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LÆRERE SHOPPER JOB
EFTER BEDRE VILKÅR

MÅLSTYRING: DRESSUR ELLER LÆRING?

På tre år er antallet af lærere, der skifter til  
en anden kommune, mere end fordoblet
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Tjek Gyldendals  
matematikportaler

■	 	På	matematik0-3.gyldendal.dk	er	der	kommet	et	nyt	emne	‘Faglig	læsning’	

med	foreløbigt	et	forløb	‘Om	Villads’.	Tjek	desuden	de	nyeste	forløb	’Over-

slag’,	‘Brøker’	og	‘Koordinater’.

■	 	På	matematik4-6.gyldendal.dk	finder	du	bl.a.	et	nyt	og	spændende	forløb	

om	programmering,	som	lærer	dine	elever	at	kode	og	lave	små	program-

mer,	der	kan	tegne	geometriske	figurer.

■	 	På	matematik.gyldendal.dk	er	der	tre	nye	forløb	mål	ret	tet	9.-10.	klasse,	bl.a.	

‘Fraktaler’.	Eleverne	arbejder	undersøgende	med	de	enkelte	problem	stil	lin-

ger,	der	bevæger	sig	på	tværs	af	faglige	områder	inden	for	matematikken.

Du finder både nye forløb til traditionelle faglige emner, 
fx ’Tal’ og ’Geometri’, og forløb til mere utraditionelle 
emner som ’Fraktaler’ og ’Programmering’.

9829_profilann_FO_nr22_Matematikportal_210x285.indd   1 08/12/15   13.47
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! Elever danser kemien
»Med risiko for at blive  
beskyldt for at være en 
gammel, reaktionær  
stodder må jeg tilstå,  
at jeg har svært ved at  
tage det her alvorligt«.
Niels Christian Sauer

»Ja – så kan endnu en  
sur gammel lærer melde 
sig under fanerne – tænk, 
hvis eleverne havde  
brugt en uge ekstra til  
laboratorieforsøg!«
Thora Hvidtfeldt Rasmussen

»Med alle de timer,  
eleverne går i skole i dag, 
skal de nok nå pensum, 
selvom de får lov at more 
sig lidt også«. 
Henrik Breilev

»Vi er fuldstændig enige  
i, at 35 timer ville være 
utroligt meget tid, hvis  
det eneste mål var at lære 
proteinsyntesen.  
Projektet hedder ’Den  
Levende Præsentation’, 
hvor vinklen på ingen måde 
’kun’ er det faglige«.
Carsten Bachmann

HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK
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I gamle dage – før lov 409 – var lærere de mest trofaste medarbejdere. Når en 
lærer først havde fået job på en skole som nyuddannet, lagde hun alle kræfter i at 
få klassen, skolen og samarbejdet med kollegerne til at fungere bedst muligt. 25-års 
jubilæer var hverdagskost. En skole var en verden i sig selv, og ofte blev man der hele 
arbejdslivet.

Det er ved at ændre sig radikalt. 
Antallet af lærere, som har kigget sig omkring og fundet job i en anden kommune, 

er mere end fordoblet siden 2012. Lærerne flytter efter tid, efter bedre ledelse, efter 
bedre vilkår i det hele taget. Og selv om tallene fortsat er i den lave ende i forhold til 
resten af arbejdsmarkedet, er lærernes kultur under forandring. 

I gamle dage skiftede man som regel job i sommerferien. Nu ses lærerskift i løbet af 
året, efterhånden som virkeligheden begynder at presse med mangel på tid til forbere-
delse og/eller mangel på tid til at hente egne børn. 

Kulturændringen er kommet for at blive, mener professor Per Fibæk Laursen. Han 
mener ikke, at det er så mærkeligt, at lærerne begynder at shoppe rundt for at finde de 
bedste vilkår. Lærerne er gjort til lønarbejdere.

Mangler vi nu ikke bare en rangliste, som kan fortælle 
lærerne, hvilken kommune der ligger i toppen? Ligesom mi-
nisteriet offentliggør oplysninger, for at forældrene kan søge 
den optimale skole til deres børn. Så er markedstænkningen 
slået helt igennem i folkeskolen. 

