne. 
Læreren skal skrive ind på intra. Det skal 
rammesættes, så eleven ved, hvorfor han skal 
læse fra side 17-24, og hvad det skal bruges til. 
Ellers mister mange motivationen«. 

Flemming B. Olsen mener faktisk, at lek-
tier kan have en direkte negativ effekt. 

»Lektier kan betyde, at elever præsterer 
dårligere i klassen. Simpelthen fordi de får en 
dårligere relation til skolen. Det kan godt være, 
at de læser lektier, men de hader det. Det er 
ikke kun dem, der har svært ved det, som 
bliver dårligere. Også dygtige elever kan blive 
dårligere, fordi lektierne stresser dem«. 
mbt@dlf.org, abr@dlf.org

norge: otte goDe råD til lektier og lektiehjælp
  Lektier skal have omfang og indhold, som engagerer 
og ikke trætter eleven

  Lektier skal handle om stof, som er gennemgået

  Lektier bør tilpasses den enkelte elevs behov for 
støtte i læringsarbejdet

  Skolen må have et bevidst forhold til, hvad der skal 
opnås med lektierne

  Eleverne skal have tilbagemelding på lektierne

  Elever skal lære, hvordan de arbejder med lektierne

  Lektiehjælp er for alle elever

  Der skal være god kommunikation og samarbejde om 
lektiehjælp mellem hjem, skole og lektiehjælpere.

Kilde: Kundskabsdepartementet i Norge

få pæDagoger  
i uDSkolingen
Kun 104 af 1.492 adspurgte pædagoger svarede i 
en nylig BUPL-undersøgelse, at de er inddraget i lek-
tiecaféerne i udskolingen. Hele 54 procent tilkendegi-
ver, at de er med i indskolingens lektiecaféer, mens 16 
procent giver et nap med på mellemtrinnet.
 
Kilde: BUPL
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  Mange peger på, at lektiehjælp og faglig 
fordybelse er meget lavt prioriteret, fordi 
det alligevel skal ændres senere. Hvad si-
ger du til det?
 »Det var den rigtige beslutning at gøre lektie-
hjælp frivilligt. Vi knytter os til et spinkelt håb 
om, at vi med en ny, forhåbentlig borgerlig 
regering kan tale vores borgerlige venner til 
fornuft på det her område. Det er ikke sikkert, 
at vi med vores mandater kan overbevise no-
gen om det, men vi håber, at familier, der de-
ler vores holdning, kan være med til at gøre 
det. Jeg tror, det bliver et tema i valgkam-
pen, og så kan familiernes holdning være med 
til at præge politikerne«.
 Skoleledernes formand, Claus Hjortdal, 
kalder kompromiset for »makværk«. Han 
mener, at det spænder ben for de gode 
ting, der kunne være i lektiehjælp og faglig 
fordybelse, fordi lektiehjælp ikke kan tæn-
kes ind i en sammenhæng med understøt-
tende undervisning og skoledagen som 
helhed. Hvorfor skal skolerne ikke have lov 
til at tænke tingene sammen?
 »Når vi har en uafklaret mellemfase frem til 
et valg, så kan det ikke rigtigt være anderle-

des. Hvis det reelt skal være frivilligt, så kan 
det jo ikke ligge fra 10 til 11. Sådan er det. 
Jeg er sikker på, at skolelederne er så dyg-
tige, at det kan de godt håndtere i deres ske-
malægning og planlægning. Men det er klart, 
at det bliver en lettelse, når der kommer en 
afklaring«.
 Forskere peger på, at det øger det faglige 
udbytte af lektierne, hvis de integreres i 
undervisningen. Det kan ikke lade sig gøre 
med den nuværende løsning. Hvad siger 
du til det?
 »Jeg har stor respekt for forskningens resul-
tater, men jeg tror, at mange familier har det 
sådan, at de ser det at læse lektier med bør-
nene som en naturlig del af opvæksten. Som 
en del af opdragelsen. Jeg husker selv de 
stunder, hvor jeg læste lektier med mine for-
ældre, som noget, der havde stor værdi, og en 
måde, hvorpå de også blev en del af min sko-
legang. Gennem lektierne kan forældrene op-
leve, hvordan børnene udvikler sig, og også 
lade skolegangen være en del af forældrerol-
len, så man ikke bare afleverer klokken 8 og 
henter klokken 14. Jeg anerkender forskernes 
resultater og kan også se logikken i det – jeg 

tror bare, at lektierne har stor værdi for man-
ge familier«.
 Hvad ville I med kravet om, at lektiehjælp 
skulle være frivilligt?
 »Det handler om vores friheds- og menne-
skesyn. Man skal kunne bestemme mest mu-
ligt over, hvordan man vil planlægge sin dag 
og sit liv. For eksempel for den enlige mor, der 
kun har én jobmulighed, og det er den skæve 
aftenvagt på sygehuset. For hende har det 
stor værdi at have mest mulig tid med sit 
barn i løbet af eftermiddagen. Det er fint, at 
man har tilbuddet, men vi går ikke ind for, at 
man skal tvinges ind i det«.
 Hvordan går det med lektiehjælpen i dag?
 »Der er meget blandede tilbagemeldinger. Der 
er forældre og børn, der er glade for det, men 
så er der også steder, hvor det ikke fungerer 
ret godt. Det tror jeg, der er forskellige årsager 
til. Det kan have noget at gøre med persona-
let, det kan have noget med antallet af børn at 
gøre, det kan have noget med organiseringen 
at gøre. Og så gør det, at dagen bliver læn-
gere, at vi ser tilbagemeldinger om, at flere 
desværre vælger fritidsinteresser fra«. 

mbt@dlf.org, abr@dlf.org

MARiA BEcHER TRiER OG ANDREAS BRøNS RiiSE Spørger        Det konservative folkepartis uDDannelsesorDfører, Daniel rugholm,  SvarEr:

Det Konservative Folkeparti krævede, at lektiehjælp skulle være frivilligt, hvis partiet skulle være med i forli-
get om en folkeskolereform. De fik deres vilje, men flere partier peger på, at det bliver ændret efter næste valg.  
Partiets nytiltrådte uddannelsesordfører, Daniel Rugholm, står fast trods hård kritik. 

»Det var den rigtige beslutning  
at gøre lektiehjælp frivilligt«
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Vi har portaler til alle fag  
– fyldt med faglighed

Tilmeld dig Alineas nyhedsbrev på 
alinea.dk/tilmeld, og få inspiration 

og viden om digitale læremidler.

Vi trækker lod om en iPad mini blandt  
alle nye tilmeldte fredag d. 19. december. 

Vinderen får direkte besked.

Vind en iPad mini
iDansk Matematik med digitale fordele

fransk tysk

Københavns kommunes skoler har adgang til digitale læringsportaler fra Alinea

11
/1

4–
17

41
27

Telefon 3369 4666

Portaler til alle fag – få gratis prøveperiode!
Scan koden eller besøg alinea.dk/portaler
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Skolekontakten

2 klassesæt: 0 kr.
Fragten:  280 kr.

Prisen i alt:  280 kr.

Bestil og læs mere på skolekontakten.dk

Handler vi 
etisk og fair?

Forbruger vi for meget i december – og hvad 
styrer vores valg? Sæt fokus på forbrug, varer 
og globalisering i geografi  og samfundsfag med 
’Verden handler – etisk og fair?’ 
Du fi nder lærervejledning, elevopgaver mv. 
på etisk-handel.dk. Materialet er gratis. 
Du betaler kun fragten.

GRATIS! 
80 siders 
hardback 
elevbog.
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Fragten:  280 kr.
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Bestil og læs mere på skolekontakten.dk

Handler vi 
etisk og fair?

Forbruger vi for meget i december – og hvad 
styrer vores valg? Sæt fokus på forbrug, varer 
og globalisering i geografi  og samfundsfag med 
’Verden handler – etisk og fair?’ 
Du fi nder lærervejledning, elevopgaver mv. 
på etisk-handel.dk. Materialet er gratis. 
Du betaler kun fragten.

GRATIS! 
80 siders 
hardback 
elevbog.
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Under Lærer til lærer på  
folkeskolen.dk kan du fortælle 
om gode undervisningsforløb  

og dele viden, råd og  
billeder.

TeksT 
Karin Kjeldsen 
LÆReR
HORNsLeT skOLe

Mange udskolingslærere kender frustrationen 
over ikke at kunne følge elevernes proces tæt 
nok, når de arbejder med projektopgaver. Pro-
cessen skal tælle med i den samlede bedøm-
melse af projektet, men det kan være svært 
at holde overblikket, når de forskellige grupper 
ofte ikke er fysisk til stede i klasseværelset. På 
samme måde kan det være vanskeligt for elever-
ne selv at holde styr på deadlines, halvfærdige 
kladder og logbøger. 

Ann Frank, som er matematik- og fysiklærer 
på Hornslet skole, Djursland, fik ideen til en app, 
der kan gøre projektprocessen lettere og mere 
overskuelig. Hun fortæller: »I august 2012 blev 
jeg kontaktet af en it-konsulent fra et privat fir-
ma i Aarhus, som efterlyste gode idéer til under-
visningsapps til folkeskolen. Jeg samlede straks 
handsken op, da jeg længe havde tænkt, at der 
manglede et it-redskab til at skabe overblik, når 
man arbejder projektorienteret«.

Ann Frank kontaktede it- og læringsvejlede-
ren på Hornslet skole, karin kjeldsen, for at få en 
samarbejdspartner til projektet. Derefter gik det 
hurtigt …

»Helt lavpraktisk gik vi i gang med at tegne 
en skitse af strukturen på appen: Hvad skulle 
den indeholde? I hvilken rækkefølge skulle de 
forskellige muligheder komme? Hvilke ret-

tigheder skulle eleverne have, og hvilke skulle 
lærerne have? skulle forældrene også være en 
del af appen? Og så videre. Herefter indledte vi 
et samarbejde med it-firmaet om at få overført 
vores idéer til ’it-sprog’. I denne proces oplevede 
vi, hvor svært det er at få den pædagogiske og 
didaktiske dagligdags praksis overført til 
et digitalt redskab«, fortæller karin 
kjeldsen.

»Ret tidligt blev vi to idéud-
viklere klar over, at vi havde fat 
i noget vigtigt, men at det også 
ville blive stort og omfattende 
både arbejdsmæssigt og økono-
misk. Derfor søgte vi kulturstyrel-
sen og fik i januar 2013 besked om 
fuld støtte til projektet. samtidig blev 
læringskonsulent fra Undervisningsministeriet, 
Thomas Jensen, tovholder på projektet«.

Den første prototype var klar i maj 2013 og 
blev herefter testet på flere skoler. efter en del 
besvær med at få implementeret Uni-login i ap-
pen kunne værktøjet endelig tages i brug i maj 
2014. en anden årsag til, at det trak lidt ud, var, 
at redskabet skulle være platformsuafhængigt, 
og netop af den grund er det blevet til en web-
app. Den kan altså hentes til både pc, tablet og 
mobil.

Appens opbygning og funktion
karin kjeldsen beskriver appen som et struktu-
rerings- og kommunikationsredskab i ét: »Det 
har været vigtigt for os, at appen er let at an-

vende og let at sætte sig ind i, uden at det kræ-
ver mange timers forberedelse. Det tager cirka 
20 minutter at oprette et projekt, få eleverne ud 
i grupper og komme i gang med arbejdet«.

kort fortalt er appen bygget op i tre dele: en 
lærerdel, en elevdel og en forældredel. Når læ-

reren opretter et projekt, genereres koder, 
som gives til vejlederteamet omkring 

den pågældende klasse. På samme 
måde tildeles eleverne en kode, 
som knytter dem til projektet, og 
når læreren har godkendt gruppe-
anmodningerne, kan eleverne gå i 

gang med selve projektopgaven.
Læreren udarbejder en tidslinje 

med deadlines, som slår igennem hos 
både elever, lærere og forældre. Lærerne 

kan nu følge alle eleverne og deres processer 
omkring arbejdet med projektopgaven. Appen 
har også en kommunikationsdel – en chat – 
som letter vejledningen, da læreren altid kan 
komme i kontakt med de forskellige grupper og 
omvendt. Lærerne kan også til enhver tid »gå 
over at kigge« i elevernes opgaver, elektroniske 
logbøger med mere. De kan dog ikke skrive på 
elevsitet. 

Læs også
Artiklen er forkortet – læs hele artik-
len om ProjektApp.dk på folkeskolen.dk 

ProjektApp.dk  
– et gratis værktøj 

ProjektApp.dk er udviklet af 
læringsvejleder karin kjeldsen 
og lærer Ann Frank fra Hornslet 
skole. Appen består af tre dele: 
en lærerdel, en elevdel og en 
forældredel. 
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Hvis det hidtidige lærersamarbejde havde givet solide læringsfremskridt, ville vi vide det i dag. Igen og igen 
kaster folkeskoler sig ud i en overgivelse til et nyt »redningskoncept«. Indsigt i forskningsmetodik og placering 

af læreruddannelsen på universiteterne er vejen frem, mener kronikør og forfatter Sten Clod Poulsen.

Lærende team kan løfte  
elevernes læringsresultater

KroniK
Af Sten Clod PoulSen,  
CAnd.PSyCh. 

Danmark skaber økonomisk velfærd blandt 
andet ved at have gode skoler og uddannel-
ser. Det betyder, at elevernes læringsresulta-

ter kontinuerligt skal blive bedre. Hvis dette 
nødvendige kontinuerlige løft af elevernes 
læringsresultater kunne skabes af den enkelte 
lærer, er det svært at forklare, at det ikke al-
lerede er sket. 

Lærerteam blev dannet i 90’erne for at 
styrke undervisningen og læringsresultaterne, 
men det har ikke været klart, præcis hvordan 
lærerteam skulle samarbejde, hvis de skulle 
kunne løfte elevernes læringsresultater. Hvis 

det hidtidige lærersamarbejde havde givet so-
lide læringsfremskridt, ville vi vide det i dag. 
Udfordringen er derfor at skabe en væsentlig 
forandring af selve tanken om lærerteamets 
virke. Hidtil har hovedvægten ligget på en 
kombination af de erfaringer og kompetencer, 
som den enkelte lærer bragte ind i teamet 
med hovedvægt på planlægning og almindelig 
koordinering af undervisningen. Med tyve 
års erfaring som teamkonsulent i folkeskolen 

Illu
st

rat
ion

: M
ai-

Britt
 Bernt J

ensen
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Læs også
Denne kronik er en forkortet udgave 
– læs hele kronikken »Lærende team kan 
løfte elevernes læringsresultater« på  
folkeskolen.dk

er mit hovedindtryk, at lærerteamets egne 
læreprocesser om elevernes læring har fyldt alt 
for lidt. 

For mange nye »redningskoncepter«
Hvad skal lærerteam lære? Først og fremmest 
at kunne tage selvstændig stilling til rækken af 
»juhuu«-løsninger på elevernes læringsproble-
mer. Igen og igen kaster folkeskoler sig ud i en 
overgivelse til et nyt »redningskoncept«: En-
gang var det multiple intelligenser, så var det 
læringsstile, så var det e-læring, så var det LP-
modellen, så var det »cooperative learning«, 
nu er det John Hatties metaundersøgelser af 
»visible learning« og folkeskolereformens man-
tra om »fysisk bevægelse«. Og hvad bliver det 
næste? Min erfaring er, at lærerteam ofte ikke 
har tid og kompetencer til for alvor at vurdere, 
hvilke elementer i koncepterne der kan bruges 
i effektive kombinationsløsninger. 

Lærerne opgiver at vurdere pædagogisk 
forskning
Det handler dog ikke alene om mere tid til 
teamsamarbejde. Lærerne har i deres team-
samarbejde brug for et analytisk beredskab 
for i rimeligt omfang selv at kunne tage stil-
ling til de mange begejstrede forslag. Jamen 
det vil jo sige, at de skal have et elementært 
kendskab til forskningsmetodik, så de kan be-
dømme den forskning, som angiveligt ligger 
bag universalløsningerne. Ja, netop.

Der er hold i ønsket om, at 
læreruddannelsen placeres på 
universiteterne. Uden et grund-
læggende kritisk beredskab 
over for påståede succeskoncep-
ter er folkeskolen forsvarsløs. 

