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Grød 
Æble/Kanel
200 g 
8x200 g
Varenr. 68777

Smoothie 
Ananas/Kokos
250 ml
6x250 ml
Varenr. 432233

Skyr&Oats 
Blåbær
190 g
6x190 g 
Varenr. 432365 

Skyr&Oats 
Abrikos 
190 g
6x190 g 
Varenr. 432366

Skyr 
Vanilje
450 g
6x450 g 
Varenr. 432335

Grød 
Vanilje/Kardemomme
200 g
8x200 g
Varenr. 68776

Skyr med Granola
Hindbær 
250 g 
6x250 g
Varenr. 432364

 
Smoothie 
Hindbær/Rødbede
250 ml
6x250 ml
Varenr. 432232

 
Skyr 
Hindbær/Tranebær
450 g
6x450 g 
Varenr. 432333

Arla & MORE til din kantine

Nyhed

Nyhed Nyhed

Nyhed

Nyhed

Nyhed

Nyhed

Nyhed

Hele ni lækre lanceringer byder det nye Arla & MORE
koncept på! Smoothies, grød og skyr i forskellige friske 
smagsvarianter.
 
De traditionelle tre måltider om dagen er ofte ikke nok til 
at holde energien oppe hele dagen. Vi har derfor udviklet 
en række velsmagende og sunde produkter, der mætter 
på en nem og hurtig måde. Mejeriprodukter er en naturlig 
kilde til protein, og derudover har vi tilføjet råvarer som 
havre, kerner, grøntsager, frugter og bær for at skabe små 
måltider, der er både mættende og næringsrige.

Arla & MORE kommer i en nem to-go indpakning, og kan 
sælges fra Breaktime automaten eller kantinens køler, så 
alle kan få sig et lækkert nærende mellemmåltid i en fart.
Læs mere om Arlas automatløsninger på 
arlapro.com/da/breaktime
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M Ø D  I  B L A D E T

Nogle kommuner er begyndt at markedsføre 
folkeskolen. For mange i skolen er det en helt 

fremmed tankegang. Skal vi nu ud og slå på tromme 
for det, som burde være den naturlige fælles skole  
for alle børn? Det sted, hvor direktørdatteren møder 
arbejdsmandens søn og lærer at begå sig i et fælles-
skab. Ja, når vi kommer helt i hopla, er folkeskolen jo 
hele grundlaget for demokratiet. Det skal da ikke be-
sudles af reklamer? Handlingerne må tælle for sig 
selv. 

Ja, sådan burde det egentlig være. I mange bran-
cher delte man også længe det synspunkt. Tag for 
eksempel velgørende organisationer. De vægrede sig 
ved at bruge midler, som de møjsommeligt havde sam-
let ind til gode formål, på reklamer og på at gøre op-
mærksom på sig selv. Nu har vi indsamlinger i bedste 
sendetid med kendisser, reklamer og massiv markeds-
føring. Organisationerne får da også indimellem kritik 
af, at de har valgt at bruge penge på det. 

Men virkeligheden er, at der på den moderne of-
fentlige markedsplads ikke er plads til dem, der und-
lader at fortælle, hvad de er gode til. Tiderne er for 
længst skiftet. Så spørgsmålet er ikke, om man skal 

reklamere, men hvordan. Og hvordan man undgår,  at 
det koster penge ud af kernedriften i skolen.

Og så er det også afgørende, hvordan man gør det. 
I dette blad har vi eksempler på flere forskellige meto-
der. Der, hvor man markedsfører sig ved helt simpelt 
at begynde at fortælle offentligheden, hvad der sker 
i skolen, er det meget svært at se et problem i det. 
Tværtimod. Ej heller kan man tage anstød af, at man 
stemmer dørklokker hos potentielle elevers forældre. 

For hvad vælger forældrene ellers efter? De kender 
ikke de mulige skoler personligt, så de er nødt til at gå 
efter fornemmelser, rygter, historier, de har hørt, eller 
ideologi. Så er det bedre at få fortalt, hvad skolen er.

Men det helt afgørende reklame-
trick er at sørge for, at der faktisk er 
noget at reklamere for. Sugarcoating 
duer ikke i folkeskolen.

Sugarcoating er et begreb, som beskriver, hvordan 
man dækker over problemer ved at smøre et lag glasur 
udenpå for eksempel i form af  glittede brochurer. 
Men det giver bagslag, for modtagerne opdager sand-
heden, når de smager virkeligheden.

Læser man derfor om de nedskæringer og lærerfy-
ringer, som nu igen fejer ind over skolerne, bliver man 
forstemt: Skolesammenlægninger, som forældrene 
bliver kede af. Inklusion, som mislykkes. Færre hæn-
der i klasserne. Den slags fører til kundeflugt.

Der burde være rum til at skabe og fortælle en bed-
re historie. Alle privatskoleeleverne vidner jo i hvert 
fald om forældre, som er parate til at betale ekstra for, 
at deres børn får en god skolegang. Så mangler der 
bare, at politikerne tør afsætte det i budgetterne.

Se, det ville være god markedsføring af folkesko-
len. 

Hanne Birgitte Jørgensen, 
ansv. chefredaktør 

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Kirsten Kri-
stensen hjæl-
per unge med 
særlige behov 
på STU Viborg.

Ny trend:  
Pas på sugarcoating

Foto: Ida W
ang

Matematiklærer 
Helle Vibeke 
Østergaard under-
viser på engelsk.

Skoleleder Rani 
Hørlyck stemmer 
dørklokker hos  
forældre.

Foto: Lars Holm

Foto:Peter Helles Eriksen

Foto: Pressefoto

Grød 
Æble/Kanel
200 g 
8x200 g
Varenr. 68777

Smoothie 
Ananas/Kokos
250 ml
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Blåbær
190 g
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Arla & MORE til din kantine

Nyhed

Nyhed Nyhed

Nyhed

Nyhed

Nyhed

Nyhed

Nyhed

Hele ni lækre lanceringer byder det nye Arla & MORE
koncept på! Smoothies, grød og skyr i forskellige friske 
smagsvarianter.
 
De traditionelle tre måltider om dagen er ofte ikke nok til 
at holde energien oppe hele dagen. Vi har derfor udviklet 
en række velsmagende og sunde produkter, der mætter 
på en nem og hurtig måde. Mejeriprodukter er en naturlig 
kilde til protein, og derudover har vi tilføjet råvarer som 
havre, kerner, grøntsager, frugter og bær for at skabe små 
måltider, der er både mættende og næringsrige.

Arla & MORE kommer i en nem to-go indpakning, og kan 
sælges fra Breaktime automaten eller kantinens køler, så 
alle kan få sig et lækkert nærende mellemmåltid i en fart.
Læs mere om Arlas automatløsninger på 
arlapro.com/da/breaktime
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Derfor landede  
skoleforliget blødt

Kom med ind bag kulisserne  
i forhandlingerne.

128

»Vores elever  
kan en masse«

Underviserne på STU Viborg giver  
unge indsigt i egne styrker  

– og vanskeligheder.

Skal turen gå til 
Bornholm?

Oplev et anderledes Danmark. Skab spændende 
læring i den unikke natur. Overrask eleverne 

med den dramatiske historie. Giv børnene en 
god lejrskoletur, som de vil huske hele livet.

✔Gratis rejse til/fra Bornholm

✔Gode råd og gratis hjælp til  at 
bestille ture og oplevelser

✔Feriesteder med swimmingpool  og 
mange andre sjove aktiviteter

✔Vælg mellem helpension, eller lav 
selv maden i de gode feriehuse

Team Bornholm har hjulpet over 1.500 skoleklasser. 
Må vi også give dig og din klasse en god tur?

Ring på 56 95 85 66 
lejrskole@teambornholm.dk
www.lejrskolebornholm.dk

facebook.com/lejrskolebornholm

Det bliver en god lejrskole!

Folkeskoler  
i PR-krig

Med gratis muleposer, reklamevideoer 
og hjemmebesøg forsøger kommuner 

og skoler at tiltrække elever.
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»Vores elever  
kan en masse«

Underviserne på STU Viborg giver  
unge indsigt i egne styrker  

– og vanskeligheder.

Skolereform
Her er justeringerne i skolereformen ....../  6
Riisager sendte selv skoleforhandlingerne  
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Reklame
Folkeskolerne brander sig  
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Nødråbet, der måske blev hørt................/  38
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Lærere og kommune føler sig frem
Inklusionsprojektet i Esbjerg Kommune 
var lige ved at støde på grund sidste år. 

Nu samarbejder parterne i forsøget på at 
finde den gode inklusion.

Etik i skolens fag
Forskningsprojekt  

peger på behovet for 
etik med »fagenes 

mellemkomst«.
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Justeringerne  
i skolereformen

 
 

Forligskredsen bag skolereformen blev i januar enige om en aftale,  
der justerer dele af reformen fra 2014.

SÅDAN BLIVER FAGENE
i alt antal klokketimer i løbet  
af et skoleliv.

Dansk
M

atematik 
Engelsk
Idræt
Tysk/fransk
Historie
Natur/teknologi

Kristendomskundskab

M
usik

Billedkunst 
Håndværk og design

Fysik/kemi
Biologi
Samfundsfag
Geografi
M

adkundskab

+30 +30

+30

95 % Målet om, at 95 
procent af alle ti-
mer skal dækkes 
af lærere med 
undervisnings-
kompetence, er 
udskudt fem år.

INDSKOLING

De nuværende regler 
for paragraf 16b fort-
sætter for klasserne 
i indskolingen, så 
skolerne får mulighed 
for at gøre skoledagen 
endnu kortere end det, 
politikerne har gjort. 

§ 16b
VIL FREMOVER  

EKSISTERE I  
TO FORMER:

MELLEMTRIN  
OG UDSKOLING  

På 4.-9. klassetrin kommer der en ny para-
graf 16b, som ikke længere indeholder den 
begrænsende formulering »i helt særlige til-
fælde«. Her bliver der også mere fleksible mu-
ligheder for, hvor skolerne vil placere den »spa-
rede« voksne, der står tilbage, hvis de fjerner 
timer fra skemaerne. Fremover kan skolerne 
for eksempel placere flere end to voksne nogle 
steder, mens andre klasser kan nøjes med en 
enkelt voksen, selv om skolen har fjernet noget 
af klassens understøttende undervisning.  
Nyt er det også, at der højst må fjernes to 
klokketimers understøttende undervisning om 
ugen for eleverne i 4.-9. klasse. I dag er reglen 
ellers, at der blot skal være noget understøt-
tende undervisning tilbage.

2020 °  2025 

2000

1500

1000

500

0

Tilførte timer
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SÅDAN RYKKES FAGTIMERNE RUNDT

IDRÆT

lektion/uge i  
4.-6. klasse  

 lektion/uge i 
7.-9. klasse 

HÅNDVÆRK OG DESIGN 

lektioner/uge i   
3. klasse  

lektioner/uge i  
4. klasse  

lektioner/uge i  
5.-6. klasse 

MADKUNDSKAB

 lektioner/uge i  
5.-6. klasse 

BILLEDKUNST

lektion/uge i  
6. klasse 

HISTORIE

lektion/uge i 
9. klasse 

TYSK/FRANSK

lektion/uge i  
5. klasse 

+1 3

2

DANSK

 
lektion/uge i  

2. klasse 

 
lektion/uge i  

3. klasse 

+1+1 2 2 +1 +1 +1

-1

-1

Forkortelsen af skoleda-
gens længde og de æn-
drede regler for brugen af 
paragraf 16b træder i kraft 
fra næste skoleår. De flere 
fagtimer træder i kraft fra 
skoleåret 2020/21.

I dag Ny aftale

* Ved maks. brug 
af paragraf 16b 
for 4.-9. klasse.

Børnehaveklasse

1. klasse

2. klasse

3. klasse

4. klasse

5. klasse

6. klasse

7. klasse

8. klasse

9. klasse

SKOLEUGENS LÆNGDE NU OG EFTER SOMMERFERIEN

IN
D

S
K

O
L

IN
G

M
E

L
L

E
M

T
R

IN
*

U
D

S
K

O
L

IN
G

*

timer pr. uge0 5 10 15 20 25 30 35

* Aftalen betyder et 
særskilt timetal for 
de to fag håndværk 
og design og mad-
kundskab. Indtil nu 
har de to fag skullet 
deles om et fælles 
timetal.  

*

*

*

*
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Riisager sendte selv  
skoleforhandlingerne til 
finansministeren

D en understøttende undervisning slap 
fra forhandlingerne med skindet 
på næsen. Det er den vigtigste og 

mest oversete konklusion på forligskredsens 
eftersyn af skolereformen fra 2014. For selv om 
snakken i medierne har koncentreret sig om 
skoledagens længde, var kernen i skolefor
handlingerne partiernes tiltro og fidus til den 
understøttende undervisning (UUV) – reform
elementet, som skulle give skolerne tiden og 
ikke mindst fleksibiliteten til at skabe en mere 
varieret og mere spændende skolegang med 
plads til åben skole og mere bevægelse. 

Regeringen havde mistet tålmodigheden 
med den understøttende undervisning. Der
for skulle halvdelen af de understøttende ti
mer have dødsstødet og fjernes fra elevernes 
skemaer for at gøre plads til at give eleverne 
lidt tidligere fri og samtidig give dem mere 
»rigtig undervisning«.

Men da skoleaftalen blev præsenteret, 
måtte finansminister og Venstres næst
formand Kristian Jensen – der undervejs i 
forhandlingerne havde overtaget rollen som 
forhandlingsleder – erkende, at aftalen var 
et godt stykke fra regeringens oprindelige 
udspil. Aftalen fjerner kun tre lektioners 

Hvordan gik det til, at regeringen indgik en aftale om skolereformen, 
der lå så langt fra dens eget forslag, og hvilken betydning fik det, at for-
handlingerne blev rykket over i Finansministeriet? Læs, hvad der skete i 
forhandlingslokalerne undervejs i det fem måneder lange forløb.

ANALYSE
AF SEBASTIAN BJERRIL 
 

understøttende undervisning om ugen for 
de små. Og så omdannes 90 klokketimer af 
den understøttende undervisning til fagtimer, 
svarende til at der kun forsvinder 450 af de 
hidtidige 2.114 understøttende timer. 

Dermed havde finansministeren en aftale 
med, der på mange måder er en blåstempling 
af den understøttende undervisning. For med 
sig havde han nemlig også en pose penge til 
det så ofte udskældte reformelement og et 
loft over, hvor meget understøttende under
visning skolerne fremover får mulighed for at 
fjerne i 4.9. klasse. 

Riisager kaldes »dybt uprofessionel«
Men hvordan kom det dertil, at regeringspar
tierne med store smil præsenterede en aftale 
så langt fra deres eget udgangspunkt? Fra 
start af så det ellers lyst ud for regeringen. I 
Dansk Folkeparti (DF) havde regeringen en 
klokkeklar støtte. Partiet havde på forhånd 
meldt ud, at det var mere end klar til at lægge 
stemmer til et dødsstød til de understøttende 
timer – jo hårdere, desto bedre. 

Alligevel skulle regeringens udspil vise sig 
at blive startskuddet til fem måneders be
tændte forhandlinger, der undervejs på dra
matisk vis rykkede fra undervisningsminister 
Merete Riisagers (LA) ministerium og over 
i det talknusende og i skolesammenhænge 
upopulære Finansministerium. 

Udadtil tillægges det opsigtsvækkende sce
neskift, at Socialdemokratiet (S) ikke længere 
har tillid til undervisningsministeren. Riisager 
har ifølge S ageret »dybt uprofessionelt«. DF 

kalder S’ kritik for personlig mobning af en 
»dygtig« og »venlig« minister. Selv går Merete 
Riisager i medierne og understreger, at det 
ikke er til skolernes fordel, at forhandlingerne 
trækkes ud af hendes ministerium, og at der 
efter forhandlingerne må være behov for et 
opgør med Finansministeriets styring af sko
len – men at hun har bøjet sig for ønsket, hvis 
det er det, der skal til for at nå til enighed.

Men da aftalen endelig lander to måne
der senere, er udlægningen en anden. Her 
fortæller Merete Riisager pressen, at det ikke 
fik nogen som helst betydning, at hun stod i 
baggrunden i de sidste måneder af forhand
lingerne.

Riisager stod uden et mandat
Men det havde det i dén grad, lyder det fra kil
der på begge sider af forhandlingsbordet, som 
fagbladet Folkeskolen har talt med. Meldingen 
fra hovedparten er, at det ikke var lykkedes 
partierne i forligskredsen (SF, S, R, V, K, LA, 
DF) at nå til enighed, hvis ikke forhandlin
gerne var endt i hænderne på Kristian Jensen. 
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Og ifølge meldingerne er det faktisk Merete 
Riis ager selv, der foreslår at sende forhandlin
gerne til finansministeren.

I omkring tre måneder har Merete Riis
ager stået i lidt af en kattepine. Partierne i 
rød blok vil slet ikke høre tale om at placere 
flere fagtimer på elevernes skemaer, og det 
låser forhandlingerne. Ifølge kilder sidder 
undervisningsministeren nemlig ikke med et 
mandat fra regeringstoppen til at indgå en af

tale, der piller markant ved regeringens eget 
udspil, og derfor er hun handlingslammet. 
Forhandlingerne reduceres derfor til kun at 
handle om små elementer som regeringens 
naturfagsstrategi, konfirmationsforberedelse, 
og om kanonlisterne i dansk og historie træn
ger til et eftersyn. 

Det er derfor Merete Riisager selv, der 
foreslår at slippe forhandlingslederrollen 
og i stedet lade S og V diskutere de centrale 

elementer sammen med finansministeren, 
der som medlem af regeringens koordinati
onsudvalg har et større mandat til at indgå 
kompromiser end Riisager selv. Men hvad der 
kan virke som en undervisningsminister, der 
må kapitulere, er måske nærmere en mini
ster, der øjner en mulighed for at komme sine 
egne ønsker nærmere.

Riisager var ikke selv en stor fan af rege
ringens forslag, fordi der var elementer, som 
ville begrænse skolernes frihed, og derfor 
har hun en personlig interesse i, at der bliver 
løsnet op i det forslag, hun selv lægger navn 
til. Riisager har offentligt rost en model, som 
især SF har taget med sig til forhandlingerne. 
Folketingets næstmindste parti ser gerne total 
frihed til skolerne til at bestemme, om de vil 
have understøttende undervisning på skema
et eller ej – noget, der rimer betydeligt bedre 
på ministerens frihedsdagsorden.

Fleksible fagtimer bringes i spil
Løsningen bliver, at hele forligskredsen, 
undervisningsministeren og en delegation 

Ved siden af finansminister Kristian  
Jensen står en smilende Merete Riisager. 
Hun står nemlig med en aftale, som mere 
tangerer Liberal Alliances politik end  
det, hun præsenterede sammen med  
statsministeren tilbage i september.
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THAILAND

LAOS

M
eko

n
g

-�
odenChau Doc

Can Tho

Ho Chi Minh Ci�

Siem Reap

Chantaburi

Battambang
BANGKOK

PHNOM PENH

CAMBODJA

THAILAND

VIETNAM

Gardasøen

Verona
Sirmione

Milano

Bergamo

ITALIEN

Borghetto

KINA

THAILAND

VIETNAM

LAOS

Phan Thiet
Ho Chi Minh
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Khmerernes rige 
Følg i fodsporene på khmerernes 
stolte højkultur gennem Thailand, 
Cambodja og Vietnam inkl. sejlads 
ad Mekongfloden og Mekongdeltaet.  
Med dansk rejseleder, 15 dage

For 1.200 år siden påbegyndte kong 
Jayaraman II, hvad der skulle blive 
verdens hidtil største bydannelse, i
dag kendt som Angkor Wat. Khmer-
folkets kultur er denne rejses om-
drejningspunkt. Vi rejser til Thailand 
og tværs gennem det gamle franske 
Indokina til Cambodja og videre til 
Vietnam. Undervejs sejler vi på Mekong-
floden, cykler langs rismarker og ser 
byerne, hvor sporene efter Pol Pots 
regime og Vietnamkrigen stadig  
skimtes. 

Afrejse fra København 2/7 og 16/7 2019

Fra kr. 16.998,-

Opera i Verona
Oplev to operaforestillinger  
i den berømte arena i Verona.  
Med dansk rejseleder, 4 dage

Ud over store operaoplevelser  
besøger vi også middelalderbyen 
Borghetto, spiser frokost i den hygge- 
lige by Sirmione ved Gardasøen og 
får god tid til at nyde dejlige Verona.

Forestillingerne afhænger af afrejse-
datoerne. Vælg mellem Aida, Carmen, 
La Traviata, Tosca, Trubaduren, samt 
en gallaforestilling med Plácido  
Domingo.

Afrejse fra Billund 10/7 og 4/9 2019

Fra kr. 6.798,-
Afrejse fra København 
18/7, 2/8, 23/8 og 29/8 2019

Fra kr. 6.498,-

Good morning 
Vietnam  
Med dansk rejseleder, 14 dage

Masser af oplevelser og god tid til  
afslapning følges ad på denne mini-
rundrejse med en hel uges badeferie. 

Rejsen indledes i den moderne storby 
Ho Chi Minh City, som du også har tid 
til at udforske på egen hånd. Vi tager 
på udflugt til de berømte Cu Chi- 
tunneller og ud i det frodige Mekong-
delta. Herfra går turen østpå til 
strandene ved Phan Thiet, hvor vi 
indkvarteres på et dejligt 4-stjernet 
resort. Her har du en hel uge til at 
slappe af eller tage på flere udflugter 
i området. 

Afrejse fra København fx 19/6 2019
– se flere datoer på hjemmesiden 

Fra kr. 10.998,-

To operaforestillinger 

Gæsternes 
vurdering

4,5 ud af 5

Familievenlig

Gæsternes 
vurdering

4,8 ud af 5

Gæsternes 
vurdering

4,4 ud af 5

Inkl. Angkor Wat

Ved bestilling, oplys venligst annoncekode:  FOLKESKOLEN

Med forbehold for trykfejl og udsolgte afgange

 
Hvorfor vente med at glæde sig?