Lærerskift midt i året, vikarer og problemer med at finde uddannede lærere – det 
fører alt sammen til en dårligere folkeskole. 

Men for den enkelte lærer er der ikke andre muligheder end at lede efter noget bed-
re, hvis det ikke ved fælles indsats lykkes at forbedre vilkårene i den kommune, hvor 
hun eller han er ansat. Vilkårene har altid været uens, men i øjeblikket skiller kommu-
nerne sig mere og mere ud fra hinanden. Og med lærermangel er mulighederne for at 
finde et nyt job optimale.  

Så udviklingen vil fortsætte. For lærerne vil naturligvis blive ved med at lede efter 
kommuner, hvor de kan gøre et godt stykke arbejde. Og efterhånden som vilkårene bli-
ver mere og mere forskellige, vil lærerne flokkes om de »gode« kommuner, hvis de kan. 
Godt for de gode kommuner. Og godt for dem, der bor der. 

Men for den fælles folkeskole kan det blive en katastrofe. 
Ministeren mener som sædvanligt, at der er tale om startvanskeligheder. Åh, hvor 

må man håbe, hun får ret. 
 

Lærerne bliver 
normaliserede

144583 p02-03_FS2215_Leder.indd   3 14/12/15   14.10
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Tilmeld dig dit faglige netværk på folkeskolen.dk og få ny-
heder, viden og debat om dit fag i dit personlige nyhedsbrev
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Den første læsning 0.-2. klasse – består både af 
bøger og digitalt læremiddel. Denførstelæsning.dk er 
en del af iDansk Portalen og kan også købes separat. 

Køb bogen og portalen sammen og opnå den 
bedste effekt!

Med Denførstelæsning.dk får du

• Den samme legende tilgang til læring

• Mere træning med nye opgaver

• Motivation gennem spil

Den første læsning
Både som bog og digitalt læremiddel 

Ida og Emils velkendte univers – nu med masser 
af nye spil til næste niveau.

Trin 2: Ida og Emil mod nye mål

Følg Ida og Emil mod nye mål i læsning, stavning og 
skrivning. På Trin 2 føres eleverne videre til næste 
niveau i deres læse- og skriveudvikling med fokus 
på vokalglidning og ord med betingede udtaler. 
Der arbejdes med tekstforståelse i læs-selv-
historier og faktatekster. Grafi ske modeller 
indgår som fast element i de tilknyttede 
skriveværksteder.

Denførstelæsning.dk 
NYHED: TRIN 2

Køb 

iDansk-portalen 

og få adgang til 

Trin 2!
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Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen

Den første

LÆSNING
L Æ S E B O G E N

• Bogstavbogen• Skrivebogen• Lærervejledning

• Læsebogen• Arbejdsbogen• Lærervejledning

Den første

LÆSNING består af:

ISBN 978-87-23-00143-6

www.alinea.dk

den forste laesning_omslag  22/01/07  9:22  Side 1

Alinea

om_9788723001436.indd   1

22/01/11   13.21

www.alinea.dk

ISBN 978-87-23-04261-3

Den første

L Y D  O G  B O G S T A V

Ina Borstrøm

Dorthe Klint Petersen

LÆSNING

om_9788723042613.indd   1

5/25/12   1:39 PM

alinea.dk • Telefon 3369 4666

Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K
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I N D H O L D

22 276

HOVEDSTYRELSES- 
VALG 2015

 Stor udskiftning,
læs om den nye hoved-

styrelse og den svingende 
stemmeprocent.

TEMA: LÆRERE  
VIL ARBEJDE TÆTTERE  
PÅ HJEMMET

Hjernegymnastik
Spot: Innovationsdag er for 

hjernen, hvad motionsdagen 
er for kroppen.

LÆRERPROFESSION.DK
ET SITE OM LÆRERPRAKSIS OG PROFESSIONSUDVIKLING

FAGLIGT NETVÆRK  
FOR LÆRERE!