Som situationen er i dag, er det tydeligt, 
at lærere opgiver at vurdere pædagogisk 
forskning og ikke kan gennemskue »rednings-
koncepternes« markedsføring. Det centrale 
er, at når konsulenthuse begynder at bruge 
forskningsresultater som salgsargumenter, så 
er skolerne nødt til at kunne vurdere de på-

ståede effekter og den kontekst, de eventuelt 
blev opnået i. 

Systematisk udviklingsarbejde 
Dette at kunne løfte elevernes læringsresul-
tater til et nyt niveau kræver ikke smarte 
koncepter. Det kræver et møjsommeligt og 
systematisk udviklingsarbejde på skolen. Et 
udviklingsarbejde, som har grundlag i ny 
viden om læringspsykologien bag elevernes 
læring. Det er ikke faglighed og undervis-
ningstilrettelæggelse, som er grundsvaghe-
den hos danske lærere; det er den manglen-
de viden om læring som psykologisk proces 
hos eleven, der er problemet. Og spørger 
man lærere om deres indsigt i elevernes 
læringspsykologiske proces, svarer de med 
at tale om elevanekdoter, fag og undervis-
ning og pædagogik og sociale medier og 
skoleledelsen og forældrenes opdragelse og 
så videre. 

Lærerteam må tilegne sig ny viden om 
læring. I sidste analyse er det, der adskiller 
lærere fra andre, jo ikke deres fagkundskaber, 
for fagkundskaber er der mange, som har. 
Også på niveauer, der ligger over lærerens. 
Forskellen skal være, at lærerne ved mere 
om læring og undervisning. Og Hattie har 
for eksempel ikke undersøgt læreprocesser, 
men har undersøgt undervisningsprocesser. 
Dette at kunne påvise, at en bestemt under-
visning giver højere læringsresultater, er på 
ingen måde det samme som at udrede den 
læreproces hos eleverne, som har ført frem til 
resultatet. Men kun hvis læreren har en sådan 
viden, kan den tilpasses og bruges kreativt 
under de meget forskellige omstændigheder i 
hverdagens undervisning i Danmark. 

Lærerteam må i gang med 
studielæring, hvor de for ek-
sempel studerer nye lærings-
forståelser, og hvordan man 
vurderer forskningspåstande. 

Blandt andet ved at læse og diskutere ar-
tikler som dem, der er nævnt nedenfor. 

Lærerteam skal øve sig i at tilrettelægge 
træning i teamkompetencer for sig selv. 
Lærerteam må blandt andet øve sig i at fast-
holde strukturerede samtalemodeller – som 
for eksempel i LP-grupperne – og lærerteam 
skal skabe et positivt læringsmiljø – i teamet. 
Det er ikke på et enkelt punkt, at lærerteam 
skal være mere lærende. Der er brug for en 
gennemgribende forandring af den grundlæg-
gende tænkning om lærerteam. De skal ikke 
blot arbejde med (velkendte) drifts- og plan-
lægningsopgaver. Lærerteam skal selv lære 
nyt om læringen hos eleverne, hvis de skal 
kunne løfte elevernes læringsresultater. 
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KroniKKen
fagbladet folkeskolen bringer normalt en kronik i hvert  
nummer. Som hovedregel er kronikken skrevet på redaktionens 
opfordring. hvis du gerne vil skrive en kronik til bladet, vil vi bede 
dig sende en helt kort synopsis på cirka ti linjer med kronikkens 
hovedpointe og hovedargumentation, som redaktionen kan tage 
stilling til. Skriv til folkeskolen@dlf.org
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debatteret

Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

}Kan en kulturændring hos 
lærerne være svaret?
 
Jan Skjoldborg Brandt  
Christensen
»… I årevis havde jeg opbygget 
en faglig identitet som en dygtig 
og nuanceret formidler, der altid 
opnåede rigtig gode resultater 
sammen med eleverne. En iden-
titet, der bekom mig vel.
Jeg var ikke dygtig, fordi jeg er 
velsignet med et særligt talent 
fra naturens side. Jeg var dygtig, 
fordi jeg valgte at bruge meget 
tid på forberedelse og efterbe-
handling. I den forstand mener 
jeg, at alle kunne blive dygtige.
Efter august 2014 måtte jeg 
redefinere min faglige identitet. 
Jeg var ikke længere en dygtig 
lærer. Jeg var højst middel-
mådig …
Jeg kunne ikke leve op til egne, 
elevers, forældres, leders, 
politikeres og samfundets 
forventninger til at levere en 
mere nuanceret og spændende 
undervisning. Tværtimod. Min 
undervisning var blevet mar-
kant ringere. Det stressede mig 
helt vildt. Det endte desværre 
med en langtidssygemelding. 
Uagtet hvad Niels Egelund 
mener, så var denne bestemt 
ikke tænkt som et statement til 
politikerne! ...
I dag måtte jeg sande, at jeg 
fortsat efter august er ved-
blevet med at tage ansvaret i 
klasseværelset. Et ansvar, jeg 
i virkeligheden ikke længere 
har, men som nu ligger hos min 
leder …
Er en af de store stressskaben-
de udfordringer med reformen 
og lov 409, at vi lærere vedbli-
ver med at påtage os et ansvar, 
vi ikke længere har, men som 
ligger hos skolelederne?
Kan vi reelt frasige os dette 
ansvar i den struktur, hverdagen 
præsenterer i folkeskolen?«

debatteret
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Aftalt spil

I forbindelse med de kommende overens-
komstforhandlinger er den danske regering 
sat under overvågning af den internationale 
arbejdsorganisation ILO, der er FN’s faglige 
organ for arbejdsmarkedsspørgsmål. Det er 
bestemt ikke hverdagskost, men en direkte 
konsekvens af regeringens ensidige samarbej-
de med arbejdsgiverne under Overenskomst 
13.

Vi har vidst det hele tiden. Regeringen 
har benægtet. Men nu har den internationale 
»domstol« på området givet os ret.

Regeringen vidste det selvfølgelig godt 
og blev advaret mange gange undervejs. Al-
lerede den 12. november 2012, da vi havde 
fået dokumentation for, at regeringen var 
dybt indblandet i forhold til den kommende 
overenskomst, skrev jeg følgende til undervis-
ningsministeren:

»Jeg vil afslutningsvis gøre opmærksom 
på, at den proces, som regeringen har valgt i 
denne situation, er en total underminering af 
det danske aftalesystem. Det må regeringen 
naturligvis også stå til ansvar for. Folkesko-
lens fremtid er imidlertid det, der ligger mig 
mest på hjertet«.

Den 17. marts 2013 kunne Danmarks Radio 
så dokumentere, at hele regeringstoppen 13. 
november 2012 havde været samlet med top-
pen i KL for at drøfte resultatet af Overens-
komst 13 på underviserområdet (findes på: 
kortlink.dk/fcn3).

I de 36 timer der gik, til overgrebet blev 
annonceret, og til lov 409 blev vedtaget, 
kæmpede jeg for at få beskæftigelsesminister 
Mette Frederiksen til i det mindste at mødes 

med de faglige organisationer. Min syvende 
og sidste sms sluttede jeg af med:

»Det er mig helt uforståeligt, at du som 
minister og regeringen indtager denne hold-
ning, men det er for os endnu en kraftig 
indikation på, at dette forløb har været aftalt 
på forhånd«.

ILO udtrykker meget konkret kritik af, at 
regeringen ikke inviterede os i forbindelse 
med gennemførelsen af lov 409. Den invita-
tion har vi efterlyst mange gange siden. Med 
ILO’s afgørelse må den komme meget hurtigt.

ILO’s afgørelse er en meget alvorlig plet på 
regeringsførelsen, og den er vigtig for os og 
vigtig for den danske models fremtid. 

 Vi har vidst 
det hele tiden. 
Regeringen har 
benægtet. Men  
nu har den 
internationale 
»domstol« på 
området givet  
os ret.

DLF mener
af aNDErs boNDo chrIsTENsEN 
forMaND for DLf  
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Kamilla Holse Palbjørn-Pedersen, lærer, Nordre Skole, Viborg

Er jEg dEn EnEstE, dEr Kan lEvErE god undErvisning 
og Er glad for mit job?
Jeg er glad for at være lærer, og jeg er glad for 
de muligheder, reformen og lov 409 giver mig.

Når jeg åbner Folkeskolen, bliver jeg træt 
– træt af, at mit fagblad er domineret af depres-
sion og frustration. Reformen er kommet for at 
blive, det samme er lov 409, og de forsvinder 
ikke, fordi fagbladet foretrækker at publicere ar-
tikler til grundlag for en solid vinterdepression.

Jeg underviser mange timer i understøt-
tende undervisning (usu), og når jeg læser i 
Folkeskolen nummer 19, at 44 procent af lærer-
ne ved, hvordan understøttende undervisning 
praktiseres på deres skole, så er jeg imponeret. 
Vi er halvvejs i skoleåret, og næsten halvdelen 
af lærerne har allerede regnet den ud. Hvorfor 
skal man absolut tage fat i den dårlige historie? 
Usu er et fag i udvikling, og det er flot, at 44 
procent af lærerne ved, hvordan den enkelte 
lærer praktiserer sine usu-timer.

Har I forsøgt at gennemføre en undersø-
gelse blandt matematiklærere over, hvordan 
musik bliver praktiseret på deres skole? Det 
ville måske også give 56 procent på svaret »ved 
ikke«. Jeg kunne godt tænke mig, at Folkeskolen 

satte fokus på de 44 procent, der har fanget 
den, frem for de 56 procent, der ikke har.

Jeg er enig med DLF’s hovedstyrelse i, at 
sammenhold er vigtigt (Folkeskolen nummer 
19, »Nyt fra hovedstyrelsen«, redaktionen), 
men det kunne være rart at bygge sammen-
holdet op om en lysere fremtid, hvor vi debat-
terer, hvordan vi bedst inspirerer hinanden til 
god undervisning, frem for frustrationen over 
en reform og en arbejdstidslov, der er et vilkår.

Jeg føler mig forberedt og mener, at refor-
men bliver håndteret flot. Jeg er imponeret 
over, hvor gode mine kollegaer er til at udnytte 
reformens muligheder og umuligheder.

Giv spalteplads i Folkeskolen til dem, der 
ikke er frustrerede og utilfredse. Dem er vi 
altså også nogle af!

svar:
Kære Kamilla Holse Palbjørn-Pedersen 
Tak for dine relevante overvejelser. For et 
optimistisk gemyt som undertegnede er det 
også deprimerende. Du gør os dog en lille 

smule uret, for vi har faktisk haft flere positivt 
vinklede historier, og det vil vi også have 
fremover. Men da vi så resultatet af en repræ-
sentativ undersøgelse, vi gennemførte lige 
før efterårsferien, måtte vi erkende, at på det 
tidspunkt kunne otte ud af ti lærere ikke nå 
deres opgaver i arbejdstiden. Der var 58 siders 
kommentarer, som stort set alle var triste, 
opgivende og på ingen måde opmuntrende. 

Det er den p.t. mørke virkelighed, vi viser. 
Men vi leder bestemt efter de gode eksempler. 
Dem skriver vi gerne. 

I øvrigt er det 36 procent og ikke 44 pro-
cent, som synes, at de godt kan finde ud af 
understøttende undervisning. Der er en ved 
ikke-gruppe på otte procent. 

Men kontakt os gerne og fortæl, hvad du 
gør. Det kan være, at det kan inspirere andre.  

Mange hilsener 
Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør

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 01/2015 skal være redaktionen i hænde senest fredag den 19. december klokken 9.00.

CFU servicerer
grundskoler og 
ungdomsuddannelser 
med læremidler,
vejledning og kurser.

Find dit lokale CFU på 
cfu.dk

FILM OG TV
I KULTURFAGENE
Kineserne kommer, Berlinmurens fald, 
Sokrates om selvtillid
 
Gør din undervisning i historie, samfundsfag 
og kristendomskundskab levende med film 
og tv. Gennem CFU kan du streame en lang 
række dokumentarfilm og tv-udsendelser 
direkte ind i klassen – en del af dem med 
pædagogiske vejledninger.
 
Læs mere om streaming på cfu.dk

Kineserne kommer, DR
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debatteret

Nils Wedel, cand.pæd.soc., folkeskolelærer, Hedegårdenes Skole, PD i social- og specialpædagogik 

jEg undrEr mig …
Kære Christine Antorini
Fra politisk side vedtages en skolereform, der 
i form og indhold kan begrundes i Hatties 
forskning og udgivelser fra Dansk Clearing-
house for Uddannelsesforskning. Herefter 
skydes den ned, inden den har fået luft under 
vingerne, med en lov om lærernes arbejdstid, 
der vanskeliggør succes for reformen. 

Udfordringen er, at der mangler tid til for-
beredelse, efterbehandling og udvikling. 

Lærernes tid skal i stedet bruges på sta-
tusrapporter, årsplaner med læringsmål, 
ugeplaner med læsemål, teammøder, udvik-
ling og implementering af en stadig stigende 
inklusion, kurser, temadage, afdelingsmøder, 
pædagogiske møder, kompetencesamtaler, 
skole-hjem-kontakt, omsorg for børn i forskel-
lige relationelle aktiviteter og så selvfølgelig 
undervisning.

Jeg har rigtig svært ved at forstå ønsket om 
en overdreven institutionaliseret hverdag for 
børnene. 

En hverdag, hvor personalet i folkeskolen 
har overordentligt svært ved at indfri de 
gode intentioner i folkeskolereformen, og en 
skolehverdag, hvor det politiske arbejde bag 
skolereformen i ringe grad når ud til dem, det 
handler om: børnene. 

Folkeskolen tørster efter næringsgivende 
væske, hvor der er overensstemmelser mel-
lem de gode visioner og de resurser, der er til 
rådighed. 

Disse resurser er de lærere og pædagoger, 
der – i øjeblikket – siger deres job op i folke-
skolen, er langtidssygemeldte med stress, 
bryder grædende sammen i undervisningen, 
eller som resignerer.

Det kunne være rart med en regering og et 
folketing, der giver udtryk for en erkendelse 
af, at her er der behov for strukturelle tilpas-
ninger, og efterfølgende sætter handling bag!

Hvad siger du?

debatteret

 Få ny inspiration 
og viden om dit fag

Danmarks 
Lærerforening

Er du lærer i matematik, idræt, sprogfag eller håndværk og design, 
så har du mulighed for at få et gratis kompetenceløft

Danmarks Lærerforening har fået midler fra 
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene Formaal til at 
inspirere og opdatere lærere med linjefag
i matematik, sprogfag, idræt samt håndværk 
og design med ny viden inden for faget.

Derfor afholdes en række to-dages kurser 
landet over i løbet af 2015. I marts måned 
afholdes to kurser i idræt og to kurser i 
sprogfagene. I efteråret følger kurser i alle 
fire fag. Efterårets kurser annonceres i 
begyndelsen af det nye år.

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

�   Er du idrætslærer og vil du gerne have 
nye redskaber til at arbejde med elevernes 
læring gennem praksisfællesskaber og 
temabaseret undervisning?

�   Er du engelsk-, tysk- eller fransklærer og 
kunne du tænke dig ny inspiration til at 
arbejde med elevernes sproglige opmærk-
somhed og kommunikative kompetencer 
gennem task-baseret undervisning?

Så er der nu åbent for tilmelding til forårets 
kurser i idræt og sprogfag. Tilmelding sker 
efter først-til-mølle og tilmeldingsfristen er
d. 12. januar 2015. 
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Drømmer du om mere frihed og fleksibi-

litet i dit arbejdsliv som lærer? PVB 

oplever lige nu stor efterspørgsel på 

kortere og længerevarende vikariater i 

alle linjefag. Vi søger derfor uddannede 

lærere til vikariater i folkeskoler i hele 

landet. Vi tilbyder vikararbejde, der pass-

er dig og inden for dit erfaringsområde 

- samt faglig sparring, supervision og løn 

ifølge overenskomst. 

Lærer - gør noget 
godt for dig selv

Ønsker 

du at blive 

vikar, så opret din 

ansøgnings profil i 

Pædagogisk Jobportal 

på www.pvb.dk Du er også velkommen til at kontakte os på tlf. 70 27 12 18

VIND EN DAG I STUDIET MED PHARFAR OG 
CYKELHJELME TIL EN HEL KLASSE
Lad din klasse lave en tekst om cykelhjelme til musikken fra  
Nederen Forældre. Deltag i konkurrencen på sikkertrafik.dk/nederen 
Her kan du også bestille gratis kampagnepakker med minihjelm 
og klistermærker.