Du kan allerede nu sikre dig sommerens varmegrader og
unikke rejseoplevelser. Book din sommerrejse i dag

– og giv vinteren et skud forventningsglæde.

Rundrejser med dansk rejseleder  | albatros.dk  |  36 98 98 98
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af hendes embedsmænd bliver sendt over 
til Kristian Jensen. Her viser det sig hurtigt, 
at der nu er en minister ved roret, der vil 
strække sig langt for at nå en aftale. 

Venstres top har ingen interesse i, at fol
keskolen bliver et valgtema i den nært fore
stående valgkamp. I den sammenhæng er det 
mindre afgørende, om regeringen får alle sine 
ønsker igennem.

Kort før julen sender Christiansborg og 
forhandlingerne på ferie, kommer pludselig 
det første reelle udspil siden regeringens op
rindelige udspil fra september. Paragraf 16b 
foreslås nu udvidet i stedet for indskrænket, 
og så taler regeringen nu om 180 såkaldte 
fleksible fagtimer, hvor skolerne selv må be
stemme, hvilke ekstra fagtimer de vil sætte på 
skemaet, og hvor de skal placeres.

Forslaget afvises af rød blok, der igen un
derstreger, at man ikke ønsker flere fagtimer. 
Da partierne er tilbage i forhandlingslokaler
ne efter jul, har Kristian Jensen trukket for
slaget tilbage. I stedet er han nu klar til mere 
eller mindre at frede den understøttende un
dervisning, da regeringen nu kan nøjes med 
at lave 90 af de understøttende timer om til 
fagtimer i stedet for 480. Det forslag kan alle 
partier i grove træk tilslutte sig, og dermed er 
en aftale nu pludselig tæt på. 

Aftale skal afspejle syv partier
Før en aftale kan underskrives af alle forligs
kredspartier, skal forslaget dog først slibes til, 
så alle syv partier kan gå fra forhandlingerne 
med hver deres fingeraftryk på en aftale. Her 
diskuterer partierne afsnit, sætninger og helt 
ned til enkelte ord i det, der ender med at 
være en 15 sider lang aftaletekst – en proces, 
der først afsluttes, samme morgen som afta
len offentliggøres. 

Ugen op til offentliggørelsen aftales der 
en gennemgang af det foreløbige udkast til 
aftalen, hvor partierne hver især skal byde 
ind, hvis de har ændringsforslag til teksten. 
Kristian Jensen er bortrejst i denne uge, og 
Merete Riisager inviterer derfor forligskred
sen over i Undervisningsministeriet. 

Men den invitation er S langtfra tilfreds 
med, og det dårlige klima mellem S og Riis
ager truer et kort øjeblik med at spænde ben 
for forhandlingernes slutfase. Af praktiske 
grunde trækker undervisningsministeren 
mødeindkaldelsen tilbage – partierne må 
vente, til finansministeren er tilbage.

Et sidste drama i ellevte time
I Finansministeriet afsluttes forhandlingerne 
med et langt møde, der strækker sig fra 

CENTRALE ELEMENTER I 
REGERINGENS UDSPIL

3
 lektioner kortere  

skoleuge til eleverne  
i 0.-3. klasse

2 
lektioner kortere  

skoleuge til eleverne  
i 4.-9. klasse

480 
ekstra fagtimer  

til især styrkelse  
af naturfagene

1.052 
færre timer til den  

understøttende undervisning

En markant indsnævring af 

§ 16b
 – der skal mindske  

brugen markant

CENTRALE ELEMENTER I 
DEN ENDELIGE AFTALE

3
 lektioner kortere  

skoleuge til elever  
i 0.-3. klasse

2 
klokketimer får skolerne  
lov til at fjerne for elever  

i 4.-9. klasse

90 
ekstra fagtimer, som fordeles  

på tysk/fransk, billedkunst  
og historie

450
færre timer til den  

understøttende undervisning

Mere fleksibel udgave af 

§ 16b
 – dog indføres et loft for brugen  

af paragraffen

eftermiddag til efter midnat. Her opstår der 
igen uenigheder mellem især Dansk Folke
parti og Socialdemokratiet. DF truer i ellevte 
time med at lægge aftalen ned, hvis ikke 
partiet kan få med, at skolerne skal have lov 
til at lade deres elever gå til konfirmations
forberedelse i skoletiden. S er imod, da tiden 
står til at blive taget fra den understøttende 
undervisning. Kompromiset bliver sent på 
aftenen, at skolerne skal flytte fagtimer til et 
andet klassetrin, hvis ordningen medfører, at 
eleverne står til at få mindre end 2,2 timers 
understøttende undervisning om ugen.

Aftalen præsenteres næste morgen for of
fentligheden og pressen. En aftale, der justerer 

en smule på skoledagens længde og giver de 
fleste af forligskredsens ordførere mulighed for 
at fremhæve deres indflydelse. 

Ved siden af finansminister Kristian Jensen 
står en smilende Merete Riisager. Hun står 
nemlig med en aftale, som mere tangerer Libe
ral Alliances politik end det, hun præsenterede 
sammen med statsministeren tilbage i septem
ber. Samtidig kan den snart afgående minister 
se tilbage på et forløb, der har givet hende to 
ekstra triumfer. Finansministerens dominans 
over skolen blev endnu en gang understreget. 
Og S fik rollen som dem, der skubbede skolen i 
armene på det upopulære ministerium. 
bje@folkeskolen.dk
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Khmerernes rige 
Følg i fodsporene på khmerernes 
stolte højkultur gennem Thailand, 
Cambodja og Vietnam inkl. sejlads 
ad Mekongfloden og Mekongdeltaet.  
Med dansk rejseleder, 15 dage

For 1.200 år siden påbegyndte kong 
Jayaraman II, hvad der skulle blive 
verdens hidtil største bydannelse, i
dag kendt som Angkor Wat. Khmer-
folkets kultur er denne rejses om-
drejningspunkt. Vi rejser til Thailand 
og tværs gennem det gamle franske 
Indokina til Cambodja og videre til 
Vietnam. Undervejs sejler vi på Mekong-
floden, cykler langs rismarker og ser 
byerne, hvor sporene efter Pol Pots 
regime og Vietnamkrigen stadig  
skimtes. 

Afrejse fra København 2/7 og 16/7 2019

Fra kr. 16.998,-

Opera i Verona
Oplev to operaforestillinger  
i den berømte arena i Verona.  
Med dansk rejseleder, 4 dage

Ud over store operaoplevelser  
besøger vi også middelalderbyen 
Borghetto, spiser frokost i den hygge- 
lige by Sirmione ved Gardasøen og 
får god tid til at nyde dejlige Verona.

Forestillingerne afhænger af afrejse-
datoerne. Vælg mellem Aida, Carmen, 
La Traviata, Tosca, Trubaduren, samt 
en gallaforestilling med Plácido  
Domingo.

Afrejse fra Billund 10/7 og 4/9 2019

Fra kr. 6.798,-
Afrejse fra København 
18/7, 2/8, 23/8 og 29/8 2019

Fra kr. 6.498,-

Good morning 
Vietnam  
Med dansk rejseleder, 14 dage

Masser af oplevelser og god tid til  
afslapning følges ad på denne mini-
rundrejse med en hel uges badeferie. 

Rejsen indledes i den moderne storby 
Ho Chi Minh City, som du også har tid 
til at udforske på egen hånd. Vi tager 
på udflugt til de berømte Cu Chi- 
tunneller og ud i det frodige Mekong-
delta. Herfra går turen østpå til 
strandene ved Phan Thiet, hvor vi 
indkvarteres på et dejligt 4-stjernet 
resort. Her har du en hel uge til at 
slappe af eller tage på flere udflugter 
i området. 

Afrejse fra København fx 19/6 2019
– se flere datoer på hjemmesiden 

Fra kr. 10.998,-

To operaforestillinger 

Gæsternes 
vurdering

4,5 ud af 5

Familievenlig

Gæsternes 
vurdering

4,8 ud af 5

Gæsternes 
vurdering

4,4 ud af 5

Inkl. Angkor Wat

Ved bestilling, oplys venligst annoncekode:  FOLKESKOLEN

Med forbehold for trykfejl og udsolgte afgange

 
Hvorfor vente med at glæde sig?

Du kan allerede nu sikre dig sommerens varmegrader og
unikke rejseoplevelser. Book din sommerrejse i dag

– og giv vinteren et skud forventningsglæde.
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Hver femte elev går i dag i fri- eller privatskole, og andelen stiger 
år for år. Den udvikling har fået kommuner og folkeskoler til at skrue 
op for PR- og brandingtiltag i et forsøg på at kapre elever tilbage til 
»folkets skole«. Fagbladet Folkeskolen har set på tre forskellige  
måder, kommuner og skoler håndterer kampen om eleverne på.
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dør og ringer på hos forældre til kommende 
skolestartere.

»Det er primært børnehaveklasselede-
ren, indskolingslederen og jeg, der tager 
rundt og ringer på dørklokker. Det handler 
ikke om at overtale forældrene, men om at 
fortælle om vores skole, og hvad vi kan«, 
fortæller Rani Hørlyck og uddyber:

»I starten var vi lidt skeptiske omkring, 
hvordan folk ville reagere på det, og om 
det ville være for meget, at vi kom og rin-
gede på deres dør. Men vi bliver taget pænt 
imod alle steder, også selv om forældrene 
ikke nødvendigvis vælger vores skole«.

Skole frem for skolevæsen
Det er tredje år i træk, at Rani Hørlyck og 
lederkollegaerne fra Søndervangskolen 
går rundt i Aarhus-forstaden og ringer på 
døre. Ud over at fortælle om skolen udde-

ler de også muleposer med skolens logo, 
hvori forældrene kan finde en invitation 
til åbent hus, information om skolen og en 
reflekskasket – også med skolens logo. Men 
ifølge Rani Hørlyck er formålet ikke kun at 
reklamere for Søndervangskolen.

»Vi anser det for et vigtigt anliggende 
for skolen at være i dialog med lokalom-
rådet og få indskrevet børnene her. I år 
har vi 91 potentielle skolestartere, og når 
vi går rundt og ringer på, er det en måde 
at komme i dialog med lokalområdet og 
forældrene om skolens tilbud på. Det kan 
forhåbentlig være med til at rykke noget 
ved fortællingen om skolen«, siger hun.

Spørger man børne- og ungerådmand i 
Aarhus Kommune Thomas Medom (Socia-
listisk Folkeparti), skal den lokale fortæl-
ling om skolen i fokus, hvis flere skal vælge 
folkeskolen.

»Forældrene vælger ofte skole ud fra 
den fortælling, der er lokalt. Derfor gør vi 
mange ting lokalt med møder i daginstitu-
tionerne og skoler, der banker på døren, 
hvor forældre og personale opsøger kom-
mende skolestartere og deler de gode 
historier fra skolen«, forklarer Thomas 
Medom.

Han mener, at det er en vigtig og nød-
vendig opgave for den lokale skole at finde 
ud af, hvordan den kan tiltrække flere 
elever.

»Uden at gøre mig til dommer over 
andre vil jeg sige, at vi ikke umiddelbart 
skal gøre som andre kommuner, der sæt-
ter store, dyre reklameskilte op og klistrer 
busserne til med kampagner. Jeg tror ikke, 
det er dét, der vender udviklingen. Vi vil 
hellere bruge de penge lokalt på skolerne, 
for jeg tror i høj grad, man tilvælger sin 
lokale skole og ikke en abstrakt forestilling 
om et kommunalt skolevæsen«, lyder det 
fra rådmanden, der understreger, at kom-
munen ikke presser skolerne til at gøre 
noget bestemt: 

»Vi skal ikke bestemme, at alle skoler 
skal gå ud og ringe på døre. Men hvis no-
gen vil gøre det, så er jeg helt overbevist 
om, at det virker«, siger Thomas Medom. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

R E K L A M E

»Vi skal ikke  
bestemme, at alle 

skoler skal  
gå ud og ringe  

på døre«.
THOMAS MEDOM 

B Ø R N E -  O G  U N G E R Å D M A N D

AARHUS: 
HJEMMEBESØG HOS  
POTENTIELLE ELEVER

Selv om andelen af fri- og privatskole-
elever sidste år faldt i Aarhus, er der 
fortsat sorte pletter på kommunekortet i 
det østjyske, hvor næsten 15 procent af 
eleverne går i et privat skoletilbud.

I Aarhus-forstaden Viby har den lokale 
folkeskole i mange år døjet med et blakket 
ry i lokalsamfundet. Ryet som en balla-
deskole, hvor eleverne ikke lærer noget, 
er en af hovedårsagerne til, at blot 36,8 
procent af distriktets elever hver morgen 
går ind ad døren på den lokale folkeskole 
Søndervangskolen, mener skoleleder Rani 
Hørlyck.

»Vi har arbejdet målrettet med at komme 
i dialog med forældrene og lokalsamfundet, 
fordi det har været nødvendigt at ændre 
opfattelse af skolen. Det har vi blandt andet 
gjort med en kommunikations- og bran-
dingstrategi«, siger skoleleder Rani Hørlyck 
og fortæller, at et konsulentfirma og en 
gruppe kommunikationsstuderende har 
været involveret i at rebrande skolen.

For at rette op på skolens ry og få flere 
forældre til at vælge skolen til deres børn 
har ledelsen igangsat en ny indsats. I ugerne 
op til skoleindskrivningen går de fra dør til 
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Dronebilleder, mild underlægningsmu-
sik og en rar fortællerstemme, der fortæller 
om den lokale folkeskole, skal få flere 
forældre i Kalundborg til at vende fri- og 
privatskolerne ryggen. Kommunen vil nu 
for alvor prøve at vinde nogle af de cirka 24 
procent af eleverne tilbage til folkeskolen.

»Traditionelt set har mange forældre 
valgt friskoler. Det har altid været et vilkår 
for os. Det har intet med skolereformen at 
gøre. Men det er en udfordring, vi prøver 
at løse«, siger skolechef Charlotte Grum-
mesgaard.

Selv om der også, siden folkeskolere-
formen blev indført i 2014, har været en 
stigning i andelen af elever i Kalundborg, 
der går i en fri- eller privatskole, skyldes 
de færre elever i folkeskolen ifølge Char-
lotte Grummesgaard, at der er faldende 
børnetal i området.

Derfor har kommunen valgt at bruge 
170.000 kroner på 16 videoer, der på to 
minutter forklarer om, hvordan hver af 
kommunens skoler sætter fællesskab højt, 
hvor moderne faciliteterne er, og hvor gla-
de eleverne bliver af at gå på skolen. Ifølge 
Charlotte Grummesgaard er det en del af 
kommunens bosætningsstrategi, hvor man 
forsøger at tiltrække nye beboere til kom-
munen.

»Når folk flytter til Kalundborg, skal fol-
keskolen være det naturlige førstevalg. Der-
for har vi talt meget om, hvad vi kan gøre 
for at være mere synlige og få fat i de foræl-
dre, der ikke nødvendigvis læser alle værdi-
dokumenterne på hjemmesiden. De kigger 
jo efter, om eleverne ser glade ud på vores 
skoler«, siger Charlotte Grummesgaard.

Hun fortæller, at det er et lokalt rekla-
mebureau i byen, der har stået for video-
erne.

»Filmene er optaget ude på skolerne, 
og skolerne har sat deres eget præg på 
indholdet. Det er ikke kommunen, der har 
bestemt indholdet. Derfor er det også 16 
forskellige videoer. Vi håber selvfølgelig, at 

KALUNDBORG: 
170.000 KRONER TIL  
REKLAMEVIDEOER

»Filmene er lavet 
ude på skolerne, 
og skolerne har 

sat deres præg på 
indholdet«.

CHARLOTTE GRUMMESGAARD 
S KO L E C H E F

forældre, der ikke vil bruge tid på at læse 
værdidokumenterne, vil se filmene. Det er 
selvfølgelig et led i at prøve at få flere ele-
ver, men også at vise frem, hvad det er, vi 
er stolte af med vores skoler«, siger hun.

Begrænset effekt
Hos Kalundborg Lærerkreds fortæller 
formand Karen Sørensen, at lærernes fag-
forening slet ikke er blevet spurgt til råds 
om den nye brandingstrategi, kommunen 
har lanceret for sine folkeskoler.

»Jeg vidste ikke, at kommunen har 
brugt så mange penge på det. Det er over-
hovedet ikke noget, vi har været involveret 
i«, fortæller Karen Sørensen.

Hun mener da heller ikke, at videoer 
på internettet for alvor er det, der får for-
ældrene til at vælge folkeskolen til.

»Jeg tror, det vil have større effekt at 
tale med de forældre, der forlader folke-
skolen, om, hvad deres begrundelse er. 
Det er jo noget af det, vi kan gøre noget 
ved. Det vigtigste må være at tale med 
forældrene om, hvad folkeskolen skal 
kunne«, siger hun.

Selv om kommunen altså har givet et 
lokalt reklamebureau 170.000 kroner for 
de 16 videoer og flere hundrede stillbil-
leder, der skal bruges til foldere, plakater 
og hjemmesider, regner skolechefen 
ikke med, at det får den store effekt.  
 folkeskolen@folkeskolen.dk
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HALSNÆS: 
DEN »GODE«  
HISTORIE I AVISEN

Et af de steder i landet, hvor flugten fra 
folkeskolen er mest markant, er i Halsnæs. 
Andelen af fri- og privatskoleelever er de 
sidste ti år næsten firdoblet i den nordsjæl-
landske kommune, og i dag går hver femte 
elev i et privat grundskoletilbud.

Ifølge formanden for Gribskov-Halsnæs 
Lærerkreds, Michael Bie Andersen, skyl-
des den voldsomme stigning et sammen-
fald af flere dårlige beslutninger.

»Jeg tror, det afgørende har været im-
plementeringen af folkeskolereformen, 
store besparelser, ændret skolestruktur 
og salget af en tidligere folkeskole til en 
privatskole. Kort sagt var det rigtig dårlige 
politiske beslutninger, siger Michael Bie 
Andersen og henviser til, at Halsnæs Kom-
mune i 2011 sammenlagde sine dengang 
otte skoler til tre. 

Den vurdering er kommunens chef for 
Børn, Unge og Læring, Henrik Reumert, 
enig i:

»Jeg er slet ikke i tvivl om, at distrikts-
skoletankegangen har gjort, at nogle foræl-
dre oplevede, at skolen ikke var lokal nok. 

»Man kan nogle gange 
være bekymret for, om 
brandingen og de ’gode 

historier’ går hånd i hånd 
med virkeligheden«.

MICHAEL BIE ANDERSEN 
K R E D S F O R M A N D

Der kan en lille, lokal privatskole være et 
attraktivt alternativ«, siger han.

Michael Bie Andersen forklarer, at 
der i kølvandet på den skærpede konkur-
rence med områdets fri- og privatskoler 
er opstået en kultur, hvor branding og de 
»gode« historier fylder meget for flere af 
folkeskolerne. 

Del den gode historie
Omtaler i avisen er ifølge kredsformanden 
gode eksempler på, hvordan skolerne 
brander sig i konkurrencen med fri- og 
privatskolerne.

»Det skaber altid positiv omtale, når 
skoler og elever kommer i avisen, men 
man kan nogle gange være bekymret for, 
om brandingen og de ’gode’ historier går 
hånd i hånd med virkeligheden. Vi er ble-
vet kontaktet af lærere, der fortæller, at 
ledelsen har besluttet, at eleverne og læ-
rerne skal gøre noget bestemt for at skabe 
opmærksomhed omkring skolen. Det er 
uheldigt, hvis formålet med en aktivitet 
er omtale i medier frem for et fagligt ind-
hold«, siger Michael Bie Andersen.

Ifølge ham gør skolerne også en stor 
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indsats for at være aktive på sociale medi-
er. Og her spiller lærerne en central rolle:

»Lærerne bliver opfordret til at poste og 
dele indhold på de sociale medier. Det fyl-
der meget at fortælle den gode historie om 
skolen, og det er måske blevet nødvendigt 
for at sikre opmærksomhed omkring folke-
skolen«, fortæller Michael Bie Andersen.

Nu satser kommunen på at bremse 
sivningen til fri- og privatskoler. Derfor er 
der meget opmærksomhed på at fortælle, 
hvad folkeskolen kan, og dermed skabe 
opmærksomhed om skolen. Man har 
blandt andet kunnet læse overskrifter som 
»Cirkus på skoleskemaet« og »Halsnæslø-
bet som valgfag« i lokalavisen, og på hjem-
mesiden for kommunens største skole kan 
man finde artikler fra medier, hvori skolen 
er omtalt.

Og det er langtfra tilfældigt, fortæller 
Henrik Reumert.

»Skolerne gør rigtig meget for at for-
tælle, hvad de kan. Vores skoler er meget 
forskellige. Hundested Skole har virkelig 
haft succes med at åbne skolen for om-
verdenen i samarbejde med erhvervslivet 
og de frivillige foreninger. De lykkes med 
at vise sig frem«, siger Henrik Reumert 
og fortæller, at kommunens øvrige skoler 
også arbejder på at profilere sig mere.

Kredsformand Michael Bie Andersen 
roser kommunalbestyrelsen, fordi den 
ifølge ham har taget affære, blandt andet 
ved at tilbageføre nogle af de sparede mid-
ler og tilbagerulle skolestrukturen. Senest 
er den sidste af distriktsskolerne blevet 
delt i to selvstændige skoler. Håbet er, at 
de politiske ændringer igen vil gøre folke-
skolen til borgernes førstevalg. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Når børn og unge pakker skoletasken og 
trasker af sted mod klasselokalet, går færre og 
færre af dem ind ad døren på den lokale 
folkeskole. De sidste ti år er andelen af elever, 
der i stedet sætter sig til rette ved et bord på 
en fri- eller privatskole, steget fra 15,6 procent 
i 2007 til 19,3 procent i 2017, viser tal fra 
Danmarks Statistik. 