141970 p24-27_FS2114_Debatteret.indd   26 01/12/14   16.20



 Få ny inspiration 
og viden om dit fag

Danmarks 
Lærerforening
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Efter 100 dage i den nye virkelighed: Status fra to bloggere   

Fire måneder 
inde i det nye 
skoleår har vi 
bedt lærerne 
Morten Barasin-
ski  og Pernille 
Kepler gøre  
status over deres 
nye skolehverdag. 

 
Læs også deres 
indlæg på  
folkeskolen.dk

Pernille KePler

Skolereformen og lov 409 sejler af sted som en skude uden kaptajn
I kølvandet basker stressede lærere, sygemeldte lærere, 
desillusionerede lærere og lærere, der forsøger at holde ho
vedet oven vande.

I kølvandet ses elever, der padler tabeller, dykker efter 
guldkorn, snorkler et staveord og forvirrede søger efter et 
åndehul.

Om bord på skuden – oppe på soldækket – sidder de, 
der kan ændre kursen, men de ser kun fremad mod en tom 
horisont, mens de pludrer løs om vejret, maden, underhold
ningen og næste dags horisont.

I kølvandet forsvinder børn, der ikke kan svømme, ikke tør 
svømme, ikke kan holde varmen og ikke kan finde vej.

I kølvandet flyder opråb fra forældre, statistikker om op
sigelser, professorers advarsler og lærernes protester.

Om bord på skuden er det kun automatpiloten, der arbej
der. Den følger den kurs, som andre passagerer har udstuk
ket. Beregner statistiske sandsynligheder for kollision, juste
rer automatisk hastighed, flytter ballast og regulerer tempe
raturen, så passagererne har det så behageligt som muligt.

I kølvandet ses modige skoleledere, bloggere, læser
brevsskribenter og ganske få journalister, der forsøger at 
kaste lys over det mørke vand. 

I kølvandet breder fortvivlelsen, resignationen, despera
tionen og vreden sig.   

Om bord på skuden skal passagererne snart afløses af 
andre passagerer. Nogle af de nye vil måske slå automatpi
loten fra, sænke farten og samle så mange som muligt op 
fra kølvandet. Men for nogle vil det være for sent.

lærer på   

HedeHusene skole,  

Høje-TaasTrup  

Morten BaraSinSKi 

Håber, jeg snart får tid til innovation igen
Lad mig slå det fast med det samme: Jeg er ikke længe
re sikker på, at lærergerningen er min fremtid. Jeg har 
de seneste fire måneder kæmpet med at skabe tid til in
novative fagfaglige tiltag. Jeg må konstatere, at jeg per
sonligt befinder mig langt fra det »sted«, jeg havde hå
bet på. Jeg havde håbet på et inspirerende og innovativt 
forberedelsescentrum/mekka, hvor faggrænser, alderstrin 
med mere ville blive sat i spil i udviklingen af god under
visning. Jeg ønskede mig et sted, hvor jeg ville blive bom
barderet med kollegers innovative ideer, hvor man debat
terer læring og it, forenklede Fælles Mål og lektiecafeens 
udvikling for bare at nævne et par af de tiltag, mine tanker 
har kredset omkring. Jeg havde håbet på, at jeg havde fået 
tid og rum til at udvikle de metodiske tiltag, jeg de seneste 
år har fået gang i – flipped classroom, Lego StoryStarter, 
 iMovie med mere – og blive endnu skarpere på, hvordan 
disse hænger sammen med didaktikkens hvorfor og hvad. 
Jeg må dog desværre konstatere, at tiden er knap. Jeg må 
også konstatere, at jeg, til trods for at jeg arbejder under det, 

der er blevet omtalt som Danmarks bedste lokalaftale, ikke 
har tid til at udvikle på ovenstående tiltag. Jeg må også 
med meget stor personlig beklagelse konstatere, at jeg i år 
er vendt tilbage til fordums tid med hensyn til at udlevere 
kopiark til eleverne. Kopiark var for mig ellers en saga blot, 
en saga, jeg på ingen måde har haft lyst til at vende tilbage 
til. Jeg kan ikke pege på den direkte årsag til, at det i år na
ger mig, at jeg konstant føler mig bagud og har mange løse 
ender – løse ender har altid været en del af mit lærerliv, og 
det har jeg levet fint med. En årsag, jeg konstant kredser 
omkring (også i dette tilbageblik), er, at jeg har fået energi 
ved at udvikle innovative (det bilder jeg mig i hvert fald selv 
ind, at jeg gør) metoder til at nå fagfaglige målsætninger 
… det er denne mangel på tid og dermed energi til kreati
vitet i forhold til fagfaglig undervisning, der i særdeleshed 
mangler for mig i år. Jeg håber, at vi over tid … ganske 
snart, får skabt ro og positivitet omkring den nye skole, så 
vi alle, kreative og innovative lærere, kan få lov til at ud
folde vores vigtige virke, uanset om jeg er om bord eller ej.    

lærer på  

Virklund skole  

Ved silkeborg
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Danskkurser 
i København
Vi gentager successen og udbyder igen 
inspirerende danskkurser i hjertet af 
København

Instruktion: Trine May
Mød også Kim Fupz Aakeson,  
Jesper Wung-Sung og Hanne Kvist

Tag på inspirerende danskfaglige kurser 
i Dansk Arkitektur Centers smukke 
lokaler midt på Christianshavn. 
Du bliver klædt på til fremtidens danskfag  
– og du bliver fagligt forkælet!

Indskoling
7/9-15   Billedbogen i den første litteraturundervisning 

Her medvirker også forfatter Hanne Kvist

Mellemtrin
8/9-15  Ny litteratur og nye medier på mellemtrinnet 

Her medvirker også forfatter Kim Fupz Aakeson

Udskoling
9/9-15   The Big Five - en litterær safari 

Her medvirker også forfatter Jesper Wung-Sung

Hvorfor tage på danskkursus på Christianshavn?

•  Få inspiration, ny viden og indsigt, så du kan yde  
en kvalificeret og toptunet danskundervisning.  
Du får en grundig indføring i Fælles Mål 2014 

•  Bliv fagligt opdateret, præsenteret for den nyeste  
børne- og ungdomslitteratur, nyere teorier om  
læsning, litteratur og medier 
- og få bud på, hvordan de kan omsættes til praksis 

•  Gratis parkering og metro lige til døren (næsten)

Læs uddybende kursusbeskrivelser, og tilmeld dig på www.trinemay.dk
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TeksT Mie  Borggreen  Winther

foTo Klaus  holsting

Det er gejsten, der driver 25-årige Stinne Roed Sørensen 
til at udvikle sit eget undervisningsmateriale. På længere 
sigt håber hun også, at andre kan få gavn af det.

Bachelorvinder:  
Ind med iPads i 
undervisningen

Mens hun skrev sit bachelor-
projekt, lærte Stinne Roed 
Sørensen en vigtig ting: At 
medier skal bruges i under-
visningen. Hendes opgave, 

der vandt førsteprisen ved lærerprofession.
dk’s prisuddeling, fokuserer på multimodal 
læsning på iPads, hvor elevernes læsning 
bliver krydret med både levende billeder og 
lyd undervejs. Og opgaven bidrager til et helt 
nyt felt inden for digital ungdomslitteratur, 
fortæller hun.

»Vi lever i en multimodal verden, og der-
for skal eleverne have værktøjer til at kunne 
være kritiske over for det, de møder i deres 
hverdag«, fortæller Stinne Roed Sørensen. 
Hun mener derfor, at det er vigtigt, at den 
multimodale læsning implementeres i så 
mange fag som muligt. Her kan tekst, video 
og lyd være med til at forklare opsætningen 
af koniske kolber i fysik eller pladetektonik i 
geografi – mulighederne er mange. Pointen 
er, at multimodal læsning kan være et aktivt 
redskab i undervisningen. 

Den nybagte lærer afviser, at man skal 
opfinde den dybe tallerken, hvis man vil ind-
drage iPads i sin undervisning.

»Man behøver blot at fastholde det i rom-
anlæsningen, som eleverne allerede kender, 
eksempelvis analyse af komposition og per-
sonkarakteristik, og kombinere dette med 
nye elementer – i dette tilfælde læsning af 
flere modaliteter. Det handler hele tiden om 
at finde en balance mellem didaktisk afvikling 
og udvikling«, forklarer Stinne Roed Søren-
sen.

Vil udvikle undervisningsmaterialer
I sin introduktion til opgaven skriver Stinne 
Roed Sørensen: »Arbejdet med værket skal 
indkredse, hvordan børn og unge går til og 
læser multimodal litteratur på skærm, og 
belyse de faglige og didaktiske udfordringer, 
som opstår, når tekst og medie ændres«. Men 
de udfordringer, hun har mødt, har også gjort 
hende klogere på det nye medie i undervis-
ningen. 

»Den største udfordring er at gøre ele-
verne kritiske over for teksterne og sam-
menkæde de forskellige elementer og deres 
mening«, fortæller hun. Hun fremhæver et 
eksempel fra opgaven, hvor en elev ville sluk-
ke for lyden, fordi den virkede distraherende 

i forhold til læsningen. Det fik eleven imidler-
tid ikke lov til, da et af analyseelementerne 
dermed ville gå tabt. 

Bachelorprojektet har været med til at 
give Stinne Roed Sørensen blod på tanden, 
og gejsten har hun taget med sig i sit nye job 
som lærer på Bakkehusene i Bælum. Her er 
iPads imidlertid skiftet ud med Chromebooks, 
som hun nu arbejder med i sin undervisning. 
I fremtiden håber Stinne Roed Sørensen at 
kunne inspirere sine kolleger.

»Jeg brænder for at udvikle ting, der kan 
understøtte min undervisning. På længere 
sigt vil jeg gerne udvikle undervisningsmate-
rialer«, siger den stolte vinder af årets bache-
lorprojekt. 

Allerede nu er der dog materiale at hente 
fra Stinne Roed Sørensen. Hendes bachelor-
projekt er skrevet med afsæt i en 6. klasse 
og i-bogen »iTavs«, og hendes erfaringer og 
materiale fra undervisningen kan bruges af 
andre dansklærere, der har adgang til iPads 
i undervisningen. Opgaven kan findes på læ-
rerprofession.dk   mbw@dlf.org

Vinderen af årets bachelorprojekt, 
Stinne Roed Sørensen, har skrevet 
om multimodal læsning på iPads. 
Nu opfordrer hun andre fag- 
grupper til at bruge mediet i  
undervisningen.

LÆRERPROFESSION.DK
ET SITE OM LÆRERPRAKSIS OG PROFESSIONSUDVIKLING

Vinder
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Læsevejleder:  
Biblioteksvenner 
øger læselyst

TeksT Mie  Borggreen  Winther

foTo Klaus  holsting

Børn får i dag mange forskellige 
tilbud, skoledagen er blevet 
længere, og vennerne, familie 
og sport trækker ofte mere end 
bøgerne. 

Sådan forklarer Maya Rabjerg Meltofte, 
hvorfor læselysten for mange børn begynder 
at halte, når de rammer teenageårene. 

For at hjælpe eleverne på Sølystskolen i 
Egå med at genfinde læselysten, introduce-
rede læsevejleder Maya Rabjerg Meltofte »bib-
lioteksvenner« i forbindelse med sit diplom-
projekt. Projektets formål er at øge læselysten 
og derved indirekte styrke elevernes læse-
mængde og generelle læsekompetence. For at 
forebygge dalende læselyst matches alle klas-
ser på skolen med cirka fire års intervaller, 
hvor de skal læse sammen i makkerpar. Her 
skal den store elev læse højt for den yngste, 
fortæller Maya Rabjerg Meltofte. 

»To elever taler hinandens sprog. Den æl-
dre har tit regnet ud, hvordan stoffet skal for-
stås, og kan lære det fra sig. De yngste elever 
behøver ikke at skulle forholde sig til at læse 

ordene i bogen, men får styrket læselysten, 
læseforståelsen og øget ordforrådet ved at 
lytte til den gode historie. De skal stadig ud-
arbejde mundtlige referater og skrive logbog 
over forløbet«, siger Maya Rabjerg Meltofte 
om biblioteksvenner. 

at bygge en bro
For Maya Rabjerg Meltofte var noget af det 
sværeste ved opgaven den empiriske dataind-
samling, der indbefattede spørgeskemaer til 
lærere og elever, både elektronisk og på papir. 
Resultaterne viste blandt andet, at 58 procent 
af biblioteksbesøgene ikke har et mål. 

»Det er strukturen, der giver læringen. 
Eleverne vil gerne læse mere, men de vil også 
have hjælp til at finde de gode bøger«, fortæl-
ler Maya Rabjerg Meltofte. For hende handler 
det om at bygge en bro mellem lysten til at 
læse og de målbare resultater. 

»At have fokus på at finde frem til den 
gode historie frem for eksempelvis et mål 
om at øge læsemængden er et af de vigtigste 
elementer til at skabe læselyst«, siger Maya 
Rabjerg Meltofte.

De elever, der ikke er stærke til at læse, 
afholder sig ofte fra at læse i fritiden. Derfor 
handler det om at finde frem til deres mo-
tivation, skriver Maya Rabjerg Meltofte i sin 

opgave: »Hvis eleverne skal have lyst til mere 
fritidslæsning, skal de kunne finde en indre 
glæde ved læsningen, altså driver den indre 
motivation læselysten. Forøges læselysten, 
viser et flertal af undersøgelser, at læserens 
læseerfaring giver et positivt afkast på læse-
kompetencen«.

Projektets resultat taler sit tydelige sprog. 
Biblioteksvennerne gav 77 procent af eleverne 
lyst til at læse mere, da det blev afprøvet på 
Sølystskolen i Egå. Tanken bag projektet er, at 
alle skolens elever skal kunne få glæde af det. 
Ligeledes kan skolebiblioteket leve op til sin 
funktion og inspirere til læseaktiviteter. Maya 
Rabjerg Meltofte skriver i sin opgave: 

»Skolebiblioteket er en central del af sko-
lens læringsmiljø, forstået på den måde at det 
bør emme af læringsaktiviteter, der tiltrækker 
eleverne og pirrer deres læselyst«.

Ifølge Maya Rabjerg Meltofte kan alle, der 
har lyst, skabe rum til biblioteksvenner. Det 
kræver kun et struktureret forløb, og at der 
er ældre og yngre elever, der kan deltage. Til 
inspiration kan Maya Rabjergs projekt findes 
på lærerprofession.dk   mbw@dlf.org

Efter Maya Rabjerg Meltoftes projekt med biblioteksven-
ner på Sølystskolen i Egå oplevede 77 procent af eleverne 
en øget læselyst. 

LÆRERPROFESSION.DK
ET SITE OM LÆRERPRAKSIS OG PROFESSIONSUDVIKLING

Vinder

Dårlige læsefærdigheder kan  
kobles direkte til lysten til at læse.  
Læsevejleder Maya Rabjerg Meltofte 
vandt lærerprofession.dk’s førstepræ-
mie for sit diplompojekt, der bygger 
bro mellem lyst og målbare  
resultater.
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Forudsætningen for at være den gode lærer 
er, at man kan hente kræfterne et andet sted. 

Derfor står en gruppe lærere på gulvet, 
vipper på fødderne og øver sig i at mærke 
jordforbindelsen. Det handler om at blive 
robuste lærere, fordi de får det bedre selv, og 
fordi det så bliver lettere at skabe mere men-
talt stærke elever. Lærerne har fået et kursus 
på 17 timer med 12 timers supervision.

Kurset finder sted på Sødalskolen i Bra-
brand ved Aarhus. Lærer og inklusionsvejle-
der Carsten Møller står for kurset sammen 
med kropsdynamisk psykoterapeut Susanne 
Mortensen.

De to kursusledere vifter smilende et par 
elever væk fra vinduerne. Eleverne ved godt, 
hvad lærerne laver, for de har selv prøvet 
det. Grounding for at få jordforbindelse og 
større koncentration, afspændingsøvelser, en 
kort pause for at finde ro og finde energien i 
kroppen. Når eleverne er oppe at køre i høj 
energi, kan nogle af dem efter kurset selv 
fortælle, hvor de er på en skala fra et til ti. På 
den måde har elever og lærere fået et fælles 
sprog, men det er meget forskelligt, hvad der 
virker for den enkelte.

»Der er en tendens til, at vi skal være 
kaospiloter. Vi skal acceptere nyt hele tiden«, 
fortæller Rikke Mandrella, der er en af lærer-
ne på kurset. Hun har her efter sommerferien 
fået nyt job som projektleder på et teater.

»Det er et vilkår at leve i en forandrings-
kultur, og som lærer skal man kunne doku-
mentere alt i dag. Det betyder, at man ofte 
vælger at blive ekstremt selektiv. Fordi det, 
jeg skal gøre, fylder meget. Så er jeg ikke så 
åben over for det, jeg kan gøre. Men sådan et 
kursus her hjælper os til ikke at gå ned med 

stress. Jeg opfatter det som ren flødeskum. 
Jeg har meldt mig til kurset for at få noget, jeg 
kan bruge selv. Både hjemme og i skolen. Jeg 
synes, det er rart, at ledelsen tør og vil tænke 
på den hele medarbejder. At vi også skal være 
gode til at passe på os selv«.

Kropsterapeutisk arbejde
Flere på Sødalskolen har været på kurset, der 
også bliver udbudt på en anden skole og på 
en institution, der ligger tæt på skolen. Det er 
Aarhus Kommune, der betaler Susanne Mor-
tensen for at være medunderviser på kurset. 
For nogle år siden oprettede kommunen med 
støtte fra satspuljemidler fra Socialministeriet 
et kursus for traumatiserede børn og unge. 
Kurset foregik her på skolen og i fritidsklub-
ben. Nu har Aarhus Kommune udgivet en 
pjece om professionelles rolle i mødet med 
PTSD-ramte (posttraumatisk stresssyndrom) 
børn og unge. Ud fra en kropsterapeutisk 
tilgang. I pjecen er beskrevet nogle enkle 
kropsterapeutiske øvelser, der kan virke bero-
ligende og kan mindske stress.

»Vi har arbejdet kropsterapeutisk med 
børnene og synes, at det virker. Men det er 
bedst, når flere af de voksne er med på tan-
kerne bag og kan følge op«, forklarer lærer 
Carsten Møller om baggrunden for kurserne.

Selv har han arbejdet med yoga og mind-
fulness i mange år og har sammen med en 
lille gruppe lærere brugt det på skolen.

»Det kræver noget kontinuitet. Og det er 
ikke sådan, at eleverne bare siger: Fint, vi 
snupper lige 20 minutters afspænding. Det 
har været benhårdt arbejde. Vi er begyndt 
med et-to minutter for at introducere meto-
den. Vi har haft fokus på at finde ro og kon-
centration«, siger Carsten Møller.

De har arbejdet kropsterapeutisk med 
elever, der har det svært. For at lære børnene 
fokusskifte og at finde måder, hvorpå de kan 
rumme den høje energi og de voldsomme fø-
lelser. Carsten Møller bruger også lego sammen 
med børnene. De bygger deres trygge sted og 
taler om, hvorfor de føler sig trygge netop dér. 
De kropslige øvelser handler om grounding, 
grænsesætning, kropssprog og spejling. Hver 
enkelt kan finde sine redskaber til at lære at 
rumme den stress, vedkommende føler.

»Vi tænker nervesystem, mere end vi tæn-
ker uopdragne børn og udadreagerende børn. 
For der er en kæmpe forskel på at blive mødt 
med ’Jeg kan se, at du har det svært’ og ’Hold 
nu mund’. Det er vigtigt«, siger han. 

Susanne Mortensen møder elever, der 
forklarer, at læreren siger, at de skal tælle til 
ti. »Men det kan jeg jo ikke«. Det er netop det, 
der er problemet, når eleven er i høj alarm.

Hun fortæller, at også risikoen for vold 
mindskes, når eleverne bliver mødt som det 
menneske, de er, og ikke som den provoka-
tion, de indimellem giver udtryk for.

At gå hinanden ned i tempo
Når lærere og pædagoger møder på kurset, 
begynder de med en siden sidst-runde. De 

Robuste lærere  
skaber robuste elever

 
Kropsterapeutisk kursus hjælper lærere og pædagoger i arbejdet med elever, 

der har svært ved at koncentrere sig og ofte er i høj energi.

TeksT Helle  lAuRitsen

foTo simon Jeppesen

Kurset for lærere og pædagoger begyndte med fokus 
på sekundært traumatiserede elever. Det kan være 
elever, hvis forældre er flygtet til Danmark og bærer 
på nogle voldsomme oplevelser, der påvirker børnene. 
Nogle af dem har PTSD – posttraumatisk stresssyn-
drom. 

På Sødalskolen i Gellerup ved Aarhus valgte man at 
introducere kurset for hele klasser, da alle elever kan 
have glæde af de kropsterapeutiske teknikker, og nu 
tilbyder kommunen kurset til lærere og pædagoger på 
en skole mere. Også i samarbejdet med familierne kan 
skolen bruge kropsterapeutiske øvelser. Et dagtilbud 
har valgt selv at købe kursusrækken og fået støtte fra 
kommunen.

Kropsterapeutisk kursus
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fortæller hinanden, om de har brugt nogle 
af øvelserne for sig selv eller med elever, og 
hvordan de har oplevet det. Én fortæller, at 
hun har planer om at gå med en elev. Man 
kan gå hinanden ned i tempo og komme af 
med noget af den høje energi. Hun tror, det 
vil være godt sammen med eleven at komme 
af med noget energi, og at det vil give dem et 
tættere forhold.

Susanne Mortensen mødte en dag en elev, 
der hilste hende: »Susanne, Susanne, jeg er 
oppe på ti«. Det er øverst på skalaen fra et-ti, 
som de bruger på kurset. Fra et-fem er man 
afslappet og kan tænke. Seks og syv betyder, at 

man har lidt adrenalin i kroppen og stadig kan 
tænke, men fra otte-ti er det krybdyrhjernen, 
der slår til. Det betyder, at man kan vælge at 
kæmpe, fryse fast i øjeblikket og føle sig helt 
fastlåst, eller at man vil flygte. Og når man har 
det sådan, kan man ikke længere tænke.

»Eleven her fortalte om skolereformen. 

se mere på to små film om arbejdet med robusthed  
og øvelser i kropsbevidsthed med eleverne.
à  folkeskolen.dk 

Det var en elev, der havde sanset den høje 
energi og lærernes stress i den snak, han hav-
de hørt. Når man er ’oppe på ti’, er man ikke 
i stand til at høre lange sætninger, man er 
urolig og har brug for at komme af med noget 
af energien«, forklarer Susanne Mortensen.

lærer egne grænser at kende
»Kurset er superrelevant. Alle lærere burde 
have sådan et. Vi taler meget om vigtigheden 
af, at børn er robuste, men for at kunne skel-
ne robuste børn fra det modsatte kræver det 
vel, at vi selv ved, hvad det vil sige at være 
robust. At vi kender vores egne grænser, kan 
mærke, hvornår vi er i højt gear, og hvornår 
vi slapper af. At vi lærer at mærke, hvor vi er, 
reagerer på det og øver os i at være til stede 
i det«, siger lærer Trine Kjærside, der har 
været lærer i ti år og blandt andet arbejder i 
modtageklassen.

»Vi har ekstra meget brug for kurset nu i 
forandringstider. Vi øver os i at mærke efter, 
hvordan vi har det. Der er ikke noget hokus-
pokus i det, det er ikke terapi, men det hand-
ler om os selv. Vi lærer nogle redskaber«.

Rikke Mandrella forklarer, at flere af bør-
nene er »ude af sig selv«, ude af deres krop-
pe, og derfor kan øvelserne hjælpe dem. De 
lærer at få jordforbindelse og at være i deres 
krop, at kunne slappe af.

Hun har elever i sine klasser, der har glæ-
de af at kunne fortælle, hvor de er lige nu på 
energiskalaen fra et til ti, men som ikke har 
brug for afspændingen. 

Kurset emmer af ro, roligt tempo og for-
dybelse, og det er også denne ro, lærerne 
bruger i undervisningen. Nogle af lærerne har 
måtter i klassen, som eleverne kan lægge sig 
på, og nogle vælger indimellem at bruge stille 
musik til afslapning eller at fortælle en drøm-
mehistorie, som eleverne kan deltage i. 

»Jeg kender skoler, hvor et kursus som 
dette ville blive latterliggjort, men her er det 
okay at prøve noget nyt. Der er ikke noget 
poppet i dette, det er forståeligt og spiseligt 
for børnene også, og øvelserne kan bruges 
umiddelbart«, siger Rikke Mandrella.

»Det går ind i privaten, og derfor bliver det 
grænseoverskridende for nogle, men hurdlen 
er at få det tilbage på arbejdet og få det imple-
menteret, så det kan bruges. Så er det et rigtig 
godt redskab i hverdagen. Det handler om at 
blive god til at mærke efter, hvordan man har 
det, og hvor eleverne er, og så bruge det i ar-
bejdet«, siger de to lærere.  
hl@dlf.org

»Der er en tendens til, at vi skal være kaospiloter og ac-
ceptere nyt hele tiden. Sådan et kursus her hjælper os til 
ikke at gå ned med stress. Det er rart, at ledelsen tør og vil 
tænke på den hele medarbejder. At vi også skal være gode 
til at passe på os selv«, siger Rikke Mandrella (til venstre), 
her i en spejlingsøvelse med lærer Trine Kjærside.
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5.-15. februar 2015  
– 11 dage med antropolog og  
Indien-ekspert Lise Kloch. Maksi-
mum 18 deltagere.

Rejs med andre lærere til Sydøstindien og oplev 
den gamle danske tropekoloni Trankebar. Rejsen 
byder desuden på et af Indiens mest spekta-
kulære hindutempler, tuk-tuk-safari, besøg i fi-
skerlandsby, besøg på en skole og et lærersemi-
narium, skøn sydindisk mad og meget mere.

Rejsen starter på Koromandelkysten ved Den 

Bengalske Bugt, hvor palmer og farvestrålende 
fiskerbåde pryder strandbredden. Dette ekso-
tiske hjørne af Indien besøges kun sjældent af 
danske turister, men byder på kæmpe oplevelser 
og en følelse af autenticitet, man kun oplever få 
steder. Fra kysten går rejsen ind til Indiens sagn-
omspundne templer, blandt andet det impone-
rende Meenakshi Amman i den gamle kulturby 
Madurai.

Et af højdepunkterne er besøget i Trankebar, 
hvor vi slentrer ned ad Kongensgade, udforsker 
fæstningen Dansborg og besøger en skole og by-
ens lærerseminarium. I Trankebar indtager kirken 
stadig en central position inden for uddannelse, 
og vi får indsigt i, hvordan undervisningstraditio-
nerne i området kan spores tilbage til den dan-
ske kolonitid.  

En enestående rejse med et højt vidensni-
veau og oplevelser for livet. 

■  Pris: 16.900 kroner per person (enkeltværel-
sestillæg 1.950 kroner).

■  Prisen inkluderer blandt andet: Fly Kø-
benhavn-Chennai retur og Madurai-Chennai, 
helpension, alle udflugter ifølge program, gode 
hoteller med pool.

■  Info og tilmelding: Karavane Rejser, www.ka-
ravanerejser.dk, telefon 40 62 83 47.

Den danske tropekoloni Trankebar 
og Sydøstindien i vinterferien 

Seminariestuderende ved St. Theresa Teacher Training Institute i Trankebar.

Læs udførligt program på:
à  folkeskolen.dk 

Denne eventyrlige rejse by-
der på skønne vandreture i nogle 
af verdens smukkeste landska-
ber og  et unikt indblik i nepale-
sisk kultur og hverdagsliv.

Tag med fagfæller til Nepal og få en oplevelse for 
livet på denne kombinerede vandre- og kultur-
rejse. Rejsen henvender sig til dig, der er eventyr-
lysten, men samtidig ønsker at rejse under kom-
fortable og trygge forhold. Vandreturene foregår 
i kuperet terræn i let til moderat tempo, og alle i 
almindelig fysisk form kan være med. Vi skal ikke 

Under verdens tag
Vandre- og kulturrejse i  

Nepal, påsken 2015

Rejsen byder på vandretuer med  udsigt til Himalaya.

bære på bagage, og undervejs overnatter vi på 
hyggelige hoteller. Vi har desuden tilrettelagt rej-
sen, så vi slipper for lange køreture. 

Som noget ganske særligt oplever vi Nepal 
uden for de almindelige turistruter og besøger 
blandt andet en selvhjælpsgruppe for kvinder, 
en landsbyskole og et økologisk landbrugspro-
jekt.

Rejsen starter og slutter i sagnomspundne 
Kathmandu med blandt andet markedsbesøg og 
slentretur på Freakstreet, hvor 60’ernes og 70’ernes 
hippier holdt til.

■  26. marts – 5. april 2015 – 11 dage. 
■  Lille gruppe: 10-16 deltagere. Med rejseleder 

og antropolog Lise Kloch.
■  Pris: 17.800 kroner (enkeltværelsestillæg 

1.650 kroner).
■  Med i prisen: Fly København-Kathmandu tur/

retur, helpension, indkvartering på gode hoteller, 
alle udflugter og entreer ifølge program, bidrag til 
Rejsegarantifonden.

■  Info og bestilling: Karavane Rejser,  
www.karavanerejser.dk, info@karavanerejser,  
telefon 40 62 83 47. 

Vi ses til DM i SKILLS

Meld din klasse 
til DM i SKILLS

8.-10. JANUAR 2015
Skills-feberen raser!
I hovedstadsområdet har næsten 14.000 
elever fra 8. klasse nu været til introdage 
med skillskonkurrencer på erhvervsskolerne.

For alle elever i 7., 8., 9. 
og 10. klasse
Fra nu af tæller vi ned til DM i Skills i Bella 
Center fra torsdag d. 8. til lørdag d. 10. janu-
ar, hvor alle udskolingselever fra hele landet 
er inviteret og der er gratis entre.
Skills betyder færdigheder. At kunne noget.

Til DM i Skills får dine elever rig mulighed 
for at teste deres skills. Prøve fag de aldrig 
tidligere har mødt, dyste i stafetter mod 
andre unge – og opleve lærlinge og elever, 
der har skills i verdensklasse.

Tilmeld din klasse på 
www.genvej.nu
På www.genvej.nu fi nder du program, 
oversigtskort, fi lm, quizzer – og praktisk 
information, der kan hjælpe dig og din 
klasse i forberedelsen til DM i Skills.

 

Baggrund: DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. DM i Skills 2015 arrangeres 
af SkillsDenmark, Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Erhvervsskolerne i Region Hovedstaden i samarbejde med 
UU-centre, kommuner og grundskoler i Region Hovedstaden.

Tilmeld din 

klasse på 

www.genvej.nu 

senest 

d. 11. december

Meld din klasse Meld din klasse 
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tættere på faget: EngElsk 

Made in Roskilde: På Trekro-
nerskolen har seks engelsklæ-
rere fået både tid og penge til 
at fremstille læremidler til tidlig 
sprogstart i engelsk. De lavede ti 
kasser på tre dage.

Inden lærerne på Trekronerskolen skulle i gang 
med reformens tidlige sprogstart i engelsk i 
august, udviklede seks lærere ideen om at ud-
arbejde egne materialer og samtidig opnå faglig 
fordybelse. Ideen var også at få stillet lysten til at 
sprognørde, mens de arbejdede med materialerne.

Lærernes opskrift til skolelederen lød: Et 
kursus i tidlig sprogstart, møde med en fag-
konsulent, tre hele dage til arbejdet og 10.000 
kroner til indkøb. Det sagde skolelederen go til. 
I stedet for almindelig undervisning fik lærerne 
lov til at bruge kursustimer. Efter de seks læ-
reres samarbejde i tre dage var ti nye kasser 
med lærernes egne materialer parat i skolens 
»sproghjørne« i bogdepotet.

»Vi valgte at fremstille vores egne materialer, 
ud fra en vurdering af hvad der var muligt at købe 

TeksT og foTo Henrik Ankerstjerne  HerMAnn 

Undervisning i engelsk med egne læremidler

Tilmeld dig  
neTværkeT  engelsk 

på folkeskolen.dk

hjem, og så hvad vi synes, vi havde behov for i un-
dervisningen«, siger lærer Sissel Bruun. 

Go fra skolelederen
Lærer Kirstine Jordan siger, at lærerne har aftalt 
med skolelederen, at de næste år får halvanden 
dag til sammen at opdatere sprogkasserne.