En undersøgelse fra Undervisningsministe-
riet og Skole og Forældre viste i 2017, at det 
ikke er skoletypen i sig selv, der er vigtig, når 
forældre vælger skole til deres barn. Og det er 
ifølge forskningschef ved professionshøjsko-
len Via Andreas Rasch-Christensen udtryk for 
en ny tendens: 

»Tidligere var der større tilbøjelighed til, at 
man som udgangspunkt valgte den lokale fol-
keskole. I dag gør man ikke nødvendigvis det. 
Man vælger skole, uagtet om det er en friskole, 
privatskole eller folkeskole. Man vælger den 
skole, man anser for at være den bedste for sit 
barn«, forklarer Andreas Rasch-Christensen.

Han peger også på, at flere forældre vælger 
en fri- eller privatskole allerede fra barnets 
første skoledag.

»Der er relativt flere forældre, der fra-
vælger folkeskolen helt fra starten. Tidligere 
startede de fleste elever i folkeskolen og skif-
tede senere til en fri- eller privatskole, hvis de 
eksempelvis oplevede sociale eller faglige ud-
fordringer. Nu er der forældre, der helt uden 

at have stiftet bekendtskab med folkeskolen 
vælger at lade deres barn starte i privatsko-
len«, siger han.

Kommuner søsætter brandingkampagner
Den opfattelse deler Peter Bendix Pedersen, 
der er formand for foreningen Friskolerne. 
Han peger blandt andet på, at mange folke-
skoler i tyndtbefolkede områder er lukket.

»De sidste ti års centraliseringer, hvor 
folkeskoler er lukket og blevet slået sammen, 
har gjort, at nogle forældre savner den lokale 
skole. En del steder er der opstået friskoler i 
stedet, og der vil være forældre, der vælger 
den skole, der ligger tæt på, hvor de bor, og 
som er det centrale omdrejningspunkt i lokal-
området«, siger Peter Bendix Pedersen.

Ifølge ham er der yderligere to årsager til, 
at flere vælger fri- og privatskoler:

»Da statstilskuddet blev skåret ned fra 
2010 til 2015, var der en del friskoler i pri-
mært de større byer, der optog flere elever 
for at få økonomien til at hænge sammen. Og 
så kan man vist roligt sige, at folkeskolerefor-
men har skabt en vis uro og bekymring hos 
forældrene«, lyder vurderingen fra friskolefor-
manden.

Som reaktion på stigningen i andelen af 
fri- og privatskoleelever bruger flere og flere 
kommuner nu tid og penge på at kapre de 
tabte elever tilbage til folkeskolen. Det gør de 

Hvornår er folkeskolen  
ikke længere folkets 
skole?  

T E KST:  M A RT I N  V I T V E D  S C H Ä F E R  ·  I L LU ST R AT I O N :   S O LV E I G  AG E R BA K

Folkeskolen er ikke længere det naturlige førstevalg for for-
ældre med børn i skolealderen. Centraliseringer, besparelser og 
skolereformens dårlige ry presser folkeskolen i bund på skolemar-
kedet. Konkurrencen om eleverne kan på sigt true folkeskolens 
position som »folkets skole«, advarer forsker.
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R E K L A M E

»Man skal ikke svække 
fri- og privatskolerne, men 

styrke folkeskolen«.
ANDREAS RASCH-CHRISTENSEN 

F O R S K N I N G S C H E F

»Jeg betragter det som den ’fede konkur-
rence’, hvor vi laver skole på vores måde, fol-
keskolen på sin måde, andre skoler på deres 
måde. Det giver forældrene mulighed for at 
vælge den skole, der passer bedst til barnet. 
Vi ser det ikke som udpræget konkurrence, 
men at vi supplerer hinanden«, siger Peter 
Bendix Pedersen.

Han understreger, at der er stor forskel på, 
både hvorfor fri- og privatskoler opstår, og 
hvad det betyder for folkeskolerne, afhængigt 
af om det sker i større eller mindre byer.

»I de store byer ligger folkeskoler, friskoler 
og privatskoler tættere på hinanden. Det giver 
et større ’vareudbud’ og flere valgmuligheder 
for forældrene. Det kan være årsagen til, at der 
kommer flere elever på byskolerne«, siger han.

Politisk ansvar
Via-forskningschef Andreas Rasch-Christensen 
pointerer, at der ikke kun er én eller et par 
grunde til, at andelen af elever i fri- og privat-
skoler er stigende. Han understreger vigtighe-
den af at kigge på den enkelte situation:

blandt andet med reklamekampagner, lærer-
portrætter på sociale medier og hjemmebesøg 
hos forældrene. Men ifølge Andreas Rasch-
Christensen er det utraditionelt i en dansk 
kontekst at forsøge at hverve forældrene til 
folkeskolen på den måde.

»Vi har ikke tradition i folkeskolen for at 
fremhæve os selv, men jeg tror, de enkelte 
folkeskoler bliver mere eksplicitte om, hvad 
de er gode til«, siger han og uddyber: 

»Man kan se en tendens til, at skoleledere 
tit optræder i medierne, hvor de fortæller om 
skolen. Det kan sagtens være en bevægelse, vi 
ser nu, hvor det viser sig, at der er grundlag 
for det, fordi ryet og omdømmet spiller så 
vigtig en rolle for forældrenes valg af skole«, 
siger han.

Stadig folkets skole?
Fri- og privatskolernes kronede dage lægger 
et voldsomt pres på folkeskolen, og ifølge An-
dreas Rasch-Christensen giver den øgede kon-
kurrence anledning til at stille spørgsmålet: 
Hvornår er folkeskolen stadig folkets skole?

»Det er svært at sige, hvor mange der skal 
gå på fri- eller privatskole, før man udfordrer, 
at folkeskolen er det mest naturlige valg. Fol-
keskolen skal helst være det hyppigste valg, 
ellers er det jo ikke folkets skole«, siger han 
og peger på, at det er et problem, at andelen 
nogle steder er støt stigende:

»Det udfordrer hele tanken om folkeskolen 
som folkets skole. Men grundlæggende er det 
godt med frie og private skoler som alterna-
tiver til folkeskolen. Det er en del af dansk 
skolevæsens dna. Man kan stadig godt tale om 
folkets skole, selvom der er 20 procent, der 
ikke går i folkeskolen«.

I Friskolerne ser man da heller ikke frisko-
ler, privatskoler og folkeskoler som hinandens 
modsætninger, forklarer formanden. Man bør 
i stedet tale om et »grundskolefællesskab«, 
mener Peter Bendix Pedersen: 

»Vi er både et supplement og et alternativ 
til folkeskolen. I de store byer, hvor konkur-
rencen er større, er friskolerne et stærkt 
alternativ, fordi man kan basere sin skole på 
en overbevisning, der må være tydelig i un-
dervisningen«.

Derfor er det godt for skolevæsnet, at 
der er flere forskellige tilbud, forældrene og 
eleverne kan benytte sig af, mener friskolefor-
manden.
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Nordisk Pensionisttræf 2019 afholdes i år på 
Hotel Hafnia, i Thorshavn på Færøerne, i 
dagene 5. - 9. juni 2019 
 
Hvem kan optages? 
Pensionerede medlemmer af Danmarks 
Lærerforening samt disses ægtefæller/ 
samlevere. 
 
Træffet byder bl.a. på:  
• Heldagsudflugt til Klaksvik og Mikladalur 
• Guidet rundvisning i bygden Nólsoy 
• Besøg i Nordens Hus med fortælling om 

husets historie 
• Besøg i Listaskálin (Kunstmuseum) 

 

Priser for Pensionisttræf 2019 
Enkeltværelse pr. person kr. 6.500,- 
Dobbeltværelse pr. person kr. 6.000,- 
Prisen dækker indkvartering og selve træffet 
med udflugter og alle måltider. Drikkevarer og 
transport til Hotel Hafinia, Thorshavn er for egen 
regning. 
 
Danmarks Lærerforening yder et tilskud på kr. 
1.400,- pr. medlem til de første 25 deltagende 
medlemmer. Tilskuddet er ikke fratrukket den 
anførte pris. 
 
Tilmelding via www.dlf.org  - Medlem- 
Foreningens kurser og uddannelser – 
medlemmer senest den 6. marts 2019 

NORDISK  
PENSIONISTTRÆF 2019 
5. - 9. juni 2019 i Thorshavn, Færøerne 

FS0219_Nordisk pensionisttræf_2019.indd   1 23/01/2019   11.11

»Et af faresignalerne, man tit rejser mod 
vandringen i retning af fri- og privatskoler, 
er, at det er problematisk, hvis det primært 
sker fra resursestærke familier. Men det er der 
ikke noget entydigt billede af. Samtidig er der 
mange lokale forskelle, og i nogle områder er 
stigningen mere koncentreret end i andre. De 
nuancer tror jeg, man skal have med i bille-
det«, siger Andreas Rasch-Christensen.

Selv om hverken friskoleformanden el-
ler forskningschefen mener, at folkeskolen 
– endnu – er udfordret som folkets skole, skal 
landets politikere, både på Christiansborg og i 
byrådssalene, ifølge Andreas Rasch-Christen-
sen være opmærksomme på tendensen. 

»Politikerne skal kigge sig selv i kortene og 
se på, om de har udsat folkeskolen for et for 
stort pres. Man skal ikke svække fri- og privat-
skoler, men styrke folkeskolen. Det skal være 
vejen til at sikre, at udviklingen ikke fortsæt-
ter i en grad, så vi ikke længere kan tale om 
folkets skole«, advarer han.

Det er Peter Bendix Pedersen fra Friskolerne 
helt enig i: »Vi kan ikke undvære hinanden«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk
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»Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der både dan-
ner og uddanner«, »Vi vil dagtilbud og folke-
skoler, der sætter børnene og de unge forrest 
og lægger vægt på inddragelse«.

Sådan lyder to af 11 bud på kerneværdier, 
som formand for KL’s undervisningsudvalg 
Thomas Gyldal Petersen (Socialdemokratiet) 
satte til debat i åbningstalen på KL’s årlige 
Børn og Unge Topmøde i Aalborg. 

Thomas Gyldal håber, at værdierne kan 
diskuteres, at der kommer flere, og at nogle 
skiftes ud: »Vi må diskutere, hvad det er for 
et grundlag, vi står på. Vi må diskutere, hvad 
det er, vi hver især brænder for at leve op til, 
så vi kan sikre opbakningen til det kommunale 
lederskab, vi må sikre, at det store ansvar for 
børne- og ungeområdet forbliver kommunalt, 
for det er der, tingene kan løses«.

Selv om forligskredsen omkring folkeskolen 
fik ros for at lande en aftale om skolereformen, 
som skrottede ideen om selvstyrende skoler, 
og som beholder understøttende undervisning 
på alle klassetrin, så understregede Thomas 
Gyldal også, at Christiansborg-politikernes 
fokus på folkeskolen stækker kommunerne:

»Det seneste år har det kommunale ejer-
skab til børne- og ungeområdet været under 
pres«, sagde han. »Måske mest synligt med 
forslaget om selvstyrende folkeskoler – altså 
forslaget om at trække dele af vores skolevæ-
sen ud af den sammenhæng, som vi gør så 
meget ud af at skabe helhed i«.   
bje@folkeskolen.dk

7. februar 2019 | kl. 06.00

Skoleledere: Toårigt praktisk fag kan smadre valgfag

31. januar 2019 | kl. 12.09

Regeringen vil styrke praksisfagligheden 
i folkeskolen ved at indføre, at alle elever 
skal have håndværk og design, madkund-
skab, billedkunst eller musik fra 7. klasse 
som et toårigt prøvefag. Men det vil mind-
ske udbuddet af valgfag, advarer flere.

»Vi bliver maksimalt udfordret af de 
praksisfaglige fag«, siger skoleleder på 
Snedsted Skole i Thisted Birthe Hjortdal 

om, at eleverne fra næste år skal have 
håndværk og design, madkundskab, musik 
eller billedkunst som et toårigt valgfag. På 
Snedsted Skole har man nemlig arbejdet 
med at skabe valgfag, der rammer drenge, 
og har oprettet et naturfag med fokus på 
blandt andet jagt og fiskeri og et hånd-
værk og design-valgfag specifikt rettet 
mod drenge. De fag risikerer at forsvinde.

Med 11 kerneværdier vil kommunerne vise, hvad de kan, på børne- og ungeområdet.

KL: Ansvaret for skolerne er  
bedst placeret hos kommunerne

Emnet for årets Børn og Unge Topmøde 
i Aalborg var social mobilitet. 

Foto: Sebastian Bjerril
Foto: Thom

as Arnbo
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Lærer i åbent brev:  
Jeg har valgt at sige  
mit job op
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31. januar 2019 | kl. 10.42

Lokalaftale på plads  
i Glostrup

»Vi ser denne aftale som et godt 
og meget vigtigt første skridt 
i en Ny Start for samarbejdet 
om folkeskolen i Glostrup. 
Aftalen tilfører ikke flere re-
surser, men det aftalte fokus 
på gennemsigtighed og dialog 
om opgaverne vil kunne genskabe 
tilliden og give et bedre samarbejde 
mellem ledelse og medarbejdere lo-
kalt«, siger Lene Jensen, formand for 
lærerforeningen i Glostrup, i en pres-
semeddelelse, og fortsætter: »Det er 
også glædeligt, at der kunne opnås 
enighed om, at større opgaver skal 
beskrives, og der skal gives et vejle-
dende timetal for opgaverne«.

4. februar 2019 | kl. 13.39

Giv dit input til lærernes  
folkeskoleideal

Lærernes folkeskoleideal skal 
vedtages på DLF’s kongres i 

efteråret, og lærere opfor-
dres til at give deres bud 
på et ideal: »Vi har brug for, 

at I skriver, hvad I føler, og 
hvad I tænker om de her ting. 

Folkeskoleidealet indeholder dilemmaer 
og paradokser. Hvordan tolker man et 
ideal? Er det noget, man har? Er det no-
get, man siger? Er det bare sådan, vi ser 
skolen? Eller er det mere i retning af, at 
det er der, vi gerne vil hen?« siger Alex-
ander von Oettingen, prorektor på pro-
fessionshøjskolen UC Syd, der har fået 
til opgave at samle alle input sammen.

25. januar 2019 | kl. 10.51

Sag i Mariager-
fjord har kurs  
mod voldgift

Mariagerfjord Kom-
mune fastholder indtil 
videre at fyre seks til-
lidsvalgte, heriblandt et 
medlem af Danmarks 
Lærerforening. Onsdag 
var der demonstration 
foran rådhuset, mens 
økonomiudvalget holdt 
møde med fagbevægel-
sen. Mødet bragte dog 
ikke parterne nærmere 
hinanden.

29. januar 2019 | kl. 12.06

Eva: Lærerstuderende 
kunne udvise større en-
gagement

De lærerstuderende mener i høj 
grad at kende til det arbejdsliv, 
de skal ud til, de har en relativt 
god faglig selvtillid og oplever en 
god start på studiet, viser en un-
dersøgelse af årgang 2017, som 
Danmarks Evalueringsinstitut, 
Eva, står for. Men de studerende 
kunne forbedre deres faglige 
engagement, da kun 22 procent 
gør mere, end de skal, i studiet. 
En del har svært ved at se, at de 
i arbejdslivet får brug for dét, de 
lærer, og kun 38 procent oplever 
at få tilstrækkelig feedback fra 
deres undervisere.

 

31. januar 2019 | kl. 12.53

Besparelser på skoleområdet i Ikast-Brande Kom-
mune får lærer Birgitte Nørgaard til at forlade job-
bet. En del af besparelserne er fundet ved at hæve 
lærernes gennemsnitlige undervisningstid fra 750 
til 770 timer årligt, så man kan spare ni lærerstillin-
ger væk. Hun forklarer i et åbent brev, hvorfor hun 
ikke længere kan se sig selv som lærer i kommunen.

»Min opsigelse kommer nu, da jeg ikke kan se 
sammenhængen mellem de visioner, Ikast-Brande 
Kommune har om ’fandenivoldske borgere/børn, 
der er robuste og har hedekraft’, og så de resurser, 
der stilles til rådighed for at udføre denne vision. 
At høre kommunaldirektøren udtale, at Ikast-
Brande Kommune har en robust økonomi, en uge 
efter at budgettet blev fremlagt for skolerne, får 
mig til at tro, at han ikke kender til virkeligheden 
ude på kommunens arbejdspladser. På min ar-
bejdsplads oplever vi alt andet end velfærdssam-
fund og robust økonomi«.

Mest læste:
 
 
•   Her er folkeskoleaftalenterede:
 •   Skovmand: Læringsmålstyring var 

ikke baseret på forskning

•   Lærer i åbent brev: Jeg har valgt at 
sige mit job op

 

Mest kommenterede

 
•   Skolelederne: Skoledagen bliver ikke 

lettere, fordi den bliver kortere

•   Skovmand: Læringsmålstyring var 
ikke baseret på forskning

•   Onlinestuderende: Skal jeg sige mit 
lærerjob op for at være i praktik på 
naboskolen?

PD: Meebook indsnævrer mulighederne i matematik
Læs artiklen på folkeskolen.dk/652397

Foto: iStock

Foto: Privatfoto
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24. januar 2019 | kl. 09.14

Kun én genganger i årets Cepos-topti over skolerne
Tænketanken Cepos har offentliggjort sin år-
lige rangliste over, hvad tænketanken kalder 
skolernes »undervisningseffekt«. Sidste år 
var der en enkelt folkeskole med på den delte 
førsteplads, mens man i år skal ned på tred-
jepladsen for at finde den første folkeskole, 
Dybkærskolen i Silkeborg. Kun én skole går 
igen i topti fra 2017-listen til 2018-listen, 

nemlig Herlev Privatskole. På en delt første-
plads ligger i år de private skoler Dyhrs Skole 
i Slagelse og Interskolen i Aarhus. Det er især 
efterskoler, der præger den nederste del af 
ranglisten.

De senere år har Cepos-ranglisten taget 
udgangspunkt i Undervisningsministeriets 
beregninger af, hvordan karaktererne ligger 

i forhold til elevernes sociale baggrund. Men 
professor i pædagogisk statistik Peter Allerup 
har tidligere sagt til folkeskolen.dk, at bereg-
ningerne slet ikke er præcise nok til faktisk at 
bedømme, om nogle skoler er bedre end an-
dre til at løfte eleverne fagligt. 

Præmiepuljen:  
Sygeprøver gav  
milliongevinst  
på én skole

25. januar 2019 | kl. 13.55

Én skole er ekstra glad for årets sygeprøver. 
De har nemlig resulteret i en milliongevinst. 
Prøverne fik nemlig hevet skolens resultat op 
over præmiepuljens millionudløsende krav.

Det er sjældent, at sygeprøverne tiltræk-
ker sig den store opmærksomhed. Men for en 
mindre gruppe skoler har prøverne for de ele-
ver, der var syge ved sommerens 9.-klasse-
prøver, været ventet med en del mere spæn-
ding end normalt. 15 skoler havde nemlig i 
teorien mulighed for at få udskiftet prædika-
tet »ikke bestået« til »bestået« i statsmini-
ster Lars Løkke Rasmussens præmiepulje.

Præmiepuljen er bygget sådan op, at ele-
ver automatisk tæller som dumpet i præmie-
puljeregnskabet, hvis de ikke deltog ved én 
eller flere af de seks prøver i dansk og mate-
matik, der er med i det samlede regnskab. Og 
det gælder, uanset hvilke karakterer eleverne 
fik i de prøver, de dukkede op til.

Nu er regnskabet gjort op efter prøverne 
i december. Og det har skabt glæde på en 
enkelt skole. For på Frydenstrand skoleafde-
ling i Frederikshavn har sygeprøverne ført til, 
at skolen nu står til at modtage en præmie-
check på 1,4 millioner. Skolen havde nemlig 

to elever til sygeprøven ved den mundtlige 
prøve i dansk tilbage i september, og deres 
resultater er årsagen til, at skolen nu får en 
milliongevinst.

Det positive resultat kommer ikke bag på 
skoleleder Per Nielsen: »Vi havde en klar for-
ventning om, at det nok skulle gå. Vi havde 
stor tillid til, at begge elever ville være i stand 
til at klare skærene«. 
bje@folkeskolen.dk
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4. februar 2019 | kl. 06.02

Clio: »Vi vil være lærings- i stedet  
for lærerorienteret«

Hvis du som lærer bruger forlaget Clio Onlines portaler i din undervisning, 
vil de fra i dag se anderledes ud. Forlaget skifter navn til bare Clio, logoet 
ændres – og også selve produktet laves om. Fremover vil forlagets pro-
dukter fokusere mere på gennem teknologi at øge elevernes læringsud-
bytte og på at fremme de såkaldte 21st century skills.

»Vi har grundlæggende stillet os selv spørgsmålet: Hvordan kan vi 
som virksomhed være med til at give børnene kompetencer som kreati-
vitet, problemløsning og samarbejde? Vi tror på, at børn skal kunne no-
get andet i fremtiden, end hvad vi selv skulle lære i folkeskolen«, siger 
direktør Jesper Eiby Christoffersen.

1. februar 2019 | kl. 10.05

Vinder af lærer til lærer-konkurrence: 
Ideer bliver bedre, når man deler dem 

For Roskilde-læreren Hanne Bindslev Gregersen er det 
helt naturligt at dele undervisningsideer og -forløb 

med fagfæller – hvad enten det er på egen skole el-
ler på Lærer til lærer på folkeskolen.dk. Derfor har 
hun vundet et weekendophold for sit indlæg om et 
arkitekturforløb.  

»På min skole deler vi meget med hinanden – 
det er helt naturligt for os. Og når man deler sine 

ideer, så bliver de også bedre, fordi man får input fra 
kollegerne, når de afprøver ideen«.

Tre på stribe: Blå blok vandt  
igen skolevalget
Socialdemokratiet stormer frem  
blandt de kommende vælgere, men  
alligevel må den røde ungdom siges at 
være en myte. Ved tre skolevalg i træk 
har landets 8.-, 9.- og 10.-klasser givet 
flertal til blå blok.

1. februar 2019 | kl. 08.59
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– fonetisk løsning på læsning
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»Må jeg godt lave hvidløgsdressing?«
»Det må du bagefter. Først skal du 

hjælpe med at veje af«, svarer Kirsten 
Kristensen, som underviser i køkkenet på 
værkstedslinjen på STU Viborg. 