»Vi synes, at vi bedre kan bruge de materia-
ler, vi selv har fremstillet, frem for noget, andre 
har fremstillet. Vi synes, det var sjovere at lave 

det sammen. Vi kunne plukke af alle de gode ide-
er, vi fik i arbejdsgruppen. Mange andre må sidde 
alene med det, vi har siddet seks mennesker 
sammen, det har været fedt. Så popper ideerne 
op«, siger hun.   
hah@dlf.org

Læs hele artiklen »Engelsklærere fremstiller 
egne læremidler i kassevis« på folkeskolen.dk

Sissel Bruuns under-
visning i engelsk i 1.d 
på Trekronerskolen 
er fuld af bevægelse, 
musik og sang. Sam-
men med seks kolleger 
har hun fremstillet 
materialerne – her ses 
hun med en håndfuld 
»animals«.

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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Undervis kolleger  
i Udlandet
I Sverige er det allerede et hit. Læ-
rere, som tager ud i verden og »teacher 
 trainer« ligesindede, der ikke har adgang 
til en lige så god uddannelse som her i 
Norden. Svenskerne tager til Cambodia 
og Burma et par uger om året. Organisa-
tionen bag hedder Teachers Across Bor-
ders (TAB) og har lige nu foruden Sverige 
medlemmer i USA og Australien. Nu hå-
ber TAB at kunne kapre danske lærere. 

Join dine kolleger – bliv klovn! 
Danske Hospitalsklovne 
udvider staben. De vil nå 
ud til endnu flere indlagte 

og syge børn i Danmark. Empatiske evner og 
situationsfornemmelse ligger i mange læreres 
dna, og det er en god start for en klovn. så find 

din rødeste næse og største sko frem, og join 
de af dine lærerkolleger, som allerede klovner 
den. Der er ansøgningsfrist i december og op-
tagelsesprøver i januar.

Alt for mange unge forlader hvert år skolen uden en fol-
keskoleeksamen. Mange af dem har evnerne, men mang-
ler motivationen og lysten. Hvis de i tide havde fået en 
mentor, havde de sandsynligvis fuldført deres eksamen. 
Erhvervsguiderne tilbyder mentorforløb til unge fra 7.-10. 
klasse, som får en hjælpende hånd til at klare skolen bed-
re, få mere struktur i tilværelsen og fokus på fremtiden. 

Erhvervsguiderne er gratis for skolerne og de unge. 
Erhvervsguiderne har nu over 900 frivillige, som har sagt 
ja til at være mentor for en skoleelev to gange to timer 
om måneden i et år. 

Ved simon Brix/sbj@dlf.org

»Hvem ved, hvad 
man gør med en 
dyslektisk elev? Det 
er et grundspørgs-
mål i både dansk og 
engelsk. Jeg har 
ikke mødt særligt 
mange, der har  
kunnet give mig 
svaret. Det er lidt 
beskæmmende«.

Help for a start
Per W.S. Marshall 
blogger på  
engelsknetværket 

12.000 unge har brug 
for en hjælpende hånd

Er det noget for dig? Så få mere  
info på teachersacrossborders.se  
eller Facebook-siden TABSweden Se en case og andet relevant på erhvervsguiderne.dk

Se mere: danskehospitalsklovne.dk

www.unicef.dk/sofieimadagaskar

Hilsen fra Sofie, DR Ultra

             Sofie på jagt efter

  børnevenlige skoler

Sofie ØStergaard i MadagaSkar Med UNiCef daNMark  
UNderviSNiNgSMateriale oM bØrNerettigheder for MelleMtriNNet

Med støtte fra 
Danidas Oplysningsbevilling
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1. dag: Rejse til Izmir og transport til hotellet
2. dag: Til fri disposition
Denne dag giver dig mulighed for at slappe af. Du kan nyde 
hotellets tilbud, tage en pause ved poolen eller forkæle dig 
selv med et besøg i det traditionelle tyrkiske dampbads 
spændende verden. Efter en afslappende spadseretur ved 
stranden har du endvidere mulighed for at opleve andre 
natur- og kulturskatte i lokalområdet. Berig dine mange 
ferieminder med fl ere fantastiske indtryk.

3. dag: Izmir – Ægæerhavets perle
Izmir eller Smyrna, som byen hed i antikken, ligger ved den 
ægæiske kyst og er en af landets mest moderne metropoler. Vi 
starter vort besøg i Tyrkiets tredjestørste by med en 
sightseeingtur, hvor vi bl.a. lægger vejen forbi Konak-pladsen, 
der er Izmirs vartegn, og oplever det typiske tyrkiske 
storbyliv. Herfra fortsætter vi turen langs den maleriske 
ægæiske kyst til Ayvalik. Undervejs passerer vi olivenlunde og 
små fi skerlandsbyer. Overnatning i omegnen af Ayvalik.

4. dag: Til fri disposition eller valgfri udfl ugt 
til Troja (UNESCO-verdenskulturarv)
I dag har du mulighed for at tage med på en valgfri udfl ugt til 
ruinerne af den sagnomspundne by Troja, der ligger tæt på 
havnebyen Canakkale og er omgivet af mange gamle myter og 
legender. Det var den tyske arkæolog Schliemann, der 
opdagede og udgravede byen, hvor handlingen i Homers 
“Iliaden“ og den ti år lange trojanske krig udspillede sig. I 1998 
blev ruinbyen optaget på UNESCOs liste over verdens kulturarv. 
5. dag: Pergamon – oldtidens juvel 
(UNESCO-verdenskulturarv)
Den antikke by Pergamon ligger på en borgklippe og hørte 
til de syv kristne menigheder i Johannes´ Åbenbaring. Under 
vores rundgang ser vi bl.a. på det stejleste teater i Lilleasien, 

resterne af Zeus-alteret, det velbevarede Trajan-tempel og 
fundamenterne af det verdensberømte bibliotek – 
altsammen vidnesbyrd fra byens gyldne epoke. På et 
traditionelt tæppeværksted får vi en spændende 
introduktion til det århundreder gamle tæppehåndværk. Du 
vil blive begejstret ved synet af de håndknyttede tæppers 
forskelligartethed, mønstre og farvepragt. Herfra kører vi 
til hotellet. Overnatning i omegnen af Kusadasi.

6. dag: Efesos – Artemistemplet 
(et af verdens underværker)
“Stor er efesernes Artemis!“ – råbte byens borgere engang i 
deres harme mod apostlen Paulus. Tyrkiets største 
udgravningsområde blev tidligere betegnet som “porten til 
Asien“, og gennem årtusinder har en lang række personligheder 
sat deres spor i byen, hvor religionerne og åndsvidenskaberne 
mødtes, deriblandt Moder Maria, Heraklit, evangelisten 
Johannes og Artemis. I dag beskæftiger vi os med den romerske 
tid og ser på de gamle marmorgader samt nogle af de 
velbevarede monumentale bygningsværker som Hadrians 
tempel, Celsus-biblioteket, agoraen og Mariakirken. Herefter 
besøger vi hhv. en smykke- og lædervarefabrik, hvor man kan 
opleve Tyrkiets fornemme håndværkstraditioner på tæt hold. Vi 
får en introduktion til varernes manuelle fremstilling, hvorefter 
der vil være lejlighed til selv at købe noget.

7. dag: Sirence (en af de mest charmerende landsbyer) – 
Selcuk
Sirince er kendt for sin vin- og olivenproduktion og er en af de 
mest charmerende landsbyer i området. Byen med dens 
teglstensbelagte hvide huse og mange vinmarker har været 
fredet siden 1980. Efter vort besøg i byen tager vi til Selcuk 
for at se på den seldsjukkiske Isabey-moské.

8. dag: Hjemrejse

PalmaM a l l o r c a Lluchmayor0 50 km

Ty r k i e t

Tuz (salt) sø

Efesos

Izmir

Kusadasi

Milet

Ayvalik
Pergamon

Troja

Æ g æ e r h a v e t

Selcuk

Sirince

Læs og rejs: 8 dage | inkl. fl y retur | 4- og 5-stjernede hoteller

Troj

Specielt til dig som trofast læser af FOLKESKOLEN !

Inkluderet i prisen:
Fly tur/retur til Izmir med 
anerkendt fl yselskab 2700,– DKK 2

Transport lufthavn – hotel – lufthavn 350,– DKK 2

7 overnatninger på udvalgte 4- og 5-stjernede hoteller 
(tyrkisk standard) inkl. velkomstdrink 
7 x stor morgenbuffet 2440,– DKK 2

Rundrejse i moderne busser med klimaanlæg 
Veluddannede dansk- eller engelsktalende rejseledere
(alt efter disponibiliteten) 1000,– DKK 2

Samlet pris pr. person 6490,– DKK 2

Rabat pr. person – 5500,– DKK2

Fordelspris pr. person fra kun 990,– DKK1

(alt efter disponibiliteten) 1000,– DKK 

Samlet pris pr. person 6490,– DKK 

7 x stor morgenbuffet 2440,– DKK

Transport lufthavn – hotel – lufthavn 350,– DKK
anerkendt fl yselskab 2700,– DKK

Ring gratis nu for at sikre dig din ønskedato:

Mandag til fredag kl. 9.00 – 20.00, Lørdag kl. 9.00 – 15.00

Rejsearrangør: TSS Danmark, Filial af TSS Travel Service Scandinavia AS, Norge 
Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K, CVR-nr. 32298656, 
Brønnøysundregistrene 999331939

FOLK95421Din fordelskode!

80 25 08 79

Lufthavne Billund København

Lufthavnstillæg pr. pers. 350,– DKK   0,– DKK 450,– DKK   0,– DKK

Afrejsedage man, søn  man, tor, søn

  Visumfri indrejse til Tyrkiet for danske statsborgere, hvis opholdet varer maks. 90 dage. Ved indrejsen kræves 
fremvisning af pas, der på tidspunktet for indrejsen skal være gyldigt i mindst 6 måneder. Det anbefales, 
at borgere fra andre lande indhenter oplysninger om de gældende indrejsebestemmelser på den tyrkiske 
ambassade i København. Der kan kun ansøges om visum til Tyrkiet på nettet: www.evisa.gov.tr/en. 
1     Prisen gælder fra den 21.01. – 30.01.2015. I forbindelse med andre afrejsedatoer påregnes sæsontillæg 

som angivet i tabellen. # Ferietillæg p. p.: 590,– DKK. Pris ved indkvartering i dobbeltværelse. Ved 
modtagelse af den skriftlige booking bekræftelse forfalder 20 % af rejseprisen til betaling. Det resterende 
beløb betales senest 35 dage før afrejsen. Rejsen er udelukkende beregnet for individuelt rejsende og 
gælder kun for tilbuddets modtagere og ledsagende personer, der har nået myndighedsalderen. For 
rejsen gælder TSS‘s rejsevilkår, der kan rekvireres hos vores rejsehotline. Se også på www.tss-travel.dk. 
Billederne i brochuren er medtaget som eksempler.

2    TSS tilbyder særprisen i forhold til den normale pris på 6490,– DKK på www.tss-travel.dk. Prisen for kultur- 
og nydelsespakken relaterer til vores tyrkiske samarbejdspartners normale pris (www.nbktouristic.com). 

3  Ikke indeholdt i pakkeprisen.
4     TSS Travel Service Scandinavia AS og RSD Reise Service Deutschland er del af en europæisk rejsekoncern, der tilrettelægger rejser for 

kunder fra fl ere europæiske lande. Undersøgelsen blev gennemført med personer, der rejste med TSS/RSD til Tyrkiet i marts 2014.
TSS er medlem af den danske Rejsegarantifonden. Medlemsnummer: 2505.

Højdepunkter langs Ægæerkysten – fra Troja til EfesosHøjdepunkter langs Ægæerkysten – fra Troja til Efesos
5-stjernet studierundrejse til Tyrkiet5-stjernet studierundrejse til Tyrkiet

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Bemærk: Vær venligst opmærksom på, at rejsen af organisatoriske grunde evt. vil blive gennemført i omvendt rækkefølge.
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Læs og rejs: 
Fordelspris for FOLKESKOLENS læsere fra kun 

pr. person 990,–DKK 1

i stedet for 6490,–i stedet for 6490,–
København

Obs! Vi betaler alle 

lufthavnstillæg for dig!

Det mener kunderne

Testresultat: 1,44

Pålidelighed / Venlighed / Kompetence

Interview med 14.719 personer 
gennemført af TSS/RSD4 i marts 2014

« »

Konak-pladsen i Izmir

Æ g æ e r h a

8 dage | inkl. fl y retur | 4- og 5-stjernede hoteller Inkluderet i prisen:8 dage | inkl. fl y retur | 4- og 5-stjernede hoteller

Æ g æ e r h a

8 dage | inkl. fl y retur | 4- og 5-stjernede hoteller Inkluderet i prisen:

Pris for 

FOLKESKOLENS
læsere

990,–fra
kun

pr. pers.
DKK 1

i stedet for  
DKK 2

6490,–DKK

6490,DKK

6490,DKK–

Rabat pr. person:

För dig som læser af FOLKESKOLEN
5500,– DKK2

FOLKESKOLENS læsere nyder 
godt af særlig fordelagtige vilkår3: 
Kultur- og nydelsespakke
 Pakken indeholder alle entréer og rundvisninger på 
seværdighederne iht. programmet samt komfortabel 
halvpension, dvs. righoldig aftenbuffet med internationale 
specialiteter hver dag: kun 950,– DKK pr. person i stedet 
for 1300,– DKK² (kan bookes på destinationen).
Vi anbefaler, at du sikrer dig en kultur- og nydelsespakke efter 
ankomsten til Tyrkiet, idet nogle af hotellerne på 
rundrejsen ligger i smukke naturomgivelser, hvor der kan være 
langt til den næste større by.

Tillægsudfl ugt til Troja: 350,– DKK pr. person (inkl. 
frokost + entré, kan bookes efter ankomsten).
Tillæg for enkeltværelse: 1100,– DKK pr. person (alt 
efter rådighed)

for 1300,– DKK² (kan bookes på destinationen).

Rejsetidspunkter Januar '15
(21. – 30.01.15)

Februar '15
(04. – 13.02.15) #

Februar '15
(18.  –  27.02.15)

Marts '15
(04.  –  13.03.15)

Marts '15
(18. – 27.03.14) #

April '15
(01. – 24.04.14) #

Sæsontillæg p. p. – + 200,– DKK + 400,– DKK + 600,– DKK + 800,– DKK + 1100,– DKK
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Hvis du bliver omfattet af konflikt  
i forbindelse med OK 15
•  vil du som medlem af DLF kunne 

få økonomisk hjælp
•  skal du holde eventuel ferie på et 

andet tidspunkt
•  skal du sikre dig, at dine med-

lemsforhold er i orden, og at for-
eningen har de korrekte oplysnin-
ger om dig.

Læs meget mere her:
Forhandlingerne om fornyelse af over-
enskomster er nu ved at gå i gang. For-
eningen går som altid efter en forhand-
lingsløsning, men derfor skal Danmarks 
Lærerforening alligevel være forberedt 
på, at overenskomstforhandlingerne 
eventuelt kan medføre en konflikt. Det 
kan for eksempel være, at Danmarks 
Lærerforening varsler strejke, eller at 
arbejdsgiverne varsler lockout, som det 
skete i 2013.  

Hovedstyrelsen og kongressen har 
truffet en række beslutninger i forbin-
delse med konflikt-beredskab. Nedenfor 
kan du læse om de beslutninger, der er 
taget i den forbindelse, og om nogle vil-
kår, som er vigtige at være opmærksom 
på. 
 
Hvem kan deltage i en konflikt?
Det er kun de overenskomstansatte, der 
har konfliktret. Derfor er det kun over-
enskomstansatte, der bliver udtaget til 
konflikt. En konflikt betyder, at du even-
tuelt skal nedlægge arbejdet. Da der er 
tale om en kollektiv konflikt, kan du ikke 
som enkeltmedlem selv bestemme, om du 
vil nedlægge arbejdet. Konfliktstederne 
udtages efter et sæt principper, som er 
vedtaget af kongressen. Vi vil koordinere 
udtagningen med andre organisationer, 
hvis vi skal sammen i konflikt.

Du kan også komme i konflikt, hvis 
arbejdsgiverne vælger en lockout, det vil 
sige beslutter, at du ikke må møde op på 
arbejdspladsen. 

Hvornår ved du, om du er omfattet 
af konflikt?
Du vil få besked på, om netop du er udta-
get til konflikt, så snart konfliktstederne 
bliver offentliggjort. På Danmarks Lærer-
forenings område sker offentliggørelsen 
af konfliktsteder, når der sendes kon-
fliktvarsel. Det sker normalt i slutningen 
af februar måned.  

Er du udtaget til konflikt, får du efter 
offentliggørelsen tilsendt forskelligt 
materiale fra foreningen. Derfor skal du 
huske allerede nu at give din lokale kreds 
besked, hvis du:

•  skifter navn
• får ændret din stillingsbetegnelse
•  skifter skole og/eller ansættelses-

kommune
• er på orlov uden løn.

Adresseændringer får foreningen 
automatisk.

Endvidere skal du sikre dig, at din 
mailadresse på dlf.org/”Min side” er kor-
rekt, da vi kun henvender os til dig via 
mail.

Konfliktstøtte 
Hvis du udtages til konflikt, får du udbe-
talt konfliktstøtte fra foreningens »Sær-
lig Fond«. Konfliktstøtten udbetales til 
dig i form af et lån.
 
Karens
Karenstid betyder, at der ved indmeldel-
sen er begrænsede rettigheder til økono-
misk og juridisk bistand i en periode i 
Danmarks Lærerforening – i typisk ét år. 
Dette omfatter derfor også muligheden 
for at få konfliktstøtte.

Kontakt derfor din tillidsrepræsen-
tant eller den lokale kreds, hvis du er i 
tvivl om, hvorvidt dine medlemsforhold 
er i orden.

Konfliktkontingent
Hvis en konflikt bliver en realitet, skal 
medlemmerne betale konfliktkontingent. 
Hovedstyrelsen fastsætter først kon-
fliktkontingentet, når omfanget af kon-
flikten er kendt. Konfliktkontingentets 
størrelse vil være afhængig af, hvor 
mange medlemmer der skal i konflikt, og 
hvor længe konflikten løber. 

Hvis en storkonflikt bliver en realitet, 
skal de medlemmer, der ikke er udtaget til 
konflikt, påbegynde indbetaling til Særlig 
Fond. Konfliktkontingentet vil blive fast-
sat af hovedstyrelsen efter et princip om, 
at alle skal bidrage solidarisk til konflikten.

Ferieforhold
Hvis du udtages til konflikt, og konflikten 
kommer til at »kollidere« med din ferie-
periode, vil din ferie blive suspenderet. 
Det betyder ikke, at du mister din ferie 
– du vil blot skulle afvikle den på et se-
nere tidspunkt.

Af hensyn til planlægningen af din 
private ferie skal du derfor være op-
mærksom på, om en eventuel rejse kan 
afbestilles/flyttes til et andet tidspunkt, 
hvis du skal deltage i en konflikt. Du vil 
ikke kunne få et eventuelt økonomisk tab 
på grund af mistet ferierejse dækket via 
konfliktstøtten.

Solidariske krav under konflikt
Hovedstyrelsen har vedtaget nogle 
retningslinjer for, hvordan foreningen, 
kredsene og de enkelte medlemmer skal 
forholde sig under en konflikt. De er gen-
givet nedenfor:

Forudsætninger
En overenskomstmæssig konflikt omfatter og 
inddrager principielt hele foreningen og alle med-
lemmer uanset konfliktens konkrete omfang.
•  at hovedstyrelsen udarbejder en overordnet 

strategi for konflikten,
•  at hovedstyrelsen og kredsene udarbejder kon-

krete aktivitetsplaner,
•  at hovedstyrelsen og kredsene, uanset konfliktpe-

riodens udstrækning, er aktive i forhold til tilret-
telæggelse af aktiviteter, der styrker medlems-
sammenholdet og skaber opmærksomhed om 
konflikten og dens formål,

•  at hovedstyrelsen og kredsene er beslutningsdyg-
tige i hele konfliktperiodens udstrækning,

•  at alle medlemmer bakker op om konflikten,
•  at medlemmer, som modtager konfliktstøtte, 

deltager under konflikten,
•  at medlemmer, som modtager konfliktstøtte, ikke 

afvikler ferie i perioden.

Deltagelse og aktiviteter
Medlemmer, som modtager konfliktstøtte, deltager i 
de aktiviteter, kredsene eller foreningen centralt 
iværksætter. Det forudsættes, at man kan komme til 
stede og deltage med mindst en dags varsel.

Medlemmer, overenskomstansatte og tjeneste-
mænd, som ikke modtager konfliktstøtte, deltager i 
de aktiviteter, kredsen eller foreningen centralt 
iværksætter. For denne gruppe undtages arbejdstid 
og planlagte ferieperioder.

Ved deltagelse forstås: 
•  at medvirke i udadrettede aktiviteter (for eksempel 

strejkevagtvirksomhed, demonstrationer, udstil-
linger, uddelinger og spotaktioner),

•  at medvirke i indadrettede aktiviteter (for eksem-
pel fællesmøder, informationsmøder og andre 
sammenholdsskabende arrangementer) og

•  at udføre praktiske arbejdsopgaver (for eksempel 
deltagelse i arrangementsgrupper, pressegrupper, 
fremstilling af materiale og kontakt til lokale 
medier, forberede mødevirksomhed, skaffe lokaler, 
lave kaffe, male bannere og være telefonvagt).

Aktiviteter kan være målrettet enkeltgrupper. 
Aktiviteter varsles normalt med minimum én dag.

Konsekvenser
Hovedstyrelsen tilkendegiver:
Foreningsskadelig virksomhed under en konflikt kan 
indberettes til hovedstyrelsen, der kan tage stilling 
til eksklusion. Medlemmers manglende opbakning 
kan føre til bortfald af konfliktstøtte.

Mere information
Jo tættere vi kommer på en eventuel 
konfliktsituation, jo mere vil informatio-
nerne om konfliktforhold blive intensive-
ret. Der vil løbende blive informeret om 
selve overenskomstforhandlingerne her i 
Folkeskolen. Men de fleste informationer 
om konfliktforhold, blandt andet mere 
detaljerede konfliktvejledninger, vil du 
kunne finde på foreningens hjemmeside 
på www.dlf.org, når og hvis det bliver 
aktuelt. Desuden får din lokale kreds og 
din tillidsrepræsentant løbende de nød-
vendige informationer, så du kan også 
henvende dig her, hvis du har spørgsmål.
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Hvis du bliver omfattet af konflikt  
i forbindelse med OK 15
•  vil du som medlem af DLF kunne 

få økonomisk hjælp
•  skal du holde eventuel ferie på et 

andet tidspunkt
•  skal du sikre dig, at dine med-

lemsforhold er i orden, og at for-
eningen har de korrekte oplysnin-
ger om dig.

Læs meget mere her:
Forhandlingerne om fornyelse af over-
enskomster er nu ved at gå i gang. For-
eningen går som altid efter en forhand-
lingsløsning, men derfor skal Danmarks 
Lærerforening alligevel være forberedt 
på, at overenskomstforhandlingerne 
eventuelt kan medføre en konflikt. Det 
kan for eksempel være, at Danmarks 
Lærerforening varsler strejke, eller at 
arbejdsgiverne varsler lockout, som det 
skete i 2013.  

Hovedstyrelsen og kongressen har 
truffet en række beslutninger i forbin-
delse med konflikt-beredskab. Nedenfor 
kan du læse om de beslutninger, der er 
taget i den forbindelse, og om nogle vil-
kår, som er vigtige at være opmærksom 
på. 
 
Hvem kan deltage i en konflikt?
Det er kun de overenskomstansatte, der 
har konfliktret. Derfor er det kun over-
enskomstansatte, der bliver udtaget til 
konflikt. En konflikt betyder, at du even-
tuelt skal nedlægge arbejdet. Da der er 
tale om en kollektiv konflikt, kan du ikke 
som enkeltmedlem selv bestemme, om du 
vil nedlægge arbejdet. Konfliktstederne 
udtages efter et sæt principper, som er 
vedtaget af kongressen. Vi vil koordinere 
udtagningen med andre organisationer, 
hvis vi skal sammen i konflikt.

Du kan også komme i konflikt, hvis 
arbejdsgiverne vælger en lockout, det vil 
sige beslutter, at du ikke må møde op på 
arbejdspladsen. 

Hvornår ved du, om du er omfattet 
af konflikt?
Du vil få besked på, om netop du er udta-
get til konflikt, så snart konfliktstederne 
bliver offentliggjort. På Danmarks Lærer-
forenings område sker offentliggørelsen 
af konfliktsteder, når der sendes kon-
fliktvarsel. Det sker normalt i slutningen 
af februar måned.  

Er du udtaget til konflikt, får du efter 
offentliggørelsen tilsendt forskelligt 
materiale fra foreningen. Derfor skal du 
huske allerede nu at give din lokale kreds 
besked, hvis du:

•  skifter navn
• får ændret din stillingsbetegnelse
•  skifter skole og/eller ansættelses-

kommune
• er på orlov uden løn.

Adresseændringer får foreningen 
automatisk.

Endvidere skal du sikre dig, at din 
mailadresse på dlf.org/”Min side” er kor-
rekt, da vi kun henvender os til dig via 
mail.

Konfliktstøtte 
Hvis du udtages til konflikt, får du udbe-
talt konfliktstøtte fra foreningens »Sær-
lig Fond«. Konfliktstøtten udbetales til 
dig i form af et lån.
 
Karens
Karenstid betyder, at der ved indmeldel-
sen er begrænsede rettigheder til økono-
misk og juridisk bistand i en periode i 
Danmarks Lærerforening – i typisk ét år. 
Dette omfatter derfor også muligheden 
for at få konfliktstøtte.

Kontakt derfor din tillidsrepræsen-
tant eller den lokale kreds, hvis du er i 
tvivl om, hvorvidt dine medlemsforhold 
er i orden.

Konfliktkontingent
Hvis en konflikt bliver en realitet, skal 
medlemmerne betale konfliktkontingent. 
Hovedstyrelsen fastsætter først kon-
fliktkontingentet, når omfanget af kon-
flikten er kendt. Konfliktkontingentets 
størrelse vil være afhængig af, hvor 
mange medlemmer der skal i konflikt, og 
hvor længe konflikten løber. 

Hvis en storkonflikt bliver en realitet, 
skal de medlemmer, der ikke er udtaget til 
konflikt, påbegynde indbetaling til Særlig 
Fond. Konfliktkontingentet vil blive fast-
sat af hovedstyrelsen efter et princip om, 
at alle skal bidrage solidarisk til konflikten.

Ferieforhold
Hvis du udtages til konflikt, og konflikten 
kommer til at »kollidere« med din ferie-
periode, vil din ferie blive suspenderet. 
Det betyder ikke, at du mister din ferie 
– du vil blot skulle afvikle den på et se-
nere tidspunkt.

Af hensyn til planlægningen af din 
private ferie skal du derfor være op-
mærksom på, om en eventuel rejse kan 
afbestilles/flyttes til et andet tidspunkt, 
hvis du skal deltage i en konflikt. Du vil 
ikke kunne få et eventuelt økonomisk tab 
på grund af mistet ferierejse dækket via 
konfliktstøtten.

Solidariske krav under konflikt
Hovedstyrelsen har vedtaget nogle 
retningslinjer for, hvordan foreningen, 
kredsene og de enkelte medlemmer skal 
forholde sig under en konflikt. De er gen-
givet nedenfor:

Forudsætninger
En overenskomstmæssig konflikt omfatter og 
inddrager principielt hele foreningen og alle med-
lemmer uanset konfliktens konkrete omfang.
•  at hovedstyrelsen udarbejder en overordnet 

strategi for konflikten,
•  at hovedstyrelsen og kredsene udarbejder kon-

krete aktivitetsplaner,
•  at hovedstyrelsen og kredsene, uanset konfliktpe-

riodens udstrækning, er aktive i forhold til tilret-
telæggelse af aktiviteter, der styrker medlems-
sammenholdet og skaber opmærksomhed om 
konflikten og dens formål,

•  at hovedstyrelsen og kredsene er beslutningsdyg-
tige i hele konfliktperiodens udstrækning,

•  at alle medlemmer bakker op om konflikten,
•  at medlemmer, som modtager konfliktstøtte, 

deltager under konflikten,
•  at medlemmer, som modtager konfliktstøtte, ikke 

afvikler ferie i perioden.

Deltagelse og aktiviteter
Medlemmer, som modtager konfliktstøtte, deltager i 
de aktiviteter, kredsene eller foreningen centralt 
iværksætter. Det forudsættes, at man kan komme til 
stede og deltage med mindst en dags varsel.

Medlemmer, overenskomstansatte og tjeneste-
mænd, som ikke modtager konfliktstøtte, deltager i 
de aktiviteter, kredsen eller foreningen centralt 
iværksætter. For denne gruppe undtages arbejdstid 
og planlagte ferieperioder.

Ved deltagelse forstås: 
•  at medvirke i udadrettede aktiviteter (for eksempel 

strejkevagtvirksomhed, demonstrationer, udstil-
linger, uddelinger og spotaktioner),

•  at medvirke i indadrettede aktiviteter (for eksem-
pel fællesmøder, informationsmøder og andre 
sammenholdsskabende arrangementer) og

•  at udføre praktiske arbejdsopgaver (for eksempel 
deltagelse i arrangementsgrupper, pressegrupper, 
fremstilling af materiale og kontakt til lokale 
medier, forberede mødevirksomhed, skaffe lokaler, 
lave kaffe, male bannere og være telefonvagt).

Aktiviteter kan være målrettet enkeltgrupper. 
Aktiviteter varsles normalt med minimum én dag.

Konsekvenser
Hovedstyrelsen tilkendegiver:
Foreningsskadelig virksomhed under en konflikt kan 
indberettes til hovedstyrelsen, der kan tage stilling 
til eksklusion. Medlemmers manglende opbakning 
kan føre til bortfald af konfliktstøtte.

Mere information
Jo tættere vi kommer på en eventuel 
konfliktsituation, jo mere vil informatio-
nerne om konfliktforhold blive intensive-
ret. Der vil løbende blive informeret om 
selve overenskomstforhandlingerne her i 
Folkeskolen. Men de fleste informationer 
om konfliktforhold, blandt andet mere 
detaljerede konfliktvejledninger, vil du 
kunne finde på foreningens hjemmeside 
på www.dlf.org, når og hvis det bliver 
aktuelt. Desuden får din lokale kreds og 
din tillidsrepræsentant løbende de nød-
vendige informationer, så du kan også 
henvende dig her, hvis du har spørgsmål.
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korte meddelelser

mindeord

Anne Østergård Larsen 
Anne Østergård Lar-
sen, 68 år og tidligere 
ungdomsvejleder i UU-
Vestegnen, døde natten 
til den 11. november efter 
kort tids kræftsygdom.  
Anne blev som nyuddan-
net ansat på Vestervang-
skolen i Glostrup, hvor 
hun i mange år var en 

utrolig engageret lærer, 
både i forhold til under-
visningen og de elever, 
hun havde, og i forhold til 
det faglige arbejde. I en 
tiårig periode fra slutnin-
gen af 70’erne var Anne 
tillidsrepræsentantsup-
pleant, senere blev hun 
ansat i Ungdomsvejled-
ningen, hvor hun også 
blev leder. Da skole- og 
ungdomsvejledningen 
blev sammenlagt til UU-
Vestegnen i Albertslund, 

flyttede Anne med, og 
her var hun ligeledes en 
dygtig og afholdt unge-
vejleder, indtil hun gik 
på pension for nogle år 
siden.
Anne vil blive husket som 
en lærer med et utroligt 
engagement, og som 
kæmpede en brav kamp 
for de svageste af ele-
verne.
Æret være hende minde.
Lene Jensen, formand for 

Glostrup Lærerforening

Nummer 22: Tirsdag den 9. december 2014
Nummer 1: Fredag den 19. december 2014
Nummer 2: Tirsdag den 13. januar 2015
Nummer 3: Tirsdag den 27. januar 2015
Nummer 4: Tirsdag den 10. februar 2015
Nummer 5: Tirsdag den 24. februar 2015
Nummer 6: Tirsdag den 10. marts 2015

DeaDlines for
stiLLingsAnnoncer

2014/2015

 Lærerstillinger 

Sankt Annæ Skole
To udskolingslærere søges til Sankt Annæ Skole 

En af vores dansklærere har valgt at søge en stilling 
tættere på sin bopæl, og en engelsk/tysklærer har søgt 
nye udfordringer. Vi søger derfor to lærere på fuld tid 
til vores udskoling pr. 1. feb. 2015 eller snarest muligt.