Fire elever laver mad, som skal sælges i 
frokostpausen. Menuen står på burgerboller 
med pulled pork og coleslaw, men uanset 
ret byder undervisningen på faglig læring.

»Vores elever vil hellere læse opskrifter 
end læse i en danskbog, og når de skal 
gange ingredienserne op, øver de sig i ma-
tematik«, uddyber Kirsten Kristensen.

Ellers lærer eleverne basale arbejds-
markedsfærdigheder som at møde til ti-
den, kunne tage imod en besked, koncen-
trere sig om opgaven og arbejde sammen 
med andre. Det sker under tidspres, for 
maden skal være færdig til klokken 12.

Ved et bord forvandler 17-årige Esben og 
den et år ældre Johanne dej til boller med 
et professionelt håndelag. Han kan knap 
nok læse. Det er hun god til. Til gengæld er 
han mester i at regne. På den måde hjælper 
de hinanden med opskriften.

»Vi forsøger at give eleverne et reali-
stisk selvbillede, så de får indsigt i både 
deres kompetencer og vanskeligheder. 
Nok har de et handicap, men de kan også 
en masse. For os er det ikke afgørende, 
om de rykker sig fra 2. til 3. klasses niveau 
fagligt. Det handler lige så meget om at 
udvikle dem socialt og personligt, så de 
bliver i stand til at begå sig i en virksom-
hed«, siger Kirsten Kristensen.

Hun giver et eksempel med en elev, 
som trods en medfødt hjerneskade har 
gået i almen folkeskole. Senere viste en 
neurologisk undersøgelse, at den unge 
kvinde har en iq langt under normalen. 
For tiden er hun i praktik i et supermar-
ked, hvor hun trimmer hylder tre dage om 
ugen. Næste mål er at klare fem dage.

»Hun kører hurtigt træt og bliver sur, 
men hun er begyndt at sove godt om nat-
ten, fordi hun har lært at acceptere sig selv 
som den, hun er. Derfor ved hun, at hun 
ikke behøver at leve op til andres forvent-
ninger om, at hun skal kunne præstere en 
hel masse«.

Flot med et fleksjob
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – i 
daglig tale STU – er et treårigt uddannel-
sesforløb for unge mellem 16 og 25 år, som 
ikke kan gennemføre en ordinær ung-
domsuddannelse. For eksempel fordi de 
har ADHD, autisme, psykiske problemer 
eller indlæringsvanskeligheder.

Undervisningen på STU skal hjælpe ele-
verne til at blive så selvstændige og aktive 
voksne som muligt og eventuelt føre til 
videre uddannelse og beskæftigelse. Selv 
om livsduelighed altså har førsteprioritet, 
blæser de politiske vinde – både lokalt og 
på landsplan – i retning af, at de unge skal 
videre i uddannelse eller job så tæt på det 
ordinære arbejdsmarked som muligt.

»Vi er et dyrt tilbud, så politikerne vil 
vide, hvad de får for pengene. Mange af 

vores elever har gået i specialklasse i hele 
deres skoletid eller har siddet i almene 
klasser uden at slå til. De er for længst 
holdt op med at tro på sig selv, så det er 
også flot, hvis de får et fleksjob. Men vi 
stiler efter et job, der er så ordinært som 
muligt. Derfor kommer eleverne i virksom-
hedspraktik flere gange, i de tre år de går 
hos os«, fortæller Kirsten Kristensen.

Underviserne på værkstedslinjen ud-
gav i foråret 2018 en rapport om deres 
arbejde. Af de 53 elever fra værkstedslin-
jen, som har afsluttet STU siden 2013, er 
halvdelen kommet i enten fleksjob eller 
virksomhedspraktik under jobcentret. Det 
er betydeligt flere end landsgennemsnittet 
på 17 procent, viser en 2017-evaluering af 
STU fra Undervisningsministeriet.

»Med den succesrate bliver vi tit spurgt, 
om vores elever ikke burde uddanne sig 
et andet sted, men resultaterne kan jo 
skyldes, at vi gør et godt arbejde, og at det 
netop er STU, de har brug for«, siger Kir-
sten Kristensen.

Hun understreger, at lærerne ikke hol-
der på eleverne. Tre af de ti elever, som 

STU VIBORG hjælper elever med særlige behov med at få en 
fod indenfor på arbejdsmarkedet. Først skal de dog bygges op 
efter de nederlag, de har lidt i deres skoletid.

Værkstedsundervisning  
          baner vej til en  
    fremtid med job

S T U
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FAKTA OM STU
  Den treårige STU – særligt tilrettelagt ung-

domsuddannelse – er for unge fra 16 til 25 år, 
som på grund af et særligt behov ikke kan 
følge en almindelig ungdomsuddannelse, hel-
ler ikke hvis de får specialpædagogisk støtte. 

  Særlige vanskeligheder kan for eksempel være: 
generelle indlæringsvanskeligheder, blandt 
andet udviklingshæmning, udviklingsforstyr-
relser som autisme og ADHD, psykiske van-
skeligheder som depression, skizofreni, angst, 
fobi eller OCD.

  Formålet med ungdomsuddannelsen er, at 
unge udviklingshæmmede og andre unge med 
særlige behov opnår personlige, sociale og 
faglige kompetencer til en så selvstændig og 
aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og 
eventuelt til videre uddannelse og beskæf-
tigelse.

  Unge udviklingshæmmede og andre unge 
med særlige behov har et retskrav på en ung-
domsuddannelse. Der findes mange forskellige 
modeller for STU, både kommunale og private 
tilbud, men kommunalbestyrelsen skal god-
kende den unges individuelle uddannelsesplan.

   

Kilde: Loven om STU

Arbejdet handler om mere end blot at gøre 
trillebøre klar.

»Jeg vurderer, hvem der kan lave hvad, 
hvem der kan skifte mellem opgaverne, og 
hvem der har brug for at stå med ryggen til 
de andre. Jeg ser også på, hvor hurtigt og 
koncentreret de arbejder, og hvordan de 
samarbejder. Kan de selv skabe struktur og 
overblik, og hvor meget kan de tænke frem? 
Alt det fortæller jeg vores jobkonsulent, så 
han ved, hvad han skal forberede praktikste-
det på«, siger Christina Shifris.

Mikkel vender tilbage med besked om, at 
han er parat til at tælle. 

»Hvordan regner du ud, hvor mange lad 

er fortsat i en anden uddannelse, typisk 
erhvervsgrunduddannelse (EGU), begyndte 
således på uddannelsen, inden de var fær-
dige med STU. 

Trillebøre fortæller om eleverne
I kælderetagen samler og pakker fire andre 
elever plastiktrillebøre for et legetøjsfirma. 
Der skal fem i hver kasse, men eleverne 
er ved at løbe tør for dele, så underviser 
Christina Shifris instruerer Mikkel på 18 
år i at gå over i varemodtagelsen og stable 
fem lad oven på hinanden, indtil bordet er 
fyldt med lad. 

»Så kan vi sammen regne ud, hvor 
mange der er«, lover hun.

Mikkel gentager, hvad opgaven går ud 
på. Imens fortsætter de tre andre med 
at sætte aksel, hjul og klistermærke på. 

STU Viborg tilbyder forskellige linjer til skolens elever. 
På værkstedslinjens fabrik arbejdes der blandt andet 
med lagerarbejde.
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der er, når du ved, at der er fem i hver 
bunke?« spørger Christina Shifris.

»5-10-15 …«. Mikkel peger på bunkerne 
i vilkårlig rækkefølge, men bliver hurtigt 
afbrudt.

»Hvordan kan du gøre det nemmere?« 
spørger underviseren og aftaler med Mik-
kel, at han skal tælle bunkerne række for 
række. Der ligger 11 bunker på bordet.

»11 bunker er lige til en palle, men vi har 
kun otte papkasser. Så hvor mange kasser 
mangler vi?« spørger Christina Shifris. Mik-
kel bruger fingrene til at regne.

»Når han tæller bunkerne uden at tælle 
dem i rækkefølge og bagefter skal bruge 
sine fingre til et simpelt regnestykke, siger 
det meget om, hvad det kræver af Mikkel 
at kunne fungere på en arbejdsplads, og 
hvilke arbejdsopgaver han vil kunne løse«, 
siger Christina Shifris.

Det giver livskvalitet at være selvforsør-
gende, men hvor andre tænker, at de unge 
udvikler sig, hvis de kommer i beskæftigel-
se, betragter lærerne på værkstedslinjen 
det ikke nødvendigvis som en selvfølge.

»Elevene er ikke kun bagud fagligt. De 

STU VIBORG
  Eleverne på STU Viborg begynder med et af-

klaringsforløb på 12 til 14 uger, hvorefter de 
vælger sig ind på en linje. I dette skoleår har 
STU Viborg disse linjer:

�  Faglinjen med fagfaglig undervisning – for 
elever, som ønsker at arbejde bogligt og 
måske gå til afgangsprøve

�  Værkstedslinjen med køkken, fabrik og 
grønt arbejde i sommerhalvåret

�  Livslinjen med sociale færdigheder, faglig 
træning og praktik

  Linjeforløbet varer omkring to et halvt år og er 
en blanding af undervisning på STU og praktik 
i forskellige virksomheder.

Du kan downloade rapporten om værksteds-
linjen fra stu.viborg.dk. Klik på »Rundt om 
STU« og dernæst på »Linjer på STU Viborg«.

STU. Eleven får afklaret, om han kan mag-
te jobbet, og virksomheden får klarlagt, 
hvilken støtte eleven har brug for.

»De kriterier, jobcentret ser på i for-
hold til fleksjob, kan vi lige så godt af-
klare, så eleverne er beskrevet, når de er 
færdige hos os. Det er fedt, hver gang en 
elev går direkte videre i job. Tilsvarende 
ærgrer vi os, når det ikke lykkes«, siger 
Anne Johnsson, der er lærer på værk-
stedslinjen. 

Et efterværn kan hjælpe flere
13 af de 53 elever i rapporten om værk-
stedslinjen stoppede før tid, uden at STU 
Viborg havde fået dem i beskæftigelse. Når 
det sker, kommer eleverne i et kommunalt 
beskæftigelsestilbud, men hvis de ikke mø-

føler sig forkerte, de føler sig ikke gode 
nok, og de føler sig anderledes. Det har de 
brug for at tale med os om, og det er godt 
at gøre, når vi sætter klistermærker på 
trillebøre, fordi vi mødes i øjenhøjde og på 
en mere uformel facon, end hvis vi sidder 
ved et bord«, siger Christina Shifris.

Nederlag skiftes ud med succes
Kirsten Kristensen og Christina Shifris 
var med, da STU Viborg åbnede i 2010. 
Kirsten Kristensen kom fra et job som 
børneergoterapeut, hvor hun havde taget 
en pædagogisk diplomuddannelse med 
speciale i neuropædagogik og ordblinde. 
Christina Shifris er pædagog og arbejdede 
på en døgninstitution inden skiftet til STU. 
Til at begynde med underviste de på klas-
sisk vis i dansk, matematik og billedkunst 
på 1. til 4. klasses niveau, men det gik 
hurtigt op for dem, at eleverne havde brug 
for en anden undervisningsform.

»Vores elever kommer med en rygsæk, 
som er tung af nederlag fra folkeskolen. 
Den forsøger vi at tømme, så vi kan få plads 
til at putte succes ned i den. Tag for eksem-
pel Mikkel. Han føler, at han slår til, når 
han kan løse den opgave, jeg stiller ham. 
Det handler om at have passende forvent-
ninger og stille realistiske krav, for at Mikkel 
oplever en grad af succes, som han kan 
tage med videre«, siger Christina Shifris.

Det er et dilemma, at specialskolerne 
er underlagt folkeskoleloven og skal gøre, 
hvad de kan for at få eleverne til afgangs-
prøve i dansk og matematik, mener Kir-
sten Kristensen.

»Der er bare nogle elever, som ikke kan 
nå op på det niveau. Men i skolen er der 
ofte ikke nok fokus på, at de kan have an-
dre færdigheder«.

En væsentlig forklaring på, at STU 
Viborg får mange i job, er den praktik, 
eleverne kommer i under uddannelsen. 
Første år tager flere elever i praktik sam-
men for at lære, hvad det vil sige at passe 
et arbejde. Andet år sporer de sig ind på, 
hvilken branche de har lyst til at være i, og 
tredje år går det ud på at få dem ind i en 
virksomhed, hvor de kan få job efter endt 

Christina Shifris forklarer 
eleverne, hvordan de skal 
stable trillebørene og tælle og 
gange dem.

Efter et afklaringsforløb på tre må-
neder vælger eleverne sig ind på en 
af STU Viborgs tre linjer: faglinjen, 
værkstedslinjen eller livslinjen.
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STU skal rettes mere  
mod arbejdsmarkedet
Et år efter endt STU har under hver femte elev et job. Det tal skal  
højere op, mener politikere på Christiansborg. De vil også give unge 
mulighed for at vælge andre tilbud end kommunens STU. 

Både de unge selv og personerne omkring dem 
oplever, at de får styrket deres sociale, person-
lige og faglige kompetencer, når de går på STU. 
De har også en livskvalitet på linje med den ge-
nerelle befolkning.

Meldingerne var altovervejende positive, da 
Undervisningsministeriet i efteråret 2017 præ-
senterede en evaluering af STU, som på det 
tidspunkt havde ti år på bagen. Men der var også 
knaster. Ifølge loven skal kommunerne præsentere 
eleverne for forskellige tilbud i lokalområdet, men 
hver tredje kommune henviser kun til deres egen 
STU-skole. Der er også udfordringer med over-
gangen til noget andet efter endt STU. Et år efter 
at unge har afsluttet STU, er 17 procent i beskæf-
tigelse og fem procent i gang med en uddannelse.

Undervisningsminister Merete Riisager (Li-
beral Alliance) afviste at gøre noget ved kritik-
ken, og det fik i juni sidste år et flertal uden om 
regeringen til at kræve nye forhandlinger om 
STU. Det skete på initiativ af undervisningsord-
fører Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Fol-
keparti, og drøftelserne er i gang.

»Vi ser blandt andet på, at der skal være en 
bedre overgang til arbejdsmarkedet end i dag, 
hvor de unge typisk ender i jobcentret«, siger 
Jens Henrik Thulesen Dahl.

Kommunerne er i gang med at skabe unge-
enheder til den nye forberedende grunduddan-
nelse, FGU, som er for unge under 25 år, der ikke 
har gennemført eller er i gang med en ungdoms-
uddannelse og heller ikke er i beskæftigelse. De 
enheder kan også hjælpe med at få unge ind på 
det rigtige STU-tilbud, mener undervisningsord-
føreren.

»Hvis en ung vil arbejde med dyr, nytter det 
ikke, at kommunen tilbyder en STU, som er ret-
tet mod at stå i butik. Den unge skal have en 
uddannelsesplan, som rækker frem mod det, der 
skal ske efter STU«.

Kritik af kommunerne
I de 11 år med STU har der været flere eksempler 
fremme om unge, som ikke har kunnet få deres 
fremtidsdrømme opfyldt, fordi de kun har fået 

stillet kommunens eget tilbud i udsigt. Jens 
Henrik Thulesen Dahl lægger ikke skjul på, at der 
ligger en kritik af kommunerne i den kurs, politi-
kerne er ved at udstikke.

»Det er ikke godt nok, at kommuner kun hen-
viser til deres eget tilbud. De er nødt til at give 
den unge mulighed for at komme det rette sted 
hen efter uddannelsen«, siger han.

Spørgsmålet er, hvor bevidste flertallet af 
unge med særlige behov er om, hvilken branche 
de vil arbejde i. 

»De skal som alle andre unge hjælpes på vej, 
og begynder de på det forkerte, skal de kunne 
skifte retning. Unge på STU skal have samme 
mulighed som andre for at komme ind på det 
rigtige spor«, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Vil indføre kvalitetskontrol 
Der er store forskelle på, hvordan kommunerne 
forvalter tilbuddet om STU. Dertil kommer, at 
der er private aktører på markedet. Derfor ønsker 
flertallet uden om regeringen en kvalitetssikring 
af uddannelsen.

»I dag er der ingen kvalitetskontrol. Under-
visningsministeriet ved ikke engang, hvor mange 
STU-tilbud der findes. Vi vil sikre, at alle tilbud 
kommer til at overholde et vist kvalitetsniveau«, 
siger Jens Henrik Thulesen Dahl, som foreslår, at 
der laves forsøg med, hvordan en kvalitetskontrol 
kan udføres.

»Vi kan ikke sammenligne STU med andre 
ungdomsuddannelser, fordi tilbuddene er så for-
skellige. Men vi kan spejle os i modellen fra sociale 
institutioner, hvor tilsynet handler om at sikre kva-
liteten, i forhold til hvad tilbuddet skal kunne«.

Ifølge Jens Henrik Thulesen Dahl er drøftel-
serne konstruktive. I efteråret 2018 afsatte par-
tierne således 40 millioner satspuljekroner over 
fire år, som skal gå til at forbedre udslusningen 
fra STU. 

»Jeg tror, vi kommer med en køreplan for, 
hvordan vi kan forbedre STU yderligere, i løbet af 
få uger«, siger Jens Henrik Thulesen Dahl. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

der op, er det svært at arbejde med deres 
fortsatte udvikling.

Det kan hænge sammen med, at de ofte 
bor i egen bolig uden tilstrækkelig støtte, 
mener Christina Shifris.

»Vi er den tætteste voksne for mange af 
vores elever, så når de går ud herfra uden 
et job, kan det smuldre. Flere er endt i 
misbrug, har fået et barn eller er endt 
isoleret og psykisk ustabil i egen bolig. 
Vi kunne godt tænke os et efterværn til 
at følge eleverne det første halve år efter 
endt STU. Så ville vi bedre kunne bygge 
bro til en kommende arbejdsplads, så 
de unge kan udnytte deres potentiale på 
arbejdsmarkedet og dermed hæve deres 
livskvalitet«, siger hun. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

T E K S T :  H E N R I K  S T A N E K
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Esben sætter  
pris på håndens 
arbejde
17-årige Esben har en autismediagnose. Han har 
gået på forskellige skoler, primært specialskoler. 
Han er førsteårselev på STU Viborg.

»En af mine venner går på STU i Aarhus, og 
han sagde, at det er vildt fedt. Derfor tænkte jeg: 
Hvorfor ikke prøve? Det er dejligt at være her, for 
næsten alle er sociale. I skolen gik jeg min vej, når 
jeg blev irriteret, og det syntes lærerne var under-
ligt. Her spørger de, om vi kan tale om det. Det er 
godt, for hvis jeg gør noget forkert, har jeg brug for 
at få at vide, hvad jeg skal lave om for at gøre det 
rigtigt«.

Esben vasker op i køkkenets industrielle opva-
skemaskine. Det går tjept.

»Jeg laver næsten det samme hver dag. Det er 
fint, for jeg kan godt lide rutiner. Når jeg bruger 
mine hænder, kan jeg se, hvad jeg laver«, sige han.

Esben kalder STU det bedste sted for ham.
»I skolen fik jeg ikke et papir på, at jeg er god til 

at bruge mine hænder. Det vil jeg gerne have, for 
hvis jeg for eksempel vil arbejde som tømrer, spør-
ger mester, hvad jeg kan med mine hænder«, siger 
Esben, der kan lide at arbejde i træ.

Værkstedslinjen på STU Viborg bedømmer ele-
vernes praktiske færdigheder og funktioner efter 
metoden Open College Network, så de kan få et 
formelt bevis på det, de lærer på uddannelsen. 

S T U
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Charlotte  
drømmer om at 
køre traktor
Charlotte er 23 år og har generelle indlæringsvan-
skeligheder og psykiske problemer. Hun er anden-
årselev på STU Viborg. 

»Jeg går her, fordi der er ting, jeg ikke lærte i 
skolen. I dag har jeg lavet salatbar. Det var hyg-
geligt. Jeg stod sammen med min kontaktlærer, for 
jeg kan ikke altid lide at stå alene. Så bliver det sort 
for mig, og jeg går i stå«. 

Charlotte har gået på forskellige specialskoler, 
men synes, at hun lærer mere på STU. 

»Jeg føler, at jeg er med i undervisningen, fordi 
jeg ikke sidder og laver ingenting. Jeg kunne godt 
have tænkt mig, at jeg kunne have brugt mine hæn-
der i specialskolen, for jeg er et udemenneske. Jeg 
har traktorkørekort og har hjulpet min far med at 
køre halm for en landmand. Så har jeg kørt trakto-
ren en gang imellem. Mange i min familie har trak-
tor, og det har min far også haft engang«, fortæller 
Charlotte.

Hun vil gerne i praktik på en maskinstation, 
men hun ved ikke, om det kan lade sig gøre.

»Min drøm er at blive landmand. Det har jeg 
hele tiden haft i hovedet. Det lykkes måske, måske 
ikke. Jeg vil gerne have min egen gård, men ellers 
er det okay, at jeg bliver ansat et sted«. 
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DANMARKS LÆRERFORENING 

  

SENIORKURSER 

For foreningens pensionister og 
efterlønnere afholdes der i 
sommeren 2019 fire kurser med 
hvert sit spændende tema: 
 
Politik og Christiansborg 
Sang, musik og lokalhistorie 
Film 
Kunst og kultur 
 
Se detaljeret program og  
tilmelding på www.dlf.org 
 
Tilmeldingsfrist 6. marts 2019 
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Bryd  
styringsmuren 
ned 

Overstyringen af skolen har mange steder 
medvirket til en skole, der ikke kan genkende 
sig selv. Det har ført til meningstab og trange 
kår for både elever og lærere. Flere nye 
politiske beslutninger sender kraftige signaler 
om, at det er tid til at koncentrere sig om ind-
holdet i skolen – frem for styringen af skolen. 
Det er positivt, at milepælene rykker sig, men 
det er afgørende vigtigt, at vi alle hjælper til 
med at skubbe på. 

Dansk skoletradition har været under for-
andring i en årerække. Ikke mindst 2014-lov-
givningens overdrevne målstyring har medført 
en overstyring af lærerprofessionen, hvor 
mange lærere har måttet indordne sig under 
de mange målhierarkier frem for at have fokus 
på det vigtige indhold i undervisningen. 