Først og fremmest søger vi to ambitiøse og fagligt dyg-
tige lærere inden for fagene dansk, engelsk og tysk, 
der samtidig brænder for de humanistiske fag - gerne 
med linjefag i f.eks. samfundsfag, religion, historie. 
Derudover skal vores nye lærere være optaget af både 
faglig og pædagogisk udvikling. Vi har fokus på team-
udvikling og klasseledelse i indeværende skoleår, og 
vi har en forventning om, at du kan se fordele i et dybt-
gående kollegialt samarbejde.  Samarbejde og pæda-
gogisk udvikling er bl.a. prioriteret i form af et ugentlig 
skemalagt teammøde samt på vores faste mødedag 
om onsdagen. 

Sankt Annæ Skole er en katolsk privatskole på Amager. 
Vi opfatter os selv som en velfungerende og udviklings-
orienteret skole, der værner om vores værdier og gode 
traditioner. Fællesskabet betyder meget for os. Vi har 
faglige ambitioner på vores elevers vegne, og vi priorite-
rer trivsel og inkluderende læringsmiljøer højt i vores 
hverdag. Organisatorisk er skolen afdelingsopdelt i 
indskoling fra 0.-5. kl og udskoling fra 6.-10 kl. med ca. 
560 elever fordelt på to spor. Skolen har derudover en 
selvstændig SFO normeret til 200 børn. 

Som lærer på Sankt Annæ Skole vil du møde en masse
dejlige børn, positive og engagerede forældre og kol-
leger. Samtidig vil du blive en del af en dynamisk per-
sonalegruppe, der ser frem til nye faglige input fra dig. 

Hvis du kan se dig selv som vores kommende medar-
bejder, hører vi gerne fra dig. Yderligere oplysninger 
vedr. stillingerne kan ske ved henvendelse til skole-
leder Søren Blinkenberg på tlf. 32 58 05 35
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem 
Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til Søren 
Blinkenberg på info@sktannaeskole.dk, således at den 
er skolen i hænde senest torsdag 11. december 2014.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 51.

Sankt Annæ Skole
Otto Ruds Vej 7

2300 København S
Tlf. 32 58 05 35
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 Lederstillinger 

Det vil vi
Greve Kommunes skolevæsen skal 
være blandt de bedste i landet målt på 
elevernes faglige progression. 

Det gør vi
For at indfri ambitionen arbejdes der 
under skolepolitikkens 5 fokusområder 
med en række indsatser.

Læring
Det samlede skolevæsen arbejder med 
Synlig Læring. I ledelsessporet af Synlig 
Læring er alle ledere er i gang med et 
uddannelsesforløb under overskriften 
”ledelse med data”. 

Trivsel og Sundhed
Vi har i flere år arbejdet struktureret 
med trivselsmålinger både på skoleni-
veau, og på klasse- og individniveau. 
Samtidig arbejder vi selvfølgelig på, at 
bevægelse er en integreret del af ele-
vernes hverdag – både på og uden for 
skolen. 

Digital Skole – 1:1 skolen
I Greve satser vi stort på de muligheder 
for læring og differentiering, som opstår, 
når hver elev har deres egen digitale en-
hed. Derfor er alle skoleelever i Greve 
ved starten af indeværende skoleår ble-
vet udstyret med en iPad. Alle pædago-
giske medarbejdere har haft iPad i mere 
end et år, og de har alle været på ud-
dannelse i brugen af iPad’en som et 
pædagogisk og didaktisk redskab. 

Alle undervisningslokaler er udstyret 
med boards, højtalere og trådløs adgang 
til systemet, så alle, både medarbejdere 
og elever, nemt og hurtig kan få adgang 
til at arbejde interaktivt i klassen. 

Innovation
I en række projekter på kommunens 
skoler arbejder elever og lærere med at 
udvikle og konkrete nye løsninger på 
kendte problemstillinger. I de kommen-

de år vil der være et øget fokus, bl.a. 
gennem udbuddet af valgfag (også på 
tværs af skoler), og gennem udvikling af 
skolernes læringsmiljøer. 

Inklusion
Vi arbejder på, at flest mulige børn skal 
inkluderes i kommunens almene skole-
tilbud – bedst muligt. Både på ledelses- 
og medarbejderniveau er der efterud-
dannet, og der er et tæt samarbejde 
med kommunes PPR. I inklusionsarbej-
det har vi også fokus på forældrenes 
rolle og ansvar. 

Vi søger tre skoleledere

Arenaskolen 
Skolen er langt fremme i arbejdet med 
læringsmål for den enkelte elev. Skolen 
er kommunens idrætsprofilskole, og har 
i flere år arbejdet med bevægelse, kost 
og sundhed som et middel til læring. 

Strandskolen
Skolen ligger i et velfungerende og res-
sourcestærkt lokalområde. Skolen præ-
sterer højt på de faglige resultater, og 
det er ambitionen fortsat at ligge fagligt 
i top samtidig med, at elevernes trives. 

Krogårdskolen
Skolen er kendetegnet ved en stærk 
faglig profil, og mange innovative for-
løb. Skolen er langt fremme i arbejdet 
med at integrere undervisning og fritid i 
en sammenhæng. 

Du kan læse uddybende opslag for 
hver af skolerne på greve.dk/job.  
Stillingerne ønskes besat pr. 1.3.2015. 

Om skolevæsenet kan du læse mere på 
greve.dk/skole, og du er også velkom-
men til at kontakte chef for Center for 
Dagtilbud & Skoler Charlotte Groftved 
på 4397 9478 for yderligere informa-
tion.

Vil du 
være skoleleder 

i et stræbsomt 
skolevæsen? 

Greve Kommunes skolevæsen er 
samlet i et fælles fokus på 

kerneopgaven. De konkrete 
indsatser vi arbejder med skal 

kunne ses og mærkes i 
skolehverdagen – helt ned i den 

enkelte elevs skoletaske. Alle skoler 
arbejder efter den kommunale 

skolepolitik. Skolepolitikken angiver 
retning indenfor 5 fokusområder: 

Læring, Trivsel og Sundhed, Digital 
Skole – 1:1 skolen, Innovation og 

Kreativitet og Inklusion. 

Greve Kommune

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed, kvalitet og medarbejdernes faglige og personlige udvikling sættes i højsædet.

141970 p40-49_FS2114_Lukkestof.indd   41 01/12/14   16.32



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

 Lederstillinger 

www.lundgaard-konsulenterne.dk

 ■ Yderligere oplysninger 
 kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos direktør Henrik Beyer på 9628 6000. 

Læs i øvrigt mere i den uddybende job- og personprofi l på www.lundgaard-konsulenterne.dk 
og på www.herning.dk

 ■ Ansøgning
 Ansøgningen sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk så den er mod-

taget senest den 6. januar 2014 kl. 8.00.

Herning Kommune adskiller sig på rigtigt mange måder 
fra andre kommuner i Danmark. Der er noget frækhed 
og en selvforståelse hvor de små sko bare ikke helt passer 
– og man har noget at have det i.

Det kan godt være, at Herning ligger midt i Jylland hvis 
man kigger på et kort. Men kigger man på resultaterne 
og evnen til at skabe opmærksomhed, om de stærke 
udviklinger der sker i et område af Danmark der ellers 
ikke får noget forærende – så er Herning i lige så høj 
grad en del af verden, som en del af Jylland.

Som centerchef  mærker du det på mange måder. Der 
er en enorm politisk  vilje til handling – men også en 
forventning om, at de store politiske dagsordener under-
støttes af initiativ og udsyn. Udsyn til de udviklinger der 
kan inspirere i Danmark og i Verden omkring os.  Og du 
overtager en veldrevet organisation fra din forgænger. 
Basis er solid.

Vi håber, at vores nye centerchef har evnen til at lade sig 
inspirere, at medskabe visioner, at kommunikere dem 
stærkt og samtidigt er et ledelsesmæssigt talent man 
kan få øje på.  

Du skal ville netop arbejdet med børn og unge. Det bør 
ikke være en tilfældighed, at du søger en topchefstilling 
på dette faglige område. Du er veluddannet og har respekt 
for at det er et milliardforetagende du får ansvaret for.

Og så forudsætter vi, at du har et ordenligt og grund-
fæstet menneskesyn, hvor det at arbejde i et politisk 
styret system opfattes som et privilegium.  Her går vi 
ikke på kompromis.

Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår i hen-
hold til Aftale om afl ønning af chefer. Lønnen udgør ca. 
660.000-680.000 kr. + pension. Samlet lønindplacering 
– herunder evt. kvalifi kationstillæg – forhandles i hen-
hold til bestemmelserne om lokal løndannelse.

JYLLAND ER NÆSTEN FOR LILLE TIL HERNING...
CENTERCHEF TIL BØRN OG LÆRING I EN AF DANMARKS STORE 
OG MARKANTE KOMMUNER
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 Lederstillinger 

GENOPSLAG

Skoleleder til Blåbjergskolen (tidligere Nr. Nebel Skole) 

Vores skoleleder er gået på pension, og vi søger derfor hendes 
afløser.
Blåbjergskolen består af to enheder – Nr. Nebel Skole, belig-
gende i Nr. Nebel, med 354 elever fordelt på 0.- 9. årgang samt 
47 ansatte og filialskolen Lunde-Kvong Skole, beliggende i 
Lunde, med 95 elever fordelt på 0.- 6. årgang og 15 ansatte. 
Der er ca. 5 km mellem lokaliteterne. Der er velfungerende 
SFO-tilbud begge steder. Efter 6. årgang modtager Nr. Nebel 
Skole elever fra såvel filialskolen som fra Outrup Skole. 

De to enheder – samlet under Blåbjergskolen – har fælles 
bestyrelse og ledelse men separate skoledistrikter. Vores nye 
skoleleder bliver øverste leder for begge lokaliteter og står i 
spidsen for et ledelsesteam, der udover skoleleder består af 
viceskoleleder, filialskoleleder og 2 SFO-ledere.

Blåbjergskolen er en velfungerende skole med et tæt og godt 
samarbejde mellem de to enheder og beliggende i et dejligt 
naturområde ca. 20 km fra Varde. Skolen er et naturligt midt-
punkt i lokalsamfundet og har velindrettede og velholdte 
bygninger, der er indrettet med tidssvarende undervisnings-
udstyr. 

Blåbjergskolen har kompetente og engagerede ledere og med-
arbejdere, en aktiv forældrekreds og en samarbejdende be-
styrelse, der alle har det fælles mål at skabe de bedst mulige 
vilkår og rammer for udvikling af læring for skolens elever.

Vi prioriterer elevernes faglige udvikling højt, uden at gå på 
kompromis med deres trivsel og sociale udvikling, fordi vi 
tror på, at de to ting udvikles bedst i et tæt sammenspil. 

Med det udgangspunkt arbejder vi alle for, at inklusion ikke 
blot er et mål, men noget vi alle praktiserer i hverdagen.
På skolen vægtes inddragelse af digitale medier højt, og vi har 
tradition for at prioritere internationalt samarbejde. 

Vores nye skoleleder skal have den nødvendige erfaring og 
uddannelse til at stå i spidsen for en moderne skole, hvor vi 
arbejder seriøst med implementeringen af folkeskolerefor-
men, og hvor vi vægter faglighed og trivsel blandt elever og 
ansatte.  Du skal have bred indsigt i alle områder af moderne 
skoleledelse samt have evne og vilje til at indtænke teoretisk 
viden i den almindelige praksis for herigennem at afprøve 
”nye veje”.
Skolens leder ser styrken i at inddrage de forskellige kompe-
tencer i såvel skolens ledelsesteam som hos de ansatte og alle 
skolens øvrige interessenter. Du skal have fokus på sammen-
hæng mellem ressourcer og resultater og være det naturlige 
bindeled mellem elever, forældre medarbejdere og det om-
givende samfund.

Vores nye skoleleder skal have humor, et positivt menneske-
syn og være tydelig og åben i sin kommunikation både udad-
til og indadtil i organisationen. Du skal være anerkendende 
og empatisk og med udgangspunkt heri kunne stille de rig-
tige krav og udfordringer til elever og ansatte, samt under-
støtte processen med at nå de fastsatte mål.

Hvis du er den rette, håber vi, ovennævnte har givet dig lyst 
til at høre mere om vores skole.

For yderligere oplysninger kontakt:
Skolebestyrelsesformand: Dorthe Malling Poulsen, 6179 9250. Filialskoleleder: Vita Bech Mortensen, 2028 2107.
Skolechef: Flemming Skaarup, 2048 9704. Se yderligere information om skolen på http://blaabjergskolen.dk/

Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 6. januar 2015 kl. 8.00.
Send din ansøgning og bilag til Varde Kommune, Skoleafdelingen, via linket i stillingsopslaget på Varde Kommunes hjemme-
side. Første samtale afholdes mandag d. 19. januar 2015. Evt. anden samtalerunde afholdes tirsdag d. 27. januar 2015.

Ansøgere skal være indstillet på at gennemgå en profiltest mellem de to samtalerunder.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansættelse er på overenskomstvilkår (kontraktvilkår).
Forventet tiltrædelse d. 1. marts 2015.
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 Lederstillinger 

Det bliver bedre 
efter ferien

Nye lærere kan have det hårdt op mod jul det første 
år i jobbet, men alt tyder på, at det lysner efter  
juleferien. Det lyder rigtig godt, siger en af dem.

Læs mere på Lærerjob.dk 

Qaasuitsup Kommunia
søger fagchef for undervisning og PPR

I Qaasuitsup Kommunia er en stilling som fagchef for under-
visning og PPR ledig til besættelse pr. 1. januar 2015 eller efter 
aftale.

Ansøgeren skal være i besiddelse af ledererfaring og kendskab 
til folkeskoleområdet. Stillingen, der er en stabsfunktion i den 
kommunale administration i Ilulissat, hører under Forvaltnin-
gen for kultur-, undervisning og fritid hvor nærmeste foresatte 
er direktøren for kultur-, undervisning og fritidsområdet.

Fagchefen forestår med ansvar over for direktøren kommunens 
samlede foranstaltninger, der afholdes i medfør af landstings-
forordningen om folkeskolen.

Der ønskes en person med erfaring og gode evner til at opstarte 
og styre projekter samt skabe overblik, struktur og kommunika-
tion på alle niveauer. Man skal være udadvendt, fleksibel, åben 
og loyal samt i besiddelse af naturlig gennemslagskraft med lyst 
og evne til at arbejde med uddannelsesvirksomhed i udvikling. 

Det er vigtigt at kunne bevare overblikket i pressede situationer 
samt at kunne samarbejde i et dobbeltsproget miljø, hvor der 
lægges lige så stor vægt på kvalifikationer som på menneskelige 
egenskaber.

Stillingen er for tiden klassificeret i lønramme 38, skalatrin 51, 
svarende til en samlet månedsløn på ca. 51.000 kr. pr. 1. april 
2014. 

Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling i Grønland, 
kan bevarer retten til denne ansættelsesform.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken 
der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid 
gældende regler. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse
til Fg. Direktør for kultur-, undervisning og fritidsområdet, 
Else Marie Ravnshøj Johansen, på tlf. 94 79 58. 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæf-
tigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. og referencer frem-
sendes til følgende mail adresse:
qaasu_hr@qaasuitsup.gl eller ansøgning kan sendes via posten 
bedes fremsendt til følgende adresse: 

Qaasuitsup Kommunia
Att. HR-afdelingen,
Mærket: Fagchef for undervisning og PPR
Postboks 1023
3952 Ilulissat

Ansøgning skal være Qaasuitsup Kommunias HR-afdeling i 
hænde, og skal være kommunen i hænde senest den 
19. december 2014.
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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

 Specialstillinger 

 Specialstillinger 

 Lederstillinger 

fredericia kommune

Afdelingsleder til Frederiksodde Skole 

§ ansøgningsfristen er den 04/12/14

Net-nr. 14104

Skolen på Herredsåsen, kalundborg kommune

Skoleleder til Herredsåsen

§ ansøgningsfristen er den 12/12/14

Net-nr. 14145

Økonomisk-administrativ leder

Fjordskolen, der er Aabenraa Kommunes specialskole, søger
leder fra 1. februar 2015. Du har administrativ og ledelsesmæssig
erfaring. Som person formår du at indgå i et åbent, forpligtende
og loyalt samarbejde med de øvrige ledere i ledelsesteamet. 