Nu er overstyringen af lærerprofessionen i 
begyndende opbrud, men der er fortsat et vig-
tigt arbejde forude med at bryde styringsmu-
ren ned. Ændringen af Fælles Mål er en god be-
gyndelse, nu venter vi med store forventninger 
på ændringerne af læringsplatformene, og med 
den nye politiske justering af reformen er der 
banet en vej, der kan føre til mindre styring og 
større fokus på kvalitet i skolens opgaver.

De nye beslutninger om at skrue ned for 
styringen kræver, at vi som fagprofessionelle 
har svar på, hvad der skal sættes i stedet for 
styringen. Her bliver det afgørende, at vi kan 
beskrive vores stærke professionelle ståsted 
for omverdenen, og hvilket råderum vi har 
brug for for at kunne skabe god undervisning 
og skole. Her er faglige, didaktiske og pæda-
gogiske overvejelser og argumenter afgørende 
– og de skal siges højt!  

Vores fagsprog skal i spil. Vi påtager os 
hver eneste dag et professionelt ansvar for at 
løse de mange komplekse opgaver i skolen, 
men vi kan kun leve op til skolens vigtige for-
mål, hvis vi har et professionelt råderum, der 
gør det muligt at træffe faglige beslutninger, 
for eksempel at vælge mellem metoder, ar-
bejdsformer, indhold og så videre. Og der skal 
være en reel frihed til at prioritere de løsnin-
ger, der gavner elevernes udvikling og trivsel 
bedst. Det er nu, der skal skabes plads og rum 
til den professionelle dømmekraft.

Dedikerede og engagerede lærere er den 
vigtigste forudsætning og drivkraft for elever-
nes udbytte af undervisningen. Derfor er det 
helt afgørende, at hver eneste skole i landet 
får drøftet, hvordan vi kommer af med sty-
ringsspændetrøjen, så der igen bliver skabt 
plads til god undervisning. 

Skolerne er ikke 
klar til de politiske 
ambitioner om 
styrket praksisfag-
lighed i folkeskolen

›  Malis Ravn, 
adjunkt, underviser i madkundskab, 
læreruddannelsen i Roskilde, 
professionshøjskolen Absalon

(…) Hvis ambitionerne om styrket praksis-
faglighed i folkeskolen skal blive en succes, 
er der behov for, at kommunerne priorite-
rer planlægning af de nye afgangsprøvefag 
og giver lærerne mulighed for kompeten-
cegivende efteruddannelse. Mange kom-
muner har gennemført efteruddannelse af 
lærere i de boglige fag og kompetencedæk-
ningen i fag som dansk og matematik over 
90 procent. Nu må det være de praktiske 
fags tur. I Region Sjælland har kun én 
kommune, Roskilde Kommune, prioriteret 
efteruddannelse af lærere i madkundskab. 
Landet over vil eleverne altså skulle gå til 
afgangsprøve i de praktiske fag, uden at 
deres lærere har kompetencer til det og 
kun med erfaringer i undervisning på mel-
lemtrinnet. 

De nye beslutnin-
ger om at skrue ned 
for styringen kræ-
ver, at vi som fag-
professionelle har 
svar på, hvad der 
skal sættes i stedet 
for styringen.

Læs også
Læs hele debatindlægget på folkeskolen.dk 
/652521

DLF MENER
AF JEANETTE SJØBERG, 
FORMAND FOR  
UDDANNELSESUDVALGET I DLF
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Efterlysning: nyt  
syn på inklusion

›  Hans Junker, formand for Holbæk Lærerkreds,  
Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune

(…) Ud over viden har vi brug for at tænke 
nyt. Vi tror ikke på, at løsningen udelukkende 
er at placere flere børn på specialskoler. 
Eksklusion af børn fra folkeskolens fælles-
skab må aldrig være målet. Men naturligvis 
skal alle børn have et undervisningstilbud, 
som de kan drage nytte af. Og her har vi brug 
for nytænkning, som tager udgangspunkt i 
børnenes behov.

I dag har de dygtige medarbejdere på 
specialskolerne specialistviden, som ikke 
bliver sat tilstrækkeligt i spil i folkeskolerne, 
fordi der ikke er mulighed for at samarbejde 
tæt nok. Vi opretter integrerede special-
tilbud på vores folkeskoler. Men vi sætter 
ikke specialskolernes specialistkompetencer 
tilstrækkeligt i spil i disse tilbud, fordi vi 
opfatter specialskolerne som et tilbud uden 
for folkeskolen frem for et tilbud integreret i 
folkeskolen. I et samarbejde med vores pæ-
dagogisk-psykologiske rådgivning kan disse 
medarbejdere tilføre kompetencer til folke-
skolen, så flere elever får et større udbytte af 
undervisningen.

Så måske er en af vejene til nytænkning 
på dette område at tænke mindre i opdeling 
mellem almindelig folkeskole og specialskole 
og mere i det rette undervisningstilbud til 
det enkelte barn. Så undervisningstilbuddet 
indretter sig efter barnet og ikke omvendt. 
Det kunne ske, ved at specialisterne fra 
specialområdet i højere grad kommer ud i 

folkeskolen. Og det kunne ske, ved at børn 
med særlige behov i en periode kommer på 
en specialskole for herefter – forhåbentlig – at 
kunne vende tilbage til folkeskolen.

Vil det koste noget? Ja, det vil det i en 
overgangsperiode. Men vi bruger fortsat man-
ge penge på specialundervisning i Danmark 
i form af både specialskoler og integrerede 
specialtilbud i den almindelige folkeskole. Og 
med nytænkning og mod til at gøre op med 
gældende systemer vil vi kunne få endnu 
mere ud af midlerne, end vi gør i dag. Og vig-
tigst af alt vil vi skabe en bedre skole for dem, 
som det hele drejer sig om: børnene! 

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

Læs også
Læs hele debatindlægget på folkeskolen.dk 
/652071

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

Book et foredrag på
www.farligt.dk

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

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

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

– Christian Jensen, chefredaktør, Politiken.

”Manual i kritisk tænkning.”
– Weekendavisen.

Er det farligt?

  

Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk 

Skræddersyede,billige 
studieture til Berlin 

fra kr. 665,-

665Med Egen Bus | 3 dg/2 nt.

1.195Med Egen Bus | 5 dg/4 nt.

785Med Rutebus | 3 dg/2 nt.

995Med Rutebus | 5 dg/4 nt.

1.095Med Fly  | 4 dg/3 nt.
Priser er FRA-pris i kr./person inkl. transport i 3-stjernet bus eller fly på 
økonomiklasse, overnatning på hostel i flersengsværelser inkl. morgenmad. 
For mere information om priserne - se www.benns.dk/studietur.

765Med Fly  | 4 dg/3 nt.

Særpris med afrejse fra Aarhus

Pris er inkl. transport i fly ekskl. bagage, 3 nt. på hostel inkl. morgenmad 
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Forskere vil 
have lærere 
til at diskutere 
etik med elever

Folkeskolen forsømmer elevernes  
etiske dannelse. Derfor skal fagene gøre 
plads til etiske diskussioner, lyder  
konklusionen i et nyt forskningsprojekt. 
En af barriererne er, at lærerne er bange 
for at blive beskyldt for indoktrinering.
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Ordet etik er ikke nævnt i folkeskolens formåls-
paragraf. Ej heller ordet moral. Alligevel er 
de fleste nok enige i, at det er en af skolens 
kerneopgaver at lære eleverne at tage etisk og 

moralsk stilling til problemer, de kommer til at møde i 
deres eget liv og i verden omkring dem.

Det synspunkt deler Merete Wiberg og Carsten Fogh 
Nielsen. Hun er lektor i pædagogisk filosofi på Aarhus 
Universitet, og han er videnskabelig assistent samme sted. 
Sammen har de gennemført et forskningsprojekt, der un-
dersøger, hvordan danske folkeskoleelever bliver dannet 
til det, de kalder »etisk myndighed«. Etisk myndighed skal 
forstås som den enkeltes ansvarlighed og forståelse af at 
høre til i et fællesskab og er således et aspekt af dannelse. 
Projektet er mundet ud i rapporten »Dannelsen af etisk 
myndighed i den danske folkeskole«.

»Og det ser på mange måder ikke så skidt ud med dan-
ske elevers etiske dannelse«, fortæller Merete Wiberg. »De 
elever, vi observerede, kunne diskutere etiske problemstil-
linger og tage stilling til løsningsforslag. Men de manglede 
i den grad et sprog for det. De kendte simpelthen ikke or-
dene etik og moral, og det var vi noget overraskede over«. 

Forskerne mener, at det er vigtigt, at de unge får ord 
og begreber for deres argumentation, i hvert fald i de 
store klasser. 

»Det er nødvendigt for at løfte diskussionen fra daglig-
dagens etiske spørgsmål om, hvordan for eksempel en god 
ven er, til spørgsmål om for eksempel retfærdighed. Og 
at forstå etik på et mere abstrakt niveau er noget, de skal 
bruge senere i livet«, siger Merete Wiberg.

»De kendte etiske fænomener, men ikke ordene for 
dem. Det blev vi noget overraskede over«, supplerer 
Carsten Fogh Nielsen. »Og de talte om etik på et meget 
konkret niveau, ikke på det principielle. Udgangspunktet 
var oftest deres egne oplevelser, og selv om det kan være 
udmærket, kommer der til at mangle noget«.

Fagenes mellemkomst
Merete Wiberg og Carsten Fogh Nielsen mener på bag-
grund af deres undersøgelse, at der er basis for at højne 
niveauet for den etiske dannelse i folkeskolen. Og måden 
at gøre det på går gennem skolens fag.

»Der er ikke et fag i skolen, som ikke rummer etiske 
aspekter, som kan diskuteres i klassen«, siger Carsten 
Fogh Nielsen. »Netop i fagene er der mulighed for at løfte 
diskussionen væk fra det helt nære, de dagligdags pro-
blemstillinger, og til det principielle. Det kan være i dansk, 
når man gennemgår en litterær tekst, der indeholder et 
etisk dilemma, eller det kan være i naturfag, hvor man 
kan tale om klimaspørgsmål«.

»Eller i idræt, hvor man kan diskutere holdånd eller 
doping«, siger Merete Wiberg.

»Der er etik i alt, også et fag som matematik«, tilføjer 
Carsten Fogh Nielsen. »Hvordan fordeler man for eksem-
pel slik mest retfærdigt mellem to, hvis der er et ulige 
antal?«

I deres forskning har de to forskere især koncentreret 
sig om fagene dansk, kristendomskundskab, historie, 
natur/teknik og sprogfagene. Det har de gjort ud fra en 
formodning om, at netop disse fag ville give gode rammer 
for at diskutere etik. Dansk og kristendomskundskab har 
etik som en del af deres fagformål, så det var oplagt at 
kigge på disse.

T E K S T :  

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

  

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

L O U I S E  T H R A N E  J E N S E N
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»Der er masser af etiske spørgsmål forbundet med na-
tur/teknik, og i sprogfagene kan man diskutere etik med 
udgangspunkt i kulturelle forskelle mellem Danmark og 
for eksempel Tyskland. Historiefaget kom med i undersø-
gelsen ved et tilfælde, hvor vi egentlig skulle have observe-
ret en time i et andet fag, men så var der flyttet rundt på 
klassens skema. Det var held i uheld, for det viste sig, at 
det fag er rigtig godt til at sætte etik i spil. I fortiden havde 
man jo helt andre forestillinger om, hvad der er retfærdigt 
for eksempel, og det kan der komme nogle meget frugt-
bare diskussioner ud af«, siger Merete Wiberg.

»Vi kalder det etik med fagenes mellemkomst«, forkla-
rer Carsten Fogh Nielsen. »Fagene rykker diskussionen op 
på et mere generelt plan, og så er det lettere at gøre det til 
et spørgsmål om andet og mere end følelser«.

»Når man diskuterer etik med udgangspunkt i elever-
nes egne hverdagsoplevelser, ser vi, at de er meget em-
patiske – og det er jo dejligt«, siger Merete Wiberg. »Men 
etik kan noget andet end empati, og det er godt at få i spil. 
Man kan for eksempel tage en diskussion med eleverne 
om, hvorvidt det ville være godt med et retsvæsen, der 
var styret af følelser. Det vil de fleste svare nej til. På den 
måde kan man trække debatten op på et højere niveau og 
give eleverne nogle overvejelser, de også kan bruge i deres 
videre liv«.

Diskussionens svære vilkår
Men desværre har den etiske diskussion ikke de bedste 
vilkår i dagens folkeskole, mener de to forskere. Klassens 
fælles samtaler er presset af individuelt arbejde, blandt 
andet på fagportaler, og af lærere, der ikke føler, at de har 
tid til at forberede etiske diskussioner. Især danskfaget er 
blevet et fag, hvor læsefærdigheder, grammatik og andre 
testbare færdigheder er kommet i højsædet og tager tid fra 
de fælles diskussioner om for eksempel etik.

»Alle er enige om, at det er en del af skolens opgave 
at danne eleverne etisk, men det kræver et fokus, ellers 

bliver det glemt i det daglige arbejde«, siger Carsten Fogh 
Nielsen. »I hvert fald det eksplicitte arbejde med at tale 
højt om, at nu har vi faktisk en etisk diskussion, og give 
eleverne et sprog for de begreber, de bruger, når de argu-
menterer for og imod«.

Et andet problem for de etiske diskussioner er, at 
lærerne er bange for at komme til at påtvinge eleverne 
bestemte holdninger – og at blive beskyldt for at forsøge 
at gøre det.

»Og der er ikke noget, de danske lærere vil mindre 
end at indoktrinere deres elever«, fastslår Merete Wiberg. 
»De lærere, vi talte med, var tværtimod meget opmærk-
somme på, at det handler om, at eleverne danner deres 
egne holdninger, og helst også at de lærer at begrunde 
dem. Mange af de lærere, vi observerede, gjorde meget 
for at gøre klassen til et rum for refleksion og provoke-
rede også eleverne en lille smule for at få dem til at tage 
stilling«.

Men mange lærere er usikre på, hvordan de skal ar-
bejde didaktisk med etikken, oplevede de to forskere un-
dervejs i projektet. 

»Det er ofte følsomme emner, man berører, når man 
taler etik, og hvad stiller man som lærer egentlig op med 
sine egne holdninger? Eller med de elever, der har meget 
kontroversielle holdninger, enten reelt eller for at provo-
kere? Det vil vi godt hjælpe lærerne med at finde ud af på 
lidt længere sigt. Vi håber at kunne følge projektet op med 
noget aktionsforskning, som kan hjælpe lærerne i det dag-
lige«, siger Carsten Fogh Nielsen.

Nej til et etikfag
Med så mange odds imod den etiske dannelse af eleverne 
kunne man være fristet til at oprette et særligt etikfag i 
folkeskolen eller at gemme de etiske diskussioner til kri-
stendomsfaget, hvor man i forvejen beskæftiger sig med 
livet, universet og andre eksistentielle spørgsmål. Men det 
er ikke en god løsning, mener de to forskere.

»Etik er og bør også være integreret i skolens dannelse 
af eleverne, og dannelsen sker i alle fag«, siger Carsten 
Fogh Nielsen. »Det er ikke sådan, at etik er noget, der lig-
ger herovre« – han tegner en cirkel i luften med sin højre 
hånd – »og så ligger fagene med deres indhold og fakta 
herovre«. Han rækker venstre hånd ud til siden og tegner 
endnu en cirkel i luften.

OM FORSKNINGSPROJEKTET
Projektet »Dannelsen af etisk myndighed i den danske folkeskole« 
er udført af Merete Wiberg, lektor i pædagogisk filosofi, og Carsten 
Fogh Nielsen, videnskabelig assistent, på Aarhus Universitet.

Undersøgelsen er baseret på 81 timers observationer i 2., 5. og 8. 
klasse på tre skoler. 112 elever, 11 lærere, to pædagoger og tre for-
ældre fra klasserne er desuden blevet interviewet til undersøgelsen, 
som skal danne grundlag for en mere omfattende undersøgelse om 
emnet.
 
Rapporten kan læses i sin helhed på projekter.au.dk/etisk-myndighed

E T I K  I  S KO L E N
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»Man kan sige det sådan, at skolens fag rejser for vig-
tige spørgsmål til, at der ikke skal tales etik i fagene«, siger 
Merete Wiberg.

Etik i fagene – sådan får du tid
Forskerne mener, at ganske mange lærere faktisk allerede 
bruger tid på at tale etik med deres elever, og derfor skal 
de ikke ud og lede efter tiden til at gøre det. Lærerne skal 
bare eksplicitere, at det er det, de gør. 

»Lærerne skal give plads til etikken i deres undervis-
ning, og de skal være bevidste om, at de gør det«, siger 
Carsten Fogh Nielsen. »De skal, i hvert fald i de store klas-
ser, sætte ord på, hvad det er for en type argumenter, der 
bliver brugt. Når der bliver talt om etiske spørgsmål på et 
konkret plan, skal de en gang imellem gribe det og løbe 
med det og bringe det op på et principielt niveau. Det er 
en af skolens kerneopgaver at lære eleverne det her, det 
er ikke noget, de er født med«.

»Og så skal vi heller ikke underkende, at der i de etiske 
diskussioner ligger et tilbud til lærerne om at tage faget 
videre fra det rene færdigheds- og vidensniveau til et sted, 
hvor man kan forklare, hvorfor faget er relevant nok til at 
kræve plads på skoleskemaet – for eksempel når vi taler 
om klima i natur/teknik. Og det er vel værd at ofre tid på«, 
siger Carsten Fogh Nielsen. 
sga@folkeskolen.dk

DENNIS HORNHAVE,  
FORMAND FOR FORENINGEN 
AF LÆRERE I HISTORIE OG 
SAMFUNDSFAG
»Jeg har sjældent været så meget 
i tvivl om, hvad jeg skulle mene, 
som når jeg har læst eksemplerne, 
der bliver fremdraget fra historie-
undervisning i denne rapport. På 
den ene side er det oplagt at bruge 
fortiden til at spejle nutiden i med 
henblik på også at pege på ønsk-
værdige fremtidsscenarier. Min 
bekymring kan være, at eleverne i 
disse dialoger ofte ikke reflekterer 
reelt over, hvordan tingene ser ud 
nu – forstået på den måde at de 
med historien som spejl ’bare’ får 
bekræftet, at vores etiske position 
er fortiden langt overlegen«.

JOHN RYDAHL,  
FORMAND FOR  
RELIGIONSLÆRER- 
FORENINGEN
»Jeg er ikke i tvivl om, at forskerne 
bag pilotprojektet her har fanget en 
grundlæggende pointe omkring læ-
rernes håndtering af skolens bidrag 
til elevernes etiske dannelse, når de 
problematiserer, at etik ofte ikke 
bliver italesat eksplicit i kristen-
domsfaget. Det funderer sig efter 
min bedste overbevisning i en kul-
turrelativistisk grundholdning, som 
har præget skoleverdenen siden 
starten af 1970’erne. Sammen 
med den senere indoktrineringsde-
bat i sidste halvdel af 1970’erne 
gjorde den lærerne blufærdige i for-
hold til undervisning i værdier og 
holdninger«.

MARIE ELMEGAARD,  
FORMAND FOR FOLKE- 
SKOLESEKTIONEN I  
DANSKLÆRERFORENINGEN
»Jeg håber, at alle dansklærere i 
grundskolen ser litteraturen som 
en helt central kerne i faget. Derfor 
er det interessant, at netop littera-
turen er så trængt i faget grundet 
nuværende målramme for faget og 
diverse summative evalueringer, 
som eleven møder igennem sin 
skoletid. Litteraturen er jo særegen 
i, at den har en stærk æstetisk og 
sansende side, som gør indholdet 
og budskabet nærværende for læ-
seren. Igennem danskundervisnin-
gen skulle denne litterære oplevel-
se, forståelse og indsigt gerne gøre 
eleven i stand til at blive et etisk 
handlende menneske«. 
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Mange lærere er usikre på, 
hvordan de skal diskutere  
etik med deres elever. Men at  
filosofere med børn er en 
del af lærernes grundfaglig-
hed, mener forfatter til bogen 
»Praktisk filosofi med børn«.

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

I L L U S T R A T I O N :  L O U I S E  T H R A N E  J E N S E N

TINE LUND, FORMAND FOR 
TYSKLÆRERFORENINGEN 
FOR GRUNDSKOLEN

»Sprogundervisningen handler me-
get om at opbygge og udvikle ordfor-
råd og kommunikativ kompetence 
hos eleverne. Men undervisningen 
har altid taget udgangspunkt i em-
ner fra elevernes nære verden. Her er 
det naturligt at drøfte emner i den 
kulturelle sammenhæng, hvor man 
sammenligner forskellige kulturer, 
men også store almenmenneske-
lige temaer, der er med til at udvikle 
eleverne, men også hjælpe dem til 
at forstå både egen og andres histo-
rie og vores interaktion med andre 
mennesker. Så jeg er enig i, at der 
i sprogfagene arbejdes med den 
kulturelle afstand mellem vores og 
deres normer – men det kan ikke stå 
alene. Sprogfagene kan meget mere i 
den dannelsesdiskussion«.

RITA MOGENSEN,  
FORMAND FOR SPROG- 
LÆRERFORENINGEN
 
»Jeg er enig i, at der diskuteres eti-
ske emner i sprogundervisningen. 
Som der nævnes i rapporten, har 
kultur og samfund en stor plads i 
sprogundervisningen, blandt andet 
internationale kontakter er med til 
at nedbryde fordomme og stereoty-
per samt skabe forståelse for andre 
kulturer. Det er desuden normalt, at 
der i sprogundervisningen arbejdes 
med emner som venskab, at være 
ung og at være anderledes. Jeg me-
ner, at det er alle fags pligt at tage 
sig af etiske emner, og at de etiske 
emner allerede har en stor plads i 
sprogundervisningen – dog ofte 
med udgangspunkt i en film eller 
en tekst«.

Jeg har arbejdet med en lærer, der tog en 
hat på og gik baglæns ind ad døren, når hun 
skulle filosofere med sine elever. Det var 
hendes måde at signalere på, at nu skulle der 
ske noget andet, end der plejede«, fortæller 

forfatter Michael Højlund Larsen, der har en master-
grad i filosofi og ledelse.

Men mindre kan også gøre det, siger Michael 
Højlund Larsen, der blandt andet arbejder med at 
vise lærere, hvordan man kan filosofere, herunder 
tale om etik, med sine elever. Det handler blandt 
andet om, at både lærere og elever skal acceptere, at 
læreren ikke er en »vidensbank«, hvor man altid kan 
hente det rigtige svar. For der er nok ikke ét svar, 
som er det rigtige.

»Det er noget, alle parter skal vænne sig til, og 
det kan godt tage tid«, fortæller han. Men det skal 
nok komme. »For evnen og viljen til at lære børn 
selv at tage stilling er en del af lærerens grundlæg-
gende faglighed«, siger Michael Højlund Larsen, der 

»

GITTE BAILEY HASS,  
FORMAND FOR  
FYSIK LÆRERFORENINGEN
»Etiske diskussioner bør have 
god plads i natur/teknik og i na-
turfagene i øvrigt. Men jeg bliver 
lidt provokeret af den måde, 
forskerne har spurgt på i rappor-
ten. Det er ikke vores opgave at 
undervise i etik som begreb, og 
jeg er faktisk lidt ligeglad med, 
om eleverne ved, hvad ordet 
’etik’ betyder. Etiske problemer 
er nærmest fagets omdrejnings-
punkt. Der er nærmest ikke et 
emne, vi tager op, hvor vi ikke 
diskuterer de etiske aspekter 
med børnene«.

Forfatter:  
Der er ingen  
rigtige svar  
i etik

36 /  F O L K E S K O L E N  /  0 3  /  2 0 1 9

154112 p32-37_FS0319_Etik.indd   36 11/02/2019   16.27



F O L K E S K O L E N  /  0 3  /  2 0 1 9  /  37 

Kilde: Michael Højlund Larsen

har arbejdet med skolerne i Guldborgsund Kom-
mune om at gøre filosofi med eleverne til en naturlig 
del af skolens hverdag. 

Tre slags etik
Michael Højlund Larsen, der har skrevet bøgerne 
»Praktisk filosofi med børn« og »Når de voksne er 
nysgerrige«, anbefaler, at lærerne, når de taler etik 
med deres elever, introducerer dem for tre måder at 
tænke etik på: dydsetik, nytteetik og pligtetik. 

»Når man kender de tre slags etik, har man et 
værktøj til dels at analysere et etisk dilemma, dels at 
forstå, hvad ens egen etik er sammensat af«, mener 
han. »Selvfølgelig skal det formidles på en måde, der 
er alderssvarende. Men det kan lærerne sagtens. Det 
vigtigste er, at de husker at være nysgerrige sammen 
med eleverne«.
 sga@folkeskolen.dk

Forfatter:  
Der er ingen  
rigtige svar  
i etik

SYV GODE RÅD  
OM AT TALE ETIK MED ELEVER

1 Man skal som lærer være bevidst om, at ens rolle er en anden, når 
der diskuteres. Man er den, der spørger, ikke den, der har svaret. 
Det kan tage tid for både elever og lærere at vænne sig til.

2 Filosofiske diskussioner, herunder også dem om etik, er noget, man kan invitere sine elever til, 
men man kan ikke tvinge dem til at deltage. Hvis ikke eleverne er med på diskussionen, må man 
lade den fare. Nogle gange er eleverne med på den i fem minutter, nogle gange en hel lektion.

3 Muligheden for etiske diskus-
sioner opstår ofte spontant, så 
vær parat til at gribe den.

4 Det kan være lettere at diskutere emner, hvor man 
som lærer ikke selv har en fasttømret holdning.  
På den måde er man mere åben for debat.

5 Flyt emnet, der diskuteres, fra det nære til det 
almene. Ellers kommer det let til at blive en 
psykologisk diskussion frem for en etisk.

6 Husk, at målet med diskus-
sionen ikke er at blive enige, 
men at blive klogere.

7   Elever, der giver udtryk for ekstreme eller usympatiske 
holdninger, står selv til ansvar for at argumentere for 
dem. De skal udfordres på argumenterne.
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Læreres og elevers fysiske og psykiske 
velvære i skolerne er på spil, lød nød-
råbet fra Esbjergs lærere. Fagbladet 
Folkeskolen har besøgt Esbjerg for at 
finde ud af, hvorfor det er så  
svært at få inklusionen  
til at fungere. 

Nødråbet,
     der måske  
  blev hørt Fra venstre er det Maja Gundermann, 

Signe Nielsen, Karsten Munk Nielsen, 
Lars (Overgaard) Larsen, Kenneth 
Nielsen og Hanne Lassen. Kredsstyrel-
sen er samlet for at fortælle fagbladet 
Folkeskolen om baggrunden for deres 
bekymringer. 
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JUNI 2018 

besøger Arbejdstilsynet Præstegårdsskolen og gi-
ver skolen et påbud, fordi der på et år er registreret 
75 voldelige episoder. Det er især indskolingselever, 
der sparker, slår og spytter på de ansatte. Samtidig 
er der mange tilfælde af trusler og ukvemsord som 
»skrid, din luder« og »fuck din mor«. Skolens leder 
udtaler i flere medier, at det ikke er rimeligt, at læ-
rere og pædagoger udsættes for den slags på deres 
arbejde. Arbejdstilsynet har givet skolen en frist til 
1. marts 2019 til at få gjort noget ved problemerne.

OKTOBER 2018 

skriver lærere fra Danmarksgades Skole i Esbjerg et brev til 
ledelsen for skolevæsnet. Et regulært nødråb. Overskriften 
er »Grænser for inklusion«. De skrev: »Som lærere tvinges vi 
til at indrette vores undervisning efter, hvad der er forsvarligt 
psykisk og fysisk, og ikke efter den faglige formåen, fordi 
nogle enkelte elever sætter dagsordenen for alles skolegang«. 
»Vi kan ikke længere se stiltiende til, når børns fysiske og 
psykiske velvære i skoletiden er på spil. Skolelivet er andet 
end kun faglighed. Vi kan ikke længere garantere børns sik-
kerhed, hverken fysisk eller psykisk, når inklusion ikke bare 
har nået grænsen, men også har overskredet den. Voldsomt 
udadreagerende børn sætter dagsordenen for det sociale og 
faglige virke i klassen«. 
I opråbet står videre, at grænsen for personalet er overskre-
det – med grædende kolleger og en generel psykisk tilstand 
af frustration og konstant alarmberedskab.
»Vi ér kompetente og kvalificerede til at vurdere, hvilke resur-
ser en god inklusion i folkeskolen kræver, men vi opfatter det, 
som om der roses med den ene hånd, men samtidig afvises 
vores faglige vurdering med den anden. Vi foreslår ledelsesret-
ten i højere grad udøvet i samarbejde med medarbejderne i 
dilemmaet om barnets tarv og medarbejderens arbejdsmiljø«.
På Rørkjær Skole Urban har medarbejderne i samme periode 
fortalt om daglige tilfælde af vold og trusler. 

T E K S T : 

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

F O T O :  

P A L L E  P E T E R  S K O V
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12. OKTOBER 2018 

skriver lærernes lokale formand Kenneth Nielsen på folke-
skolen.dk, at Præstegårdsskolen blot er én blandt mange.  
»I Esbjerg Kommune er budgettet til folkeskolen over en 
kort årrække fra 2014 reduceret med 110 millioner kroner 
svarende til 11 procent, mens elevtallet er faldet med 3,8 
procent. En væsentlig del af besparelserne er udmøntet 
via skolestruktur, specialundervisning, AKT-indsats, klas-
sekvotient og cirka 120 færre lærere. Det er sikkert en 
cocktail, som kan genkendes i andre kommuner«.
Han skriver videre, at der i et oplæg til en minikonference 
om inklusion i kommunen står, at det i enhver henseende 
er barnets og den unges tarv, der er i centrum. »Men man 
skriver på samme ark papir, at en elev i almenklassen ko-
ster 42.566 kroner, mens samme elev i en specialklasse 
vil koste 124.711 kroner. Derved får man nemt det indtryk, 
at der i kommunen også er en vis opmærksomhed på, at 
der er et økonomisk incitament i at inkludere«. 

28. OKTOBER 2018 

skriver JydskeVestkysten, at de har fået 
et udtræk fra SafetyNet, der viser, at  
Esbjergs lærere 620 gange sidste skoleår 
har indberettet, at de har været udsat for 
en hændelse på deres arbejdsplads, som 
de selv ville betegne som en fysisk eller 
psykisk arbejdsulykke.

2. DECEMBER 2018 

skriver JydskeVestkysten på lederpladsen: 
»Lyt nu til lærerne«. Lederen handler om 
nødråbene fra Præstegårdsskolen og Dan-
marksgades Skole. Lokalredaktøren skriver: 
»Allerede da inklusionen blev modeord for år 
tilbage, advarede lærerne om, at der skulle 
betydelige resurser og efteruddannelse til, 
ellers ville dette eksperiment blive en kata-
strofe. Lige nu står vi i Esbjerg Kommune 
på kanten af den katastrofe«. Avisen kon-
kluderer, at inklusionen ikke fungerer »for 
inklusionseleverne og for resten af klassen«. 
Og anbefaler, at man lytter til de lærere, der 
sidder med fingeren på skolepulsen. Lederen 
er henvendt til de ansvarlige politikere.
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            »Vi samarbejder gerne  
          med kommunen«

T E K S T : 

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

F O T O :  

P A L L E  P E T E R  S K O V

Esbjergs lærere: 

I Esbjerg forsøger den lokale  
lærerkreds at samarbejde med  
kommunen om god inklusion i  

projektet »Målrettede inkluderende 
læringsmiljøer«. Men lærernes  
værdier sættes gang på gang  

under pres i et skolevæsen  
med resurseknaphed.

# I N K L U S I O N

40 /  F O L K E S K O L E N  /  0 3  /  2 0 1 9

154112 p38-43_FS0319_Inklusion.indd   40 11/02/2019   14.26



F O L K E S K O L E N  /  0 3  /  2 0 1 9  /  41 

»Vi har den specialundervisning, 
som kommunen har råd til. Ikke den, der 
er behov for, og det er slemt. Det efterlader 
børn, forældre og medarbejdere ulykkelige. 
Men vi ramler hele tiden ind i den mur, der 
hedder den kommunale økonomi«.

Den kontante melding kommer fra kreds-
formand i Esbjerg Lærerforening Kenneth 
Nielsen, som fortæller om en kommune, der 
i takt med nedgangen i fiskeriet har tabt en 
stor del af sit skattegrundlag og derfor er 
ramt af besparelser.

»I 2008 var vi 300 flere lærere end i dag. 
Det betyder, at alene siden 2013 er antallet 
af lærere faldet med 11 procent. I samme pe-
riode er børnetallet faldet med 3,8 procent. 
Hvorfor er det gået galt med inklusionen? kan 
man spørge. Fordi man har flyttet fokus fra 
barnets tarv til økonomiens tarv«, siger han.

Da det sidste sommer kom frem, at medar-
bejderne på en enkelt skole i kommunen hav-
de oplevet 75 voldsepisoder, og at situationen 
også var slem på andre af folkeskolerne, ned-
satte Esbjerg Kommune arbejdsgrupper og 
en styregruppe til at kortlægge inklusionsind-
satsen. »Målrettede inkluderende læringsfæl-
lesskaber« hedder inklusionsprojektet, hvor 
forvaltningen og lærernes og pædagogernes 
fagforeninger prøver på at samarbejde om 
at skabe en god inklusion. En første melding 
fra kommunen lød, at der skulle ske »en fæl-
les kapacitetsopbygning« for de pædagogiske 
medarbejdere på skolerne.

Det fik kredsstyrelsen til at reagere. De 
frygtede, at kommunen ville »skyde med 
spredehagl« ved at sende omkring 1.500 læ-
rere, børnehaveklasseledere og pædagoger på 
kompetenceløft. Et »fluebenskursus«, som de 
kaldte det. 

»Man kan frygte, at vi har det skolevæsen, 
som vi har råd til. Det får så kommunen til 
at pege på lærerne som et problem. Nu skal 
lærerne på kursus for at få ændret deres 
mindset og dermed kunne inkludere flere i 
almenklasserne«, siger Maja Gundermann, 
tillidsrepræsentant på Vitaskolen og medlem 
af kredsstyrelsen, om lærernes syn på det 
kommunale kompetenceudspil.

I stedet for det samme kursus til alle 
foreslog lærernes fagforening kommunen, 
at nogle medarbejdere fra hver skole fik et 
solidt kompetenceløft og bagefter kunne 
være resursepersoner, der kunne sættes 
ind, når der var behov i en klasse eller over 
for enkeltelever. Kredsen fremhævede, at 
der tidligere i Esbjerg har været et AKT-korps 
(adfærd, kontakt, trivsel) bestående af tre 
personer, der tog ud på skolerne, når der var 
behov. Det var en succesfuld indsats, som var 
blevet nedlagt for nogle år siden. 

»Vi vil gerne samarbejde med kommunen, 
og det gør vi. Men det betyder ikke, at vi altid 
er enige i produktet, der kommer ud af det. 
Men vi søger absolut at få indflydelse«, siger 
Kenneth Nielsen om processen med »Målret-
tede inkluderende læringsfællesskaber«.

Støtten tilbage til skolen
Set med lærernes øjne er god inklusion ken-
detegnet ved, at den har værdi for både den 
inkluderede og fællesskabet. Ellers kan man 
ikke tale om inklusion. »Men sådan opleves 
det ikke i et skolevæsen med resurseknap-
hed«, siger Kenneth Nielsen. 

I kredsstyrelsen og blandt lærerne undrer 
man sig for eksempel over, at et barn, der har 
støtte i børnehaven, ikke får støtte med, når 
det begynder i børnehaveklassen. 

»Det forlyder fra nogle, at barnet skal have 
en ny chance i skolen. Men den ’chance’ kan 
vare i flere år, og vi ser, at det især står vold-
somt til i indskolingen«, siger Hanne Lassen, 
der er tillidsrepræsentant på Vittenbergsko-
len i Ribe og kredsstyrelsesmedlem.

Kredsstyrelsesmedlem Karsten Munk 

            »Vi samarbejder gerne  
          med kommunen«

T E K S T : 

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

F O T O :  

P A L L E  P E T E R  S K O V

SPARERÅD FRA LÆRERNE
I Esbjerg er lærerkredsstyrelsen kommet 
med nogle spareforslag til kommunen:
•  At spare på kompetenceløftet til alle 

lærere og pædagoger og i stedet målret-
ter det til nogle stykker fra hver skole. 

•  At droppe deltagelsen i DrengeAkademiet.
•  At forøge pausetiden for eleverne.
•  At spare på et planlagt it-indkøb.
•  At droppe lejrskoler.
•  At reducere i Skoletjenesten.
•  At droppe decentral lederuddannelse.
•  At indføre en ny ledelsesstruktur med 

central administration på rådhuset.

Nielsen har været AKT-lærer siden 2006, og 
han peger på, at de særlige resursepersoner 
er afgørende, hvis lærerne skal lykkes med 
inklusionsopgaverne.

»Jeg kan godt lide at arbejde med de børn, 
der har AKT-problemer, og jeg har arbejdet 
med dem i mange år og er uddannet til det. 
Men selv med den viden, jeg har på området, 
kan jeg også komme til kort, når jeg står i en 
klasse med de problemer, der kan være dér«, 
siger han.

Karsten Munk Nielsen er lærer og tillids-
repræsentant på Spangsbjergskolen Cosmos, 
hvor de stadig har tolærerordninger i nogle 
af timerne. Noget, der er skåret væk på de 
andre skoler i Esbjerg. 

»Vi har kortere skoledage – bruger para-
graf 16 b – og det er til glæde for alle. Men vi 
mangler ekstra personer i indskolingen. Vi 
har faktisk talt om, at overbygningen gerne vil 
give nogle af deres tolærertimer til indskolin-
gen, fordi alle kan se, at der er stor brug for 
dem dér«, siger Karsten Munk Nielsen.

Også på Urban-skolerne – Danmarksgades 
Skole, Rørkjær Skole og Præstegårdsskolen 
– har medarbejderne et bud på, hvad der 
skal til, hvis de bedre skal kunne håndtere 
inklusionen: færre lektioner, men på 60 mi-
nutter, så der er mere forberedelse og færre 
skift for børnene. At vikardækningen i videst 
muligt omfang varetages af lærerne selv. Faste 
gårdvagtsteam, kortlægning af elever med 
udfordringer og et fast AKT-korps, der kan 
fungere både som ambulancedækning og i 
længerevarende forløb.

Næstformand i kredsstyrelsen Lars Over-
gaard Larsen, der er tillidsrepræsentant på 
Urbanskolen, mener, at meget er gået galt 
efter kommunens ændring af skolestruktur, 
hvor skolelederne blev flyttet rundt, og så har 
man siden 2014 fået mindre tid til samarbejde 
og flere undervisningsopgaver.

Også de »almindelige« elever fylder mere, 
taler kredsstyrelsen om. Der er en voldsom 
»mig«-kultur i dag, hvor børn fylder meget og 
ikke er opdraget til et fællesskab. Der er me-
get mindre respekt for lærerrollen i dag end 
tidligere. Også dét giver problemer. 
hl@folkeskolen.dk

»Vi har det skolevæsen,  
som vi har råd til. Det får så 
              kommunen til at pege på 
   lærerne som et problem«.

Maja Gundermann,
 lærer og tillidsrepræsentant
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UU-VEJLEDERE
   VÆ R  M E D  I 
FÆ L L E S S K A B E T  F O R

På det nye netværk deler UU-vejledere faglig 
viden, tips og holdninger. Der er også den nyeste 
forskning og artikler om området.

Tilmeld dig netværket og få en mail med nyt om 
Ungdommens Uddannelsesvejledning.

folkeskolen.dk/UU

Helle Lauritsen, ansvarlig for det faglige netværk UU-vejledere 
hl@folkeskolen.dk 
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Inklusionsprojektet i Esbjerg har ændret 
sig undervejs, i takt med at forvaltningen 
og Esbjerg Lærerforening har fået gang  
i samarbejdet. Kommunen har lyttet  
til lærerne på en række punkter. Helt  
enige bliver parterne dog næppe  
– og resurserne er stadig under pres. 

Esbjerg Kommune: 
                        »Gode  
                         råd er 
                             altid  
                   velkomne«

T E K S T : 

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

F O T O :  

P A L L E  P E T E R  S K O V
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Efter virakken omkring 
Arbejdstilsynets påbud om at gøre noget ved 
vold og trusler mod lærerne på Esbjergs sko-
ler og lærernes skriftlige nødråb tog skolechef 
Bo Meldgaard på besøg på de tre Urban-sko-
ler: Præstegårdsskolen, Danmarksgades Skole 
og Rørkjær Skole. 
    Direktør for Børn og Kultur, Jørn Henrik-
sen, har også taget imod lærernes forslag til 
omprioriteringer på skolebudgettet med en 
udtalelse om, at »gode råd altid er velkom-
ne«, i avisen JydskeVestkysten. 

På en af skolerne viste det sig, at der 
var et enkelt barn, der stod for mange af 
de voldsomme hændelser, og det barn har 
nu fået et specialtilbud, som man skønner 
er bedre for barnet. Det samme er sket på 
Danmarksgades Skole – en elev er blevet 
ekskluderet. Skolechefen taler om, at det er 
nødvendigt at identificere børn, der for ek-
sempel er traumatiserede. De kan have svært 
ved at gå i en almenklasse, og det skal vurde-
res i hvert enkelt tilfælde, mener han.

Også det omstridte kursus for samtlige 
pædagogiske medarbejdere er taget af bordet. 
16. januar sendte skolechefen et brev ud til 
medarbejderne i Esbjerg Skolevæsen, hvori 

han skriver, at det første udkast til kompeten-
ceudviklingsforløb skal revurderes. 

»Vi har haft en spørgeskemaundersøgelse 
ude hos lærerne og har fået omkring 1.000 
svar. Her kan vi se, at der er meget stor spred-
ning. Nogle af lærerne fortæller, at inklusio-
nen er den største udfordring, vi har, og den 
gør det meget svært at levere den optimale 
undervisning. Andre fortæller, at de synes, de 
har de værktøjer, som de har brug for i inklu-
sionen. Nogle har brug for mindre brushup-
kurser«, fortæller Bo Meldgaard.

»Vores oprindelige afsæt var, at vi ville 
lave noget fælles kompetenceudvikling til alle 
lærere, men nu kan vi se, at der er klare indi-
kationer på, at der er brug for noget mere på 
skoleniveau. Den lokale DLF, som vi jo hele 
tiden er i dialog med, har sagt, at vi skulle pas-
se på med at sprede kompetenceudviklingen 
for tyndt ud på alle, og det kan vi godt se efter 
spørgeskemaundersøgelsen, at den har ret i«.

Flere værktøjer skal i spil
Forvaltningen vil også se på overgangene, 
som lærerne har peget på. Når eleverne går 
fra børnehave til børnehaveklasse og fra de 
forskellige faser i skolen.

»Der er elever fra for eksempel Præste-
gårdsskolen, der har haft støtte i børnehaven, 
men som er kommet i børnehaveklasse uden 
støtte. Det er noget, vi generelt skal se på, 
hvor vi ikke har været gode nok til at fort-
sætte støtten. Der er børn, der har brug for 
noget særligt især i overgangene, så der må 
vi foretage en konkret vurdering i hver enkelt 
sag«, siger Bo Meldgaard og fortsætter:

»Vi har en stor, bred vifte af forskellige 
skoler – vi har både storbyproblematikker 
og noget helt andet i mindre landsbyskoler. 
For eksempel har vi projekt Medvind i Øster-
byen, hvor Præstegårdsskolen ligger. Det er 
et socioøkonomisk udfordret sted. Østerbyen 
er på ghettolisten. Vi har allerede gang i en 
morgenmadsordning på skolen, og det har 
givet en helt anden start på dagen for mange 
elever«.