Dine arbejdsområder er blandt andet følgende:
� Personaleledelse for serviceleder, systemansvarlige og 

sekretærer
� Økonomi- og budgetstyring samt analyseopgaver
� Sekretariatsopgaver, planlægning samt sagsbehandling 

og -styring

Uddannelsesmæssigt kan du komme fra skoleverdenen, hvis du
har erfaring fra en lignende stilling. Ellers kan du være akademisk-
eller økonomiuddannet. Det vigtigste er, at du matcher de kompe-
tencer, vi har brug for. 

Flere oplysninger fås hos skoleleder Ditte Ellehauge Fjord-Larsen
eller viceskoleleder Jens Hellbrandt på tlf. 73 32 66 00.
Ansøgningsfrist 5. januar 2015.
Se mere på www.aabenraa.dk/vores-kommune

Mød os på 
www.ishoj.dk

Ishøj Kommune

“Ishøj Kommune ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og  
mænd uanset alder, religion, handicap og etnisk baggrund til at søge”

Konsulent til Pædagogisk  
Psykologisk Rådgivning
Konsulent med flair for processer inden for inklusion 
søges til en 30 timers fast stilling pr. 1. februar 2015 

PPR Center Ishøj/Vallensbæk har gennem mange år 
arbejdet med inklusion af børn i almenområdet, og har 
opnået gode resultater med rådgivning og vejledning af 
lærerteams ud fra bl.a. en systemisk og narrativ tilgang. 
Vi søger en kollega, som vil indgå i et dynamisk team 
omkring udviklingen af inklusionsarbejdet i folkeskolen. 
Det er en fast 30 timers stilling med mulighed for 7 timer 
ekstra pr. uge (i en begrænset periode).

Se hele annoncen på www.ishoj.dk. Ansøgningsfristen er 
den 18. december 2014 kl. 12, og det forventes at ansæt-
telsessamtaler afholdes i uge 3.

 

                                                                                                                 slagelse.dk

Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal foreligge straffeattest.

Tale-hørelærer/ 
audiologopæd 
Center for Dagtilbud

Projektmedarbejder i et år – et projekt omkring sprog-
pakken. Vores værdiord er modig, tydelig, kompetent  
– med glæde.

Har du lyst til, at være en del af et dynamisk team blandt 
aktive talehørelærere i Center for Dagtilbud pr. 1. februar 
2015, kan du læse mere om jobbet på www.slagelse.dk

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at 
henvende dig til Anette Holm Larsen, teamleder på  
tlf. 24 42 31 79.

Din ansøgning vedlagt CV og relevante bilag mærket 
”talehørekonsulent” sendes til jobdagtilbud@slagelse.dk 
eller Center for Dagtilbud, Torvegade 24, 4200 Slagelse.

Ansøgningsfrist 8. december 2014 kl. 12.  
Ansættelsessamtaler i uge 51, 2014.
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Sønderbro Skole, københavns kommune

Skoleleder til Sønderbro Skole

§ ansøgningsfristen er den 04/12/14

Net-nr. 14108

Silkeborg kommunes Skoleafdeling, Silkeborg kommune

Skoleleder til Vinderslev Skole

§ ansøgningsfristen er den 12/12/14

Net-nr. 14160

roskilde kommune

Tjørnegårdskolen søger afdelingsleder

§ ansøgningsfristen er den 05/12/14

Net-nr. 14152

ruds Vedby Skole, Sorø kommune

Lærer til børn, der har brug for et fagligt løft

§ ansøgningsfristen er den 05/12/14

Net-nr. 14144

Learnmark/Step 10, Horsens kommune

1 læsevejleder og 1 faglærer søges

§ ansøgningsfristen er den 08/12/14

Net-nr. 14148

Sankt Nikolaj Skole, esbjerg kommune

Barselsvikariat på Sankt Nikolaj Skole

§ ansøgningsfristen er den 06/01/15

Net-nr. 14084

UngNorddjurs, Norddjurs kommune

Lærer til heltidsundervisning, 37 timer

§ ansøgningsfristen er den 12/12/14

Net-nr. 14156

Nørre-Snede Skole, Ikast-brande kommune

Lærer til udskolingen

§ ansøgningsfristen er den 04/12/14

Net-nr. 14060

Hadsund Skole, Mariagerfjord kommune

Lærere til Hadsund Skole 

§ ansøgningsfristen er den 15/12/14

Net-nr. 14165

Parkvejens Skole, odder kommune

Tysk-, engelsk- og idrætslærer

§ ansøgningsfristen er den 05/12/14

Net-nr. 14164

Hanebjerg Skole, afd. brødeskov, Hillerød kommune

2 lærerstillinger til udskolingen

§ ansøgningsfristen er den 10/12/14

Net-nr. 14161

bramsnæsvigskolen, Lejre kommune

Bramsnæsvigskolen søger lærer

§ ansøgningsfristen er den 10/12/14

Net-nr. 14158

Hvalsø Skole, Lejre kommune

Dansklærer søges til Hvalsø Skole

§ ansøgningsfristen er den 08/12/14

Net-nr. 14163

egholmskolen, Vallensbæk kommune

Dansklærer til 1. klasse

§ ansøgningsfristen er den 15/12/14

Net-nr. 14146

Vemmelev Skole, Slagelse kommune

Dansklærer til specialklasserækken

§ ansøgningsfristen er den 08/12/14

Net-nr. 14147

brønshøj Skole, københavns kommune

Erfaren lærer til Brønshøj Skole

§ ansøgningsfristen er den 04/12/14

Net-nr. 14149

Lundehusskolen, københavns kommune

Lærer til specialundervisning i matematik

§ ansøgningsfristen er den 11/12/14

Net-nr. 14157

Hospitalsskolen, bolig 32, b.U.C., Glostrup kommune

Lærer til psykiatrien

§ ansøgningsfristen er den 04/12/14

Net-nr. 14154
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Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret 
 og læs hele annoncen

rækkehus i spanien
60 m2 med stue, 2 værel-
ser, køkken og badeværel-
se. lukket gård med fliser. 
Dansk tv og internet.
telefon: 62691674/60654548 
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

sommer, oplevelser og 
autensitet i sydfrank.
Charmerende 2-plans 
bolig på slot fra 1600 tal-
let, m balkon og fanta-
stisk udsigt o bjerge, vin-
marker og flod. I  
telefon: 27516550

Vesterhavs 
Poolsommerhus
12 pers 5 soverum pool, 
spa, sauna. Pris udenfor 
ferier pr uge kr. 3.500,- 
Weekend kr. 2.500. Tlf. 
2876 1259
telefon: 28761259

100 m2, centralt på 
attraktive frederiksberg 
Udlejes 6.-25. dec. 3 
vær., 2 dobbeltsenge, spi-
sekøkken, badeværelse, 
meget stille kvarter. Tæt 
på det meste!
telefon: 0045 51397984

stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
400-550€/uge.  se 
www.competa.dk
telefon: 20781416 
www.competa.dk

UsA/Hawaii - juli 2015
Der er 4-6 ledige plad-
ser på gemytlig ”kør-selv 
grupperejse” til det vest-
lige UsA. 
telefon: 51266211

Luksussommerhus 
i Klitmøller
Dejligt sommerhus ved 
Vesterhavet med plads til 
7 personer & med sauna, 
spa-bad, leD-TV, DVD, 
opvaskemaskine m.m.
telefon: 40485385 
www.klitmoellersommerhus.dk

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

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

KLAG!  
hvis du ikke  

får bladet
Gå ind på folkeskolen.dk og klik på  
»KLAG OVER BLADLEVERING«   

Så ryger din besked omgående videre  
til distributøren.

Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på  
33 69 63 00, hvis det er nemmere for dig.

Svendborg, faaborg og Midtfyn Provstier, Svendborg kommune

Skole-kirke-medarbejder

§ ansøgningsfristen er den 08/12/14

Net-nr. 14151

Sydskolen, afdeling Hørve, odsherred kommune

Lærer til heldagsklassen, Hørve

§ ansøgningsfristen er den 09/01/15

Net-nr. 14098

rolloskolen, faxe kommune

Lærer søges

§ ansøgningsfristen er den 08/12/14

Net-nr. 14143

Hornbæk Skole, Helsingør kommune

Lærere søges

§ ansøgningsfristen er den 16/12/14

Net-nr. 14140

Campusskolen ringsted, ringsted kommune

10.-klassecenter søger lærer 

§ ansøgningsfristen er den 05/12/14

Net-nr. 14077

Tagensbo Skole, københavns kommune

Udskolingslærer til Tagensbo Skole

§ ansøgningsfristen er den 08/12/14

Net-nr. 14121

fontana Skolen STU, københavns kommune

Ny kontaktperson/underviser søges

§ ansøgningsfristen er den 10/12/14

Net-nr. 14162

behandlingshjemmet Hvidborg, Hvidovre kommune

Daglig leder, børne-/familiehus

§ ansøgningsfristen er den 08/12/14

Net-nr. 14150
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Bliv medlem af
Sproglærerforeningen

rubrikannoncer

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022D
Skolerejser til Polen,
Tjekkiet og Tyskland

www.rejsetip.net 
tlf.: 36 96 47 29

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

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

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 

Billige studie- og grupperejser

London, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  1865,-
Paris, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  1975,-
Madrid, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  2190,-

Top faglige besøg Krakow: Auschwitz • Virksomhedsbesøg • Foredrag i det Nordiske Hus

Kontakt Helle: 
Tlf 46 91 02 49
hebe@team-benns.com
www.team-benns.com

TID: Du sparer tiden • SIKKERHED: Gennemprøvet koncept
FAGLIGHED: Det centrale element i enhver studierejse

VORES 
FOKUS ER:

Rom, fly, 5 dg/4 nt  fra kr.  1990,-
Berlin, rutebus, 4 dg/3 nt  fra kr.  695,-

1.780
pr. person
5 dg/4 nt.

KRAKOW
 M. FLY fra kr.

GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE

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

KILROYGROUPS.COM

Forslag til andre rejsemål:
Edinburgh, fly, 5 dg/4 nt  ................... fra kr.  2.040,-
Bruxelles, egen bus, 5 dg/3 nt  ......... fra kr.  1.490,-
Prag, fly, 5 dg/4 nt  ............................. fra kr.  1.525,-
Istanbul, fly, 6 dg/5 nt  ....................... fra kr.  2.225,-
Hamborg, egen bus, 4 dg/3 nt  ......... fra kr.  1.095,-
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 Dublin: 
• Gaelic Games • Kilmainham Gaol • Udflugt til Wicklow 
og Glendalough

STUDIEREJSE TIL
DUBLIN
5 dg./4 nt. 
fly fra kr.  2075,-
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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
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
 

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
folkeskolen nr. 22  2. december 9. december 18. december
folkeskolen nr. 1  12. december 19. december 8. januar
folkeskolen nr. 2  6. januar 13. januar 22. januar
folkeskolen nr. 33  20. januar 27. januar 5. februar

»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

Henvendelser til redaktionen
folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 københavn k
Telefon: 33 69 64 00  
e-mail: folkeskolen@dlf.org 
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 55602816

Hanne Birgitte Jørgensen 
chefredaktør, ansvarshavende 
hjo@dlf.org
Bente Heger, chefsekretær  
beh@dlf.org  
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 

Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org
(barsel) 
esben Christensen, esc@dlf.org
simon Brix Justesen, sbj@dlf.org  
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 
mbw@dlf.dk 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

Anmeldelser og meddelelser
stine Grynberg Andersen  
redaktør af anmeldelser 
sga@dlf.org  
telefon: 33 69 64 04

Kontrolleret oplag 
Juni 2012: 84.782  
(specialmediernes  
oplagskontrol)
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,  
naturfag, Religion, Tysk og fransk

facebook.dk/folkeskolendk
@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: Hung Tien Vu 
Illustration: Pernille Mühlbach

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+.

21

n
r

. 2
1

 /
 4

. d
e

c
e

m
b

e
r

 2
0

1
4

 /
 f

o
l

k
e

s
k

o
l

e
n

.d
k

xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Side xx

Robuste læReRe
Koncentration og jordforbindelse  
– tag med på kursus i kropsterapi.
Side 32

FoRskeR: DRop lektieR
Nul lektier giver både gladere og 
dygtigere elever, viser forskning.
Side 14

lektieFag på ny måDe
Mening og mål er overskriften for 
lektiehjælp på Tåsingeskolen. 
Side  10

ElEvEr spildEr
tidEn i lEktiEcaféEr
Kun hver femte lærer mener, at lektiehjælp og faglig fordybelse har løftet eleverne,  
viser ny undersøgelse. Gør ordningen obligatorisk, siger skolelederne.

T e M A  •  S i d e  1 0
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Ved Morten Riemann
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a l t  f o r  k o r t e 
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.

for korte NYHeDer

Medicinalbranchen hylder 
lærerstanden som »mest 
vækstende« kundegruppe

Kritikken af folkeskolen 
fylder 200 år
I år er det 200 år siden, at undervisningspligten i Danmark første 
gang blev kritiseret, og siden har kritikken af den danske folkeskole 
udviklet sig i flere retninger. Jubilæet højtideligholdes ved en række 
arrangementer landet over.
     »Selv med så mange år på bagen må man sige, at kritikken af fol-
keskolen på mange måder er still going strong«, lød det i en af jubi-
læumstalerne. »Ja, den har måske aldrig 
været stærkere end i de seneste 15-20 
år, hvor den moderne kritik for 
alvor har gjort op både med 
den gammeldags tillid til 
folkeskolen og med fore-
stillingen om en lærer-
stand, der har fortjent 
respekt. Der skal 
herfra lyde et 
stort tillykke til 
kritikken med 
de 200 år«.

De danske folkeskolelærere ligger på en flot første-
plads i en nylig opgørelse fra lægemiddelindustriens 
brancheorganisation, som har offentliggjort målinger 
på væksten i forskellige kundegrupper. »Det er mil-
dest talt imponerende tal«, hedder det i den med-
følgende pressemeddelelse. »Lærerne ligger som 
aftager af lægemidler ikke blot imponerende højt, de 
har også nået dette niveau i rekordfart«.
     »Den kraftigste stigning er sket siden august 
2014«, fortsætter meddelelsen, »og det er ikke blot 
almindelige influenzamedikamenter, denne kunde-
gruppe efterspørger. Også forbruget af vore produkter 
mod for eksempel søvnbesvær, hjertebanken, stress 
og depression gør lærerstanden til et overordentlig 
interessant vækstområde, også fremadrettet«.

Håndarbejdslærer  
taler længe og  
uimponeret om 
Kähler-vase. 

Svimmel lærer, der 
skreg på it, viste sig  
i virkeligheden at 
skrige på ilt.

Anton, Khalid og  
Benjamin S. nede  
bagest mener da 
ikke, at det er så 
svært med det  
klasserumsledelse.

Klassens tid blev  
projectors tid.

Hvem der er min 
nisse? Fuck dig.

Så kan de lærer det / 71

GO Atlas til 
 overbygningen
Indeholder mange fysiske kort 
og temakort, der præsenterer 
typeeksempler på geografi
ske emner. Til atlasset findes 
atlas øvelser og løsningshæfte.

GO Atlas til 
indskolingen
Rigt illustreret med fotos 
og tegninger, så det også er 
 til gængeligt for børn, der lige 
har lært at læse. Til atlasset 
findes atlas øvelser.

GO Atlas til 
mellemtrinnet
Indeholder enkle og over
skuelige kort over Danmark, 
Europa og Verden samt tema
opslag. Til atlasset findes 
atlas øvelser og løsningshæfte. 

GO Kort
Vil du også have digitale kort? Med 
GO Kort til 1.-6. og GO Kort til over-
bygningen får du adgang til over 550 
kort og interaktive ressourcer som fx 
søgning, ruter, arealmåling, zoom mv. 
Eleverne kan også arbejde med over 
600 op gaver og øvelser samt kortlære
forløb med oplæsning af tekst.

Lad dine elever gå på opdagelse i verden med GO Forlags klassiske  skoleatlas til 
hele grundskolen. Atlassene indeholder de mest anvendte kort til en lang række 
fag og undervisningssammenhænge.

GO Atlas

www.goforlag.dk

Læs mere og bestil atlas på www.goforlag.dk

1.-10. KLASSE
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