Forvaltningen holder dog fast i, at der skal 
diskuteres værdier ude på skolerne. Skoleche-
fen vil ikke gå så vidt som at sige, at der skal 
ændres på lærernes mindset, som lærerkred-
sen kalder det, men det er vigtigt, at børnene 
møder nogle voksne, der reagerer ens i sko-
len. »Derfor skal vi tale om kerneværdierne i 
skolen. Medarbejderne skal dokumentere og 

digitalt udstyr
bøger
e-bøger
tv-udsendelser
spillefi lm
materialesæt
vejledninger til dig

           berigelse af
din undervisning

Mød CFU i Bella Center
den 13.-14. marts 2019
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udarbejde handleplaner, så alle ved, hvad de 
skal gøre«, siger Bo Meldgaard.

Han taler også om, at man måske har 
set for snævert på, hvad skole er, og at flere 
værktøjer skal i spil. Hvis børnene for eksem-
pel er meget udenfor i børnehaven, så kan 
skiftet til skolen være hårdt. Han taler om at 
se på skolernes rammer, indretning af lokaler 
og om måske at etablere udeskole. Det sidste 
er der planer om på Præstegårdsskolen. Nog-
le elever kan også have behov for en timeout i 
en periode og være et andet sted på skolen.

Økonomien er under pres
Skolechefen understreger, at inklusion ikke er 
en spareøvelse, men at der skal ses på kom-
munens indsatser.

»Vi taler om måske at flytte resurser fra 
kørsel til skole/undervisning. At bruge mindre 
på taxakørsel og så have børnene tættere på 
deres nærmiljø, men det skal ske med afsæt i 
de enkelte børns behov«, siger Bo Meldgaard.

Kommunen har ikke planer om at lukke spe-
cialtilbud ned. Men der er fokus på økonomien.

»Det er rigtigt, at vi er udfordret, fordi 
der er en kraftig stigning i børn, der bliver 
visiteret til specialtilbud. Og det er jo sådan, 

at jo flere der skal have specialtilbud, jo færre 
penge er der til almenområdet«. 

Kommunens udgifter til segregerede tilbud 
er på ti år steget med 15 millioner kroner – fra 
103 millioner kroner i 2013 til 118 millioner 
kroner sidste år. Inklusionsprocenten, det vil 
sige andelen af børn i almenskolen, er 95,6, 
hvilket er på niveau med landsgennemsnittet. 

Ekstra resurser til indskolingen
Også på et andet område kommer kommunen 
lærernes ønsker i møde. Skolechefen fortæl-
ler, at man på alle skoler vil ansætte en række 
MIL-vejledere. I forvaltningen er man ved at 
se på funktionsbeskrivelser til MIL-vejlederne 
– og en fra det nedlagte AKT-team (adfærd, 
kontakt, trivsel) i kommunen er med i det 
arbejde.

»Vi har planer om at genindføre AKT-team, 
men det bliver ikke som et fælles kommunalt 
team. Det bliver ude på den enkelte skole. Vi 
tænker også, at indskolingsområdet skal have 
flere resurser til inklusionen. Det er en del 
af vores nuværende budgetforlig. Resurser, 
som er fastlåst til indskolingen og til tolæ-
rerordninger. Det ved vi er et stort ønske fra 
skolerne«.

Kommunen ser MIL-vejlederne som dem, 
der kender den enkelte skole og behovene dér. 
De kan sætte ind på skolen over for de proble-
mer, der opstår – både akut og på længere sigt. 
Ifølge Bo Meldgaard er planen, at vejlederne 
kan finde nogle tiltag, der måske befinder sig 
et sted imellem almenklassen og et specialtil-
bud. Så man kan gribe ind tidligere, hurtigere 
og ikke skulle vente på en lang visitationspro-
ces. 

Esbjerg Kommune har opstillet otte anbe-
falinger i sit inklusionsprojekt. Det er blandt 
andet, at inklusionsindsatsen ikke skal rette 
sig mod det enkelte barn, men skal støtte 
op om fællesskabet, at kompetenceudvik-
lingen sker med hensyn til lokale behov og 
forskelle, at visitationsprocessen revideres, 
at forældrene inddrages, og at der ansættes 
MIL-vejledere. 

Økonomidelen i inklusionsprojektet er klar 
hen på foråret. 
hl@folkeskolen.dk

Styrk skole-hjem-samarbejdet med

– en metode til at involvere klassens 
forældre i elevernes læring.

Find materialerne på
www.skole-foraeldre.dk/lmf
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16 elever lytter intenst, mens Helle Vibeke 
Østergaard gennemgår points, lines and 
 planes. Vi er til matematik på engelsk i 7. 
klasse på Skovbrynet Skole i Gladsaxe, og i 
dag handler det om punkter, linjer og figurer 
i et koordinatsystem.

»We have the points and the lines, and 
now we need the planes. Can we connect the 
points in any way to create a plane?« spørger 
læreren ud i lokalet.

En pige rækker hånden i vejret og får 
ordet: »You should connect A and E, and 
then B and C. Then you have the plane in the 
middle«, siger hun.

Skovbrynet Skole i Gladsaxe Kommune er 

med i et tiltag fra Undervisningsministeriet 
om engelsk i udskolingen. Skolen har oprettet 
en Go Global-profil, hvor elever i 7.-9. klasse 
bliver undervist på engelsk i matematik, bio-
logi og geografi. Derudover har eleverne to 
timers ekstra engelskundervisning om ugen, 
da den understøttende undervisning også 
bliver anvendt.

Og det er ikke kun en ny udfordring for 
eleverne at blive undervist på fremmesprog 
i andet end sprogfagene. Også underviseren 
må oppe sig.

»Det er ret fedt at prøve at kaste sig ud i 
at undervise på engelsk. Jeg har opdaget nye 
aspekter af matematikken, fordi jeg er blevet 
tvunget til at ryste posen. Man bliver kastet 
ud på glatis, fordi man ikke bare kan bruge 
de undervisningsmaterialer, som normalt er 
til rådighed. Det tvinger mig til at tænke krea-

tivt, og det er rigtig godt for mig«, siger Helle 
Vibeke Østergaard.

Niveauet er højt
En gang imellem skal tingene forklares på 
flere forskellige måder, men den engelskta-
lende matematiklærer er positivt overrasket 
over elevernes faglige niveau.

»Det har overrasket mig lidt, hvor dygtige 
de faktisk er. Jeg oplever meget sjældent, at 
de ikke forstår, hvad jeg siger. Det sproglige 
er ikke så stort et problem, som jeg havde 
forestillet mig, at det kunne være. På et af 
mine hold er der dog også en stor niveaufor-
skel, så der er jeg nødt til at arbejde med 
differentiering og dele dem op, så de arbejder 
med nogle, de er på niveau med«, siger Helle 
Vibeke Østergaard.

»Jeg forsøger at gøre så meget af under-
visningen som muligt på engelsk. En gang 
imellem skal jeg forsøge at forklare det på 
forskellige måder, og hvis der er nogle, som 
stadig ikke forstår det, tager vi den på dansk, 
men ellers ikke«.

Nogle ord er Helle Vibeke Østergaard dog 
nødt til at oversætte til dansk, fordi afgangs-
eksamen er på dansk, og derfor skal eleverne 
kunne begreberne på begge sprog.

Krævende opstart
Det kan ifølge udskolingsleder Frederikke 
Faurschou især i begyndelsen af 7. klasse 
være svært for eleverne at følge med. Mange 

På Skovbrynet Skole i Gladsaxe underviser Helle Vibeke Østergaard i matematik og 
geografi – på engelsk. Hun må tænke ud af boksen i sin forberedelse af lektionerne.

TEKST SIMON BRIX 

FOTO PETER HELLES ERIKSEN

Matematik på  
engelsk udfordrer 
både lærer og elever

OM DE INTERNATIONALE LINJER

•  I skoleåret 2014/15 meldte 14 
skoler i ti kommuner sig til et for-
søg iværksat af Undervisnings-
ministeriet med at undervise på 
engelsk i et eller flere naturviden-
skabelige fag i udskolingen.  

•  Målene for rammeforsøget er at 
styrke den internationale vinkel 
og fremmedsprog i undervis-
ningen, at fremme elevernes 
faglige kompetencer, herunder 

fremmedsprogskompetencer, at 
fremme elevernes motivation og 
lyst til at lære samt bidrage til 
elevernes alsidige udvikling og 
uddannelsesparathed.

•  I en evalueringsrapport fra efter-
året 2017 var det blot på seks af 
de 14 skoler, at undervisningen i 
»overvejende« grad stadig foregik 
på engelsk. Skolerne har især 
haft problemer med rekruttering 

af lærere med undervisningskom-
petence, ligesom det har været 
en udfordring for skolerne at finde 
egnede undervisningsmaterialer 
og afsætte penge til forsøget. 

•  Undervisningsministeriet har 
forlænget forsøget, så det 
fortsætter til og med skoleåret 
2021/22. Indtil 15. februar 
2019 er det igen muligt at til-
melde sig forsøget.
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folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I  
FÆLLESSKABET 
OM ENGELSK
Det faglige netværk om engelsk 
er for alle, der underviser eller 
interesserer sig for faget. I net-
værket får du ny faglig viden og 
inspiration til din undervisning. 
Du kan også dele dine erfaringer 
og holdninger til faget med de 
5.489, der allerede er tilmeldt 
netværket.

Folkeskolen.dk/engelsk

fagbegreber skal læres, og derfor bruges den 
understøttende undervisning til vocabulary-
undervisning, så eleverne kan styrke deres 
ordforråd.

»Frem mod efterårsferien kan være en 
hård tid. Det er nyt for dem at blive undervist 
på engelsk. Nogle af dem kommer fra andre 
skoler i kommunen og skal derfor også vænne 
sig til at gå i en ny klasse«, siger hun. »Ved at 
bruge den understøttende undervisning und-
går vi, at vi skal bruge de fagfaglige timer på 
at forklare eller oversætte fagbegreber«. 

Indtil videre har de internationale linjer 
været en succes på Skovbrynet Skole, mener 
Frederikke Faurschou. 

»Eleverne bliver dygtigere til at kommu-
nikere på engelsk, og så får de også et større 
globalt udsyn – for eksempel gennem ud-
landsture og i relationen til vores samarbejds-
skoler. De har en anden måde at søge infor-
mation på end deres jævnaldrende, fordi de 
får en bredere horisont, og så får de generelt 
en bredere interesse for engelsk«, siger hun.

Hvert år får skolen for eksempel besøg af 
en skole fra Japan, hvor eleverne får lejlighed 
til at tale en masse engelsk med gæsterne.

Helle Vibeke Østergaard må være 
kreativ og selv finde mange af 
materialerne til at undervise  
eleverne i matematik på engelsk.
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Svært at
integrere og 
rekruttere 
lærere
På nogle af de skoler, som har medvirket i 
rammeforsøget med internationale linjer i 
udskolingen, har de haft udfordringer med 
at rekruttere de rette lærere og få integreret 
udenlandske lærere. Det viser en evalue-
ring af forsøget, som Undervisningsministe-
riet har foretaget. Den problematik gælder 
også Skovbrynet Skole.

I dag er der fem lærere knyttet til Go 
Global, og det er både danske og udenland-
ske lærere. Nogle af lærerne var på skolen 
i forvejen, mens andre er hentet udefra, 
fortæller udskolingsleder Frederikke Faur-
schou.

»Det kan være svært at rekruttere de 
rette lærere, fordi lærerne både skal være 
sprogkyndige og have undervisningskom-
petence i naturfag. Men det er slet ikke 
umuligt. Vi har også interne kræfter, vi har 
kunnet trække på, hvor nogle af lærerne 
har fået pirret interessen og er blevet kørt i 
stilling til at kunne undervise på Go Global-
linjen«, siger Frederikke Faurschou.

»Når vi har haft ansatte, der er kommet 
fra for eksempel en amerikansk skolekultur 
og med amerikansk som modersmål, så 
skal der arbejdes for, at de kan indgå i en 
dansk skolekultur. De skal lære, hvordan vi 
arbejder relationelt og flere andre ting. Der 
oplever vi kultursammenstød. Det kræver 
en ekstra indsats at få dem pejlet i retning 
af, hvordan vi laver folkeskole i Danmark«, 
siger hun. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Skovbrynet Skole er også internationalt 
orienteret i indskolingen og på mellemtrinnet, 
og skolen er desuden godkendt som Cambridge 
Associate School, hvor de ældste elever får mu-
lighed for at supplere deres danske afgangsbe-
vis med et internationalt bevis fra Cambridge. 

Forberedelsen tager længere tid
Da Helle Vibeke Østergaard fik job på Skov-
brynet Skole, blev hun spurgt, om hun kunne 
tænke sig at undervise på engelsk i geografi 
i 8. klasse, og det sagde hun ja tak til. I dag 
underviser hun også en 7. klasse på engelsk i 
geografi og matematik og en 8. klasse i mate-
matik. Desuden har hun idræt, kristendom og 
fysik/kemi på dansk. 

Hun bruger længere tid på at forberede sig 
til lektioner, som foregår på engelsk.

»Det kan godt være en udfordring, at der 
unægtelig går mere tid med at forberede 
sig. Det er lettere på dansk. Hvis man har en 
matematikgrundbog på skolen, man tager 
udgangspunkt i, er det nemmere at bruge 
den. Det har jeg ikke, og derfor tager det 
selvfølgelig længere tid«, siger Helle Vibeke 
Østergaard.

Helle Vibeke Østergaard finder inspiration 
på nettet og især YouTube, og så har hun også 
købt en del materialer med sig hjem fra en tur 
til USA. Udgifterne blev refunderet af skolen.

»Da jeg er ordblind, er det en stor hjælp 
for mig at gå på YouTube og høre udtalelser 
og indlære dem, så jeg har helt styr på det, 
når jeg står foran eleverne og skal lære fra 
mig«, siger Helle Vibeke Østergaard. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

»Det er sjovt, men det er også svært nogle gange. For eksempel har vi lært nogle af ordene i biologi på dansk, og nu 
skal de læres på engelsk, så det er lidt ligesom at starte forfra«, siger Deniz Dinc fra 7. klasse på Skovbrynet Skole. 
Klassekammeraten Halima Sadia Asghar synes, det er både sjovt og svært at lære matematik på engelsk, »men jeg 
lærer rigtig meget og forbedrer mit engelsk ved at tale det hele tiden«, siger hun.
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NYT OM DIT FAG
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○ ANMELDT AF: CHRISTINA HELLENSBERG

Der er skærpet fokus på læsning, samtidig med 
at der er en række opgaver med udpræget mundt-
ligt fokus, som eleverne selv eller hele klassen 
kan arbejde med. Eleverne skal skærpe deres fo-
nologiske bevidsthed og bevidsthed om lærings-
strategier. Grammatik er integreret i kapitlerne, og 
der er lagt vægt på sprogligt fokus og elevernes 
arbejde med at systematisere grammatiske regler, 
hvor der lægges op til elevernes refleksion ved at 
spørge: »Can you spot the pattern?«

Materialet indeholder temaer, som godt nok 
afspejler »den nære verden«, men ikke rigtigt 
rammer de ni-tiårige, der er »på vej til teen«. 
»New friends« og »School’s out«, som primært 
handler om indkøb og mad, er nok de kapitler, 
der tematisk er mest interessante for en ni-ti-
årig. »My day« kan være fint nok som tema, men 
hvorfor bruge flere sider på klokken på et analogt 
ur, som sikkert relativt få elever kender i dag?

Materialet er sprogligt og didaktisk gennem-
tænkt, og der er tydelig sammenhæng mellem 
alle materialets dele, hvor webdelen PosterRoom 
udgør nyskabelsen, som man i praksis må eva-
luere brugen af. Intentionerne om systematisk 
progression og recirkulering lykkes, men ma-
terialet mangler »kultur og samfund«. Elevens 
mulighed for at få viden om levevilkår i engelsk-
sprogede områder skal man lede længe efter. 

➜ Se hele anmeldelsen på folkeskolen.dk/ 
641517

○ ANMELDT AF: ALICE BUCHHAVE NØRLEM

»Crossroads 7« er et omfangsrigt materiale med 
to tekstbøger med de samme tekster, blot er tek-
sterne let forkortede i den ene udgave. Ideen er, at 
differentieringen så bliver lidt lettere. Opgaverne i 
opgavebogen er varierede og fint markeret med små 
ikoner, som fortæller, om opgaven er tænkt som en 
mundtlig, undersøgende, mundtlig/skriftlig, skriftlig 
eller rollespilsopgave. Lærervejledningen understre-
ger, at læreren jo selv kan vælge, men fremhæver, at 
gruppe- og pararbejde er vigtigt. Til systemet hører 
også en i-bog med alle tekster, de fleste læst op af 
native speakers med forskellige accenter.  

Lærervejledningen har en fin introduktion til 
ideen bag materialet og vejledninger til de en-
kelte kapitler. Vejledningerne er meget tydelige. 
Jeg blev lidt småirriteret over den ihåndholdende 
grundighed, men måske er det meget rart, hvis 
man er ny i faget. Grundigheden bidrager til, at 
man ikke behøver at tænke ret meget selv, og det 
kan jo være en lettelse i en travl hverdag. Lærer-
vejledningen indeholder også ekstraopgaver til 
kapitlerne, grammatikopgaver og test.

»Crossroads 7« er klassisk, i den forstand at 
materialet består af tekster og opgaver. Hvis man 
sørger for at få i-bogen med, er der eksterne link, 
men det er stadig tekst, der fokuseres på. Bø-
gerne er rigt illustreret og har også billedmateriale, 
som danner udgangspunktet for samtalen. 

➜ Se hele anmeldelsen på folkeskolen.
dk/641713

Kulturmødet, 
der blev væk

If it ain’t  
broken ...

Yes we can 3 

•  Ellen M. Tudor Edwards, Mona Evelyn 
Flognfeldt, Elisabeth Moen 

•  118,75 kroner, 104 sider, My Book 1 
937,50 kroner, 114 sider, Teacher’s Book 

•  Alinea 

Crossroads 7 

•  Lisbeth Kodal, Catherine Watson 
•  233,75 kroner, 156 sider, Texts  

233,75 kroner, 156 sider, Texts Light 
191,25 kroner, 114 sider, Tasks 
731,25 kroner, 108 sider, lærervejledning 

•  Gyldendal

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

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

Uddannelsen omfatter 1 årsværk opdelt i 5 
moduler:

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

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

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

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

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

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

Undervisningen understøttes af et elektronisk 
læringsforum.

Næste studiestart er den 1. september 2019.

Ansøgningsfrist 1. juni 2019

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

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

Læs mere om adgangskrav,  
ansøgning og pris på

Master i Idræt og Velfærd
Forskningsbaseret videreuddannelse

www.idraet-velfaerd.science.ku.dk

k ø b e n h av n s  u n i v e r s i t e t
i n s t i t u t  f o r  i d r æ t  o g  e r n æ r i n g
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ANMELDELSER

○ ANMELDT AF: ALICE BUCHHAVE NØRLEM

At anmelde den her antologi er noget af det vanske-
ligste, jeg har skullet gøre som anmelder. Problemet er, 
at visse af kapitlerne provokerer mig – og ikke på den 
gode måde! Jeg bliver bare knotten.

Jeg bliver træt, når det viser sig, at der findes »vi-
denskabelige« artikler, som evaluerer og behandler 
praksis i skolen med disrespekt. Det er selvfølgelig en 
voldsom påstand fra min side. Men overbærende ytrin-
ger som: »Det er indlysende, at der ligger en pædago-
gisk opgave i at forholde sig til, hvad man vil tillade af 
strid, men det er ikke det samme som at ville udelukke 
stridighederne … Kunne man forestille sig andre mulig-
heder?« om lærernes og pædagogernes indgriben i en 
konflikt gør mig træt.

Baggrunden for ytringen er, at lærerne og pæda-
gogerne har begrænset antallet af tilladte regler i en 
bestemt type lege for at undgå konflikter. Det kan man 
selvfølgelig godt vælge at se som en rigid og doven til-
gang til konfliktløsning, men det kunne jo være, at det 
bare var en måde at ændre legen på for en stund for at 
undgå, at børnene konstant er i alarmberedskab. Kunne 
man forestille sig, at de professionelle havde gang i en 
proces? Svaret på mit spørgsmål er muligvis, at ja, det 
kan man, men det havde de ikke i det givne eksempel. I 
så fald mangler jeg den oplysning, fordi min egen erfa-
ring fra samarbejdet mellem lærere og pædagoger siger 
noget helt andet om, hvordan konflikter håndteres, og 
regler og indgriben anvendes.

Et andet irritationselement ved denne antologi er 
visse af artiklernes tendens til en omgang beskrivelser af 
det indlysende. Børn leger, og de gør det sådan her – og 
så en opstilling af skemaer og begreber, så vi har et fæl-
les sprog for legen. Det er jo alt sammen meget godt, 

men hører snarere hjemme i en lærebog end i en anto-
logi, som jeg formoder henvender sig til professionelle.

Men så er der jo lige det med inspirationen. For der 
er også inspirerende kapitler i antologien. Kapitler, som 
er forholdsvis let tilgængelige, og hvis formål det er at 
understrege, at leg er vigtigt. Og at leg i skolen er svært. 
Det kræver, at vi tør tage livtag med definitionerne og 
forholde os til dem. 

Er leg i skolen bare sukkeret, der skal få den bitre 
læring til at glide ned? Er leg i skolen brændstoffet til 
relationsarbejdet, som vi ved er vigtigt for både læring 
og trivsel? Skal leg i skolen være leg på legens præmis-

ser eller på læringens – og hvorfor er det overhovedet et 
relevant spørgsmål? 

Jeg er ret begejstret for bogens »anvendelsesorien-
terede« kapitler, hvilket måske siger mere om mig end 
om bogen. Det er inspirerende at læse om scenariebase-
ret undervisning og om de metodemæssige overvejelser, 
der knytter sig til denne form for »leg for alvor«.

Så – er »Leg i skolen« en god bog? Tja – den lader 
mig i hvert fald ikke uberørt tilbage, og det er vel i sig 
selv en kvalitet.  

Leg i skolen er fyldt med dilemmaer. 
Hvornår skal vi styre, hvornår skal  

vi give slip, hvor meget rum til  
fordybelse skal der være ...?

Leg i skolen 
•  Jesper Sehested
• 229 kroner
•  234 sider
•  Unge Pædagoger

P Æ D A G O G I K

Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk/648603
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Evidensbaseret, ontogenetisk,  
relationsorienteret  
blik for leg i skolen

Foto: iStock
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 LÆRERSTILLINGER

Medlemmer må ikke søge job hos Sputnik.

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

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

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

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

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

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

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

• Sputnik STU Søndre Jernbanevej 13, Hillerød.

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

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

at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af  
Skolen Sputnik og Sputnik STU

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2019
Nummer 04: Mandag den 18. februar 2019 kl. 12
Nummer 05: Mandag den 4. marts 2019 kl. 12
Nummer 06: Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

Vi søger derfor en lærer, der kan tiltræde senest 1. august 2019. 
Vi kan tilbyde tiltrædelse tidligere, gerne 1. maj. hvilket giver mu-
lighed for en glidende indføring i skolens hverdag og rytme. 
Vi tilbyder en spændende og alsidig hverdag, hvor vi veksler mel-
lem kernestofpræget og dimensionsorienteret undervisning. 

Vi skal have dækket tysk i overbygningen samt dansk i indskolin-
gen eller på mellemtrinnet. Stillingen er på fuld tid.

Vi søger en lærer, der: 
• har høj faglighed og finder stor glæde i arbejdet med børn.
• kan påtage sig et ansvar og vil indgå i vores pædagogiske
 læringsmiljø.
•  ønsker at arbejde aktivt med vores grundlæggende værdier:  
 faglighed, fællesskab, ansvarlighed og respekt.
•  kan indgå i et forpligtigende kollegialt og pædagogisk samarbejde.
•  har lyst til at arbejde emneorienteret og tværfagligt hver dag.
•  mener, at elever på tværs af alders- og klassetrin har noget at sige  
 hinanden.
•  har lyst til at arbejde tæt sammen med andre lærere.

Sæby Hallenslev Friskole er en lille velfungerende Friskole med 140 
børn. Vi har tilknyttet et børnehus med 50 børn og en SFO med 60 
børn. På skolen er der ansat 25 medarbejdere.

Ansættelse og aflønning:
Sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC

Mere information:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder 
Morten Møller. Telefon 3034 05 07
Yderligere informationer om Sæby-Hallenslev Friskole kan hentes 
på: www.shfri.dk 

Ansøgning:
Ansøgning vedlagt eksamensbevis og referencer sendes til: 
shf@shfri.dk eller Sæby Hallenslev Friskole, Skolevej 6, 4270 Høng
Ansøgningsfrist 15. marts. Forventet ansættelsessamtale i uge 12.

En lærer går på pension
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 LEDERSTILLINGER

Vi er en skole med en stærk forankring i lokalsamfundet 
og vores skole ti lvælges af forældre fra hele kommunen. 
På Sengeløse Skole har vi fokus på at løft e det faglige 
niveau og skabe endnu bedre trivsel blandt skolens børn 
og unge. Du bygger som skoleleder videre på den opnåe-
de succes ift . trivsel og elevresultater og evner at bevare 
den ti llidsbaserede og udprægede meningsbærende ti l-
gang, som er en del af vores kultur.

Sengeløse Skole er en tosporet skole med knap 500 ele-
ver og ligger tæt på store naturområder og i en idyllisk 
landsby. Vi gør en dyd ud af at se hele barnet og hele 
personalegruppen, der består af ca. 70 pædagogiske 
medarbejdere. Hos os får de gode ideer plads, og vi 
hjælper hinanden. Vi er i Høje-Taastrup Kommune i gang 
med implementeringen af Fremti dens Skole, som er et 
skoleudviklingsprojekt med stor nati onal bevågenhed. 
Du fi nder fl ere oplysninger om skolen på vores hjemme-
side sengeloese.skoleporten.dk.

Du sætt er retning og skaber helhed som 
ny skoleleder på Sengeløse Skole

Ansøgningsfristen er torsdag den 28. februar 2019

Læs hele jobopslaget på lærerjob.dk
eller htk.dk/job/ledige-sti llinger.

Du kommer til at stå i spidsen for et helt særligt sted – vores gode lokale folkeskole.

Vi er en velfungerende skole og inde i en rigtig god udvikling, båret af godt samarbejde og engage-
ment. Medarbejdere, ledelse og skolebestyrelse vil i samme retning: Den gode skole i netop vores 
lokalområde, for netop vores børns trivsel, læring og dannelse.

Vi har brug for en leder, der sætter retning for pædagogisk udvikling, er god til at kommunikere og 
samtidig er optaget af at sikre en fl eksibel skole i sikker drift.

Bliver du nysgerrig? Læs job- og personprofi len på www.malenehansen.dk eller www.lejre.dk.

Ansøgning oploades på www.malenehansen.dk senest den 1. marts 2019 kl. 9.00.

Skoleleder til Kirke Hyllinge Skole 
– Vores Sted  

To skoleledere søges til 
Thisted Kommune

Thisted Kommune har netop nu to spæn-
dende skolelederstillinger. Det drejer sig om:

Snedsted Skole
400 almenelever og 75 specialelever

Rolighedsskolen
300 elever og 100 specialelever

Se de fulde stillingsopslag på: 
www.thisted.dk
Ansøgningsfrist: 5. marts kl. 12.00
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 LÆRERSTILLINGER

To rejselærere i faget dansk som fremmedsprog søges til 
udsendelse i Island i 2019/2020 

Kvalifikationer
Der søges primært lærere med dansk og et fremmedsprog 
som linjefag. De pågældende må have aktuel undervisning-
serfaring i disse fag i folkeskolen eller tilsvarende, helst med 
dansk fra 5. klasse og opefter, samt være fortrolig med mo-
derne fremmedsprogspædagogik.

Opgaver
Rejselærerne knyttes i en periode til en kommune eller et 
skoledistrikt i Island. I denne periode skal lærerne:
• Medvirke til at fremme elevernes mundtlige og skriftlige 

færdigheder i dansk i grundskolen og på ungdomstrinnet.
• Samarbejde med islandske dansklærere om nye faglige og 

pædagogiske muligheder.
• Medvirke til udviklingsarbejde i danskundervisningen i 

grundskolen og på ungdomstrinnet.
• Medvirke til at arrangere kurser i samarbejde med 

islandske dansklærere, Det undervisningsvidenskabelige 
fakultet ved Islands Universitet og skolekontorerne.

• Inspirere med nye ideer i forbindelse med udformning og 
brug af undervisningsmaterialer i faget dansk i grundsko-
len.

Løn og ansættelsesvilkår mv.
De udsendte danske rejselærere vil være i Island fra midten af 
august 2019 til midten af juni 2020. 

Ansættelse sker for et helt skoleår som frikøb eller efter aftale 
om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl.. Løn efter ind-

placering i grundskolen. Det er en forudsætning for ansæt-
telse, at du har en arbejdsgiver, der kan indgås aftale med om 
frikøb eller kombinationsbeskæftigelse.

De udsendte rejselærere vil få deres normale løn i hele sko-
leåret. Der ydes et månedligt tillæg på 6.000 kr. i 10 måneder 
til dækning af merudgifter under opholdet i Island.

De islandske skolemyndigheder vil delvist afholde udgiften 
til bolig og transport i forbindelse med rejselærervirksomhe-
den.
Der er fri ud- og hjemrejse.

Ansøgningsfrist og kontaktpersoner
Send din ansøgning, cv og eksamensbevis elektronisk via link 
i stillingsopslaget på vores hjemmeside www.uvm.dk/job. 
Ansøgning skal være modtaget i Undervisningsministeriet 
senest torsdag den 14. marts 2019. 

Ansættelsessamtaler forventes gennemført d. 28. – 29. 
marts 2019.

Nærmere oplysninger om projektet og stillingerne fås på 
Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/island 
eller ved henvendelse til specialkonsulent Pernille Skou Brøn-
ner Andersen på tlf. 3392 5304 eller pr. e-mail til peand6@
stukuvm.dk eller docent Michael Dal på tlf. +354 525 5538 
eller på e-mail: michael@hi.is.

Stillingerne indgår i et flerårigt dansk-islandsk samarbejdsprojekt om  
styrkelse af danskundervisningen i Island.
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Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. 
Så kommer du direkte til annoncen.  
De farvede blokke henviser til tre kategorier:

Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

 ØVRIGE JOB

Det Nationale Ph.d.-råd for Uddannelsesforskning uddeler i 2019 
30 mio. kr. til ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning rettet 
mod folkeskolen.

Der er ansøgningsfrist 28. maj 2019 kl. 12.00.

Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrelevant forskning i den 
danske folkeskole og være organiseret i et samarbejde mellem 
professionshøjskoler og universiteter. De ph.d.’er, der uddannes, 
skal både under uddannelsen og efterfølgende kunne undervise 
på professionshøjskolerne og indgå i forskning og udvikling i profes- 
sionsfeltet.

Ph.d.-projekterne kan omfatte problemstillinger vedrørende specifikke 
fags didaktik såvel som almene didaktiske og pædagogiske emner. 

I 2019 vil Ph.d.-rådet se med særlig interesse på ansøgninger inden 
for fagenes didaktik, literacy og dannelse, forældresamarbejde, 
test og prøver, segregering og inkluderende læringsmiljøer, orga- 
nisation og ledelse i relation til undervisning samt tværprofessio-
nelt samarbejde. Ansøgninger inden for andre områder vil også 
være velkomne.

Se hele opslaget på Ph.d.-rådets hjemmeside  
www.au.dk/forskudd/uddforsk/forside/

PH.D.-STIPENDIER
INDEN FOR UDDANNELSESFORSK- 
NING MED FOKUS PÅ FOLKESKOLEN

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.

Nyboder Skole, 1350 København

Fagligt stærk souschef til Nyboder Skole

§ Ansøgningsfristen er den 16. feb. 2019

Kvik-nr. 69645523

Region Midtjylland, 8800 Viborg

To afdelingsledere til Kløvhøj på Djursland

§ Ansøgningsfristen er den 07. mar. 2019

Kvik-nr. 69985956

Sengeløse Skole, 2630 Taastrup

Ny skoleleder på Sengeløse Skole

§ Ansøgningsfristen er den 28. feb. 2019

Kvik-nr. 70151372

Distriktsskole Smørum, 2765 Smørum

Pædagogisk afdelingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 19. feb. 2019

Kvik-nr. 70281226

Antvorskov Skole, 4200 Slagelse

Afdelingsleder til Antvorskov Skole

§ Ansøgningsfristen er den 24. feb. 2019

Kvik-nr. 70435832

Sølvgades Skole, 1307 København K

Skoleleder med stort overblik

§ Ansøgningsfristen er den 10. mar. 2019

Kvik-nr. 70435766

Kirke Hyllinge Skole, 4070 Kirke Hyllinge

Skoleleder til Kirke Hyllinge Skole

§ Ansøgningsfristen er den 01. mar. 2019

Kvik-nr. 70522019
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Herlev Privatskole, 2730 Herlev

Dygtig fransklærer til fast stilling

§ Ansøgningsfristen er den 25. feb. 2019

Kvik-nr. 69391268

European School Copenhagen, 1799 København V

French language teacher

§ Ansøgningsfristen er den 17. feb. 2019

Kvik-nr. 69729021

Sydskolen, afdeling Hørve, 4543 Hørve

Genopslag – lærer til Sydskolen Hørve

§ Ansøgningsfristen er den 18. feb. 2019

Kvik-nr. 70029391

Skolen ved Bülowsvej, 1962 Frederiksberg C

Engagerede og udviklingsorienterede lærere

§ Ansøgningsfristen er den 19. feb. 2019

Kvik-nr. 70180794

Syvstjerneskolen, 3500 Værløse

Barselsvikar til dansk og engelsk

§ Ansøgningsfristen er den 15. feb. 2019

Kvik-nr. 70212980

Distriktsskole Smørum, 2765 Smørum

Lærere søges til børn med autisme fra 1. april

§ Ansøgningsfristen er den 17. feb. 2019

Kvik-nr. 70215860

Undervisningsministeriet, 1220 København K

To rejselærere i faget dansk som fremmedsprog

§ Ansøgningsfristen er den 14. mar. 2019

Kvik-nr. 70244452

Udviklingscenter Skiftesporet, 2610 Rødovre

En uddannet lærer snarest/senest 1/4 2019

§ Ansøgningsfristen er den 14. feb. 2019

Kvik-nr. 70245260

Sydskolen, Fårevejle, 4540 Fårevejle

Lærere til Sydskolen, Fårevejle

§ Ansøgningsfristen er den 21. feb. 2019

Kvik-nr. 70253722

Undervisningsministeriet, 1220 København K

Fagligt stærk læringskonsulent (madkundskab)

§ Ansøgningsfristen er den 18. feb. 2019

Kvik-nr. 70281241

Roskilde Kommune, 4000 Roskilde

Autentisk indskolingslærer til Vindinge Skole

§ Ansøgningsfristen er den 24. feb. 2019

Kvik-nr. 70398217

Basen Skole & Dagbehandling, 2100 København Ø

Visionær og engageret lærer til Basen Nord

§ Ansøgningsfristen er den 20. feb. 2019

Kvik-nr. 70434693

Sæby-Hallenslev Friskole, 4270 Høng

Lærer til Sæby-Hallenslev Friskole

§ Ansøgningsfristen er den 15. mar. 2019

Kvik-nr. 70150025

Roskilde Lille Skole, 4000 Roskilde

En engageret tysk- og gerne engelsklærer

§ Ansøgningsfristen er den 01. mar. 2019

Kvik-nr. 70464846

Kong Frederik Vll’s Stiftelse, 3630 Jægerspris

Museumsleder til Jægerspris Slot

§ Ansøgningsfristen er den 11. mar. 2019

Kvik-nr. 70029389

Sydskolen, afd. Hørve, 4543 Hørve

Afdelingsleder, Vallekilde Hørve Skole

§ Ansøgningsfristen er den 11. mar. 2019

Kvik-nr. 70495421

Stenløse Privatskole, 3660 Stenløse

Tysklærer

§ Ansøgningsfristen er den 08. mar. 2019

Kvik-nr. 70464864

Thisted Kommune, 7700 Thisted

To skoleledere til Thisted Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 05. mar. 2019

Kvik-nr. 70522094
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Oplev Krakow - 
lejlighed i centrum
Skøn lejlighed i stille gade 
midt i pragtfuld by. 2 stu-
er, 6 sovepl., Fra 200 kr./
dag. Billige fly fra Kbh.
Telefon: 24883152 
www.krakowcity.dk

Sommerhus – 
Vesterø - Læsø
Beliggende på lynggrund 
nær strand. Læsø har en 
unik natur både i for- og 
eftersommer, hvor pri-
serne er lave.
Telefon: 40385642 
http://klokkeblomstvej.dk

Enestående feriebolig 
i København
Suverænt beliggende, 
udsigt over havneløbet, 
altaner, elevator, fri parke-
ring, max. 4 pers., 3.400 
pr. uge.
Telefon: 22569414 
www.pressesiloen.dk

Andalusien Gualchos
I den idylliske bjerglands-
by Gualchos ligger vores 
hus med direkte udsigt 
over Middelhavet. Udlej-
ning hele året.
Telefon: 23428367 
www.gualchoshus.dk

Fugletræk i Nationalpark 
Vadehavet
Lej renoveret marskgård 
midt i Nationalparken.
Telefon: 25305891/ 21416151 
www.marskgaard.dk

Rækkehus i Spanien
Dejligt rækkehus 10 km 
syd for Alicante. 60 m2, 
10 m2 overdækket ter-
rasse + 35 m2 flisebelagt 
gård.
Telefon: 60654548 
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

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

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

BAZAR

RUBRIKANNONCER

Følg med og deltag i debatten på

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

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

EDINBURGH 
 Mange spændende ting at se

En oplagt tur for 

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

Her er det trygt at lade de unge færdes 

på egen hånd.
 fra kr. 1595

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

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

SKOLEREJSER TIL HELE EUROPA

98 12 70 22

eurotourist.dk

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

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

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

 

Både for private og klubber 
12 værelser i perfekte rammer

Lave priser – god komfort

98 24 75 55
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
       www.laka.dk
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for faglige netværk, 
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tirsdag 10.00-15.30 og fredag 9.00-14.00

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

SERVICELINJEN,  
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du 
kan henvende dig med et problem, 
kan du ringe til servicelinjen. Her 
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torsdag fra klokken 9.00 til 15.30, 
fredag fra klokken 9.00 til 14.30.

MEDLEMSHENVENDELSER
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www.dlf-laan.dk

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

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

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

USKOLET

SÅ KAN DE LÆRER DET / 161

1   Okay, det var måske ikke optimalt, 
at daværende undervisningsminister 

Antorini fik antydet, at læringsmålstyret 
undervisning var baseret på evidens og 
international forskning. Og at folkeskole-
reformen havde »summen af den bedst 
tilgængelige viden« som fundament. Det, 
må vi være ærlige at sige, var nok en ær-
gerlig lodret løgn.

2 Også fordi det så, indrømmet, var 
embedsmændene i Undervisnings-

ministeriet, der selv havde stået ude ved 
vandkøleren og fundet på begrebet »læ-
ringsmålstyring«. Men altså, faktisk bur-
de vi være stolte. Skolereformen er måske 
ikke baseret på forskning – til gengæld er 
forskning baseret på skolereformen.

3 Danmarks Evalueringsinstitut og 
konsulenthuset Rambøll kom til 

lidt klodset i en rapport at fremføre, at 
der med 1993-loven skete et »paradig-
meskift«, og at det betød, at undervisning 

skulle ske »med afsæt i læringsmål for 
den enkelte elev«. Det var så noget, de 
selv havde fundet på. Havde de dog bare 
skrevet »ifølge anonyme kilder«, så havde 
der ikke været så meget brok.

4 Og nå ja. Skolerådet og forlaget 
Dafolo kom måske lidt til at legiti-

mere målstyringen yderligere ved at over-
sætte skoleforsker John Hatties begreb 
»intentions« med mål. Og hans begreb 
»goals« med mål. Og hans begreb »suc-
cess« med mål. Men hvis det alt sammen 
åbenbart er åh så nuanceret, så kan vi 
da i det mindste konstatere, at denne 
Hattie måske slet ikke er så slem, som 
mange lærere har gået og troet, og det er 
da positivt?

5 Måske var det ikke »videnskabe-
ligt« i snæver forstand at bruge 

et citat fra en naturfagslærer som doku-
mentation, når hun nu skrev om noget 
helt andet. På sin private blog. Og viste 

sig slet ikke at arbejde med læringsmål. 
Og i øvrigt ikke arbejder i den danske fol-
keskole. Okay. Men Marsha fra Kansas var 
vel dog stadig bedre, end hvis man for ek-
sempel havde citeret fra en Tumblr med 
vintagetips til boligindretning fra Ontario?

6 Og så var der et par forskerkory-
fæer, der vist kom til at plagiere 

lidt. Og manipulere lidt og fortolke lidt, 
måske også opdigte lidt (redaktionen 

kender deres navne) (det gør alle andre 
også). Men hey, er det ikke rart at vide, 
at vores forskerstand ikke bare er en 
verdensfjern elite, men snyder ligesom 
os andre dødelige? Og er det ikke netop 
kreativitet og innovation, der hele tiden 
efterspørges? Hvorfor opfinde den dybe 
tallerken, hvis man kan opfinde en hen-
visning til, at andre har gjort det?  

7 Så. Alt i alt. Jo, der er da måske nok 
begået et par fodfejl, ser det ud til. 

Bevares. Men vi må spørge os selv: Er 
det virkelig en nulfejlskultur, vi ønsker? 
Skal en indspist gruppe af politiserende 
embedsmænd, sjuskede forskere og sty-
ringsivrige politikere ikke have lov til at slå 
en skæver en gang imellem? 

Læringsmålstyring: 
Okay, ministeriet, forskere, Eva og Skolerådet får kritik  
– men er det virkelig en nulfejlskultur, vi ønsker?

Foto: iStock

Ja, ja, denne Keld Skovmand er blevet mopset på vores undervisningsministerium og evalueringsinstitut og Rambøll 
og Skolerådet og forlaget Dafolo og en række forskere. Men er det nu også så slemt, hvad den lille nævenyttige,  
indebrændte pedant påstår at have gravet frem på sit studerekammer? Uskolet går kritikken efter i sømmene.

M

ATERIALET

ER G R ATIS En kort fi lm, faktaark og debat- & dilemmakort

 En skabelon til klassens fælles alkoholaftale

 En Power-Point-præsentation om forældre, unge og alkohol

 En skabelon til en invitation til et forældremøde om unge og alkohol

 En lærervejledning, som guider dig gennem materialet

MATERIALET BESTÅR BL.A. AF:

Inspirationsmateriale til forældremøder 
i 7. - 9. klasse om unge og alkohol

Materialet informerer om, hvordan man som forælder har indfl ydelse på sit barns alkoholvaner

MATERIALET KAN BRUGES AF UNDERVISERE, SSP-KONSULENTER ELLER 
ANDRE, SOM HAR EN DIALOG MED FORÆLDRE OM UNGE OG ALKOHOL

DOWNLOAD MATERIALET PÅ WWW.FULDAFLIV.DK
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

INTERACTIVE

POINT-OF-VIEW 

EXPERIENCE

TAG MED TIL NÆROMRÅDERNE PÅ

BROTHERSACROSSBORDERS.COM

BROTHERS ACROSS BORDERS GIVER 
DINE ELEVER MULIGHED FOR AT 
OPLEVE EN FLYGTNINGS SVÆRE 
HVERDAG I NÆROMRÅDERNE TIL 

SYRIEN. LÆRERVEJLEDNING MED 
ØVELSER OG OPGAVER FØLGER MED. 

MATERIALET MATCHER FÆLLES MÅL FOR 
6. 7. 8. 9. KLASSETRIN.
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INTERAKTIVT 

UNDERVISNINGS-
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