G O D T  N Y T Å R

O G

Folkeskolen ønsker  
alle vore læsere glædelig jul  

og godt nytår. Folkeskolen udgives 
også 22 gange i 2016, nr. 1   

udkommer torsdag den 14. januar.  

Lærerne skifter job. En tredjedel af lærerne på  
Nymarkskolen i Slagelse er stoppet siden lov 409.  
Tre af dem var fynboer, der fandt job tættere  
på hjemmet.
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28 34

Skoleparat med HippHopp
Flodhesten Hipp og kaninen Hopp gør  

Gildbroskolens elever og forældre skoleklar.

Læringsmålstyret 
undervisning

Dressur på bekost-
ning af dannelse? Tre 

eksperter udlægger 
teksten.

Tema: Jobskifte
Lærerne flytter efter bedre arbejdsvilkår /  6
Hver tredje lærer er væk: 
»Lov 409 tog min makker fra mig« ......../  10
Skiftede job: 
»Mine børn skal ikke være taberne« ......../  16

Folkeskolen.dk  .................................../  18

Hovedstyrelsesvalg
Lars Busk og Morten Refskov 
topscorere ved DLF-valget  ....................../  22

Debat
DLF mener .................................................../  24 

Netdebat ....................................................../  24

Lærer til lærer ...................................../  26

Spot .........................................................../  27

Skoleparat
Skoleparat med Klods-Hans og  
prinsessekrone ............................................/  28 

Læringsmålstyret undervisning
Læringsmålstyret undervisning 
skiller vandene ............................................/  34

Tættere på faget .............................../  38

Anmeldelser ........................................./  40

Personalia ............................................../  42

Mindeord ................................................/  42

Ledige stillinger ................................/  42

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

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

144583 p04-05_FS2215_Indhold.indd   5 14/12/15   15.09



6 /  F O L K E S K O L E N  /  2 2  /  2 0 1 5
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Mads Bilde Svendsen var glad for sit lærerjob i Slagelse. 
Men 40 timers tilstedeværelse hang ikke sammen med 
at være far til to i Odense. Derfor sagde han op og fandt et 
nyt lærerjob tæt på hjemmet. Læs hans historie side 16.
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L ærerne er kendt for at være trofaste 
mod arbejdspladsen. Men efter at 
lærerne blev ramt af lockout, og en ny 
skolereform blev vedtaget, er antal-

let af lærere, der forlader folkeskolen eller 
krydser kommunegrænser for at finde bedre 
arbejdsvilkår, fordoblet. 

Seks procent af landets lærere har i år vin-
ket farvel til kollegerne og fundet job i en an-
den kommune eller uden for folkeskolen. An-
tallet af lærere, som har skiftet til et job i en 
anden kommune, er steget fra 800 i løbet af 
hele 2012 til knap 2.000 frem til 1. november i 
år. Det er en stigning på næsten 150 procent.

Samme tendens viser tallene for, hvor 
mange lærere, der har valgt helt at forlade 
folkeskolen. 

Tallene er trukket fra Danmarks Lærer-
forenings medlemsregister, og de bekræfter 
formand for Danmarks Lærerforening Anders 
Bondo Christensens oplevelse af, at langt flere 
lærere kaster sig ud i et jobskifte efter indfø-
relsen af folkeskolereform og arbejdstidslov. 

»Jeg møder mange, som allerede har skif-
tet job eller overvejer at skifte. Den daglige 
arbejdssituation er simpelthen så utilfreds-
stillende, at man er nødt til at forsøge noget 
andet«, siger Anders Bondo Christensen.

Reform og arbejdstidslov presser
Professor i pædagogik ved Aarhus Universitet 
Per Fibæk Laursen giver Anders Bondo ret i, 
at den nye skolevirkelighed med folkeskolere-
form og arbejdstidslov er skyld i flere jobskift 
mellem kommunerne. 

»Kommuner og folkeskoler omsætter og 
fortolker de nye arbejdstidsregler og refor-
men forskelligt, og den øgede forskellighed 
motiverer lærerne til at flytte sig efter de ar-
bejdsvilkår, de opfatter som mest attraktive«, 
siger han.

Formand for Skolelederforeningen Claus 
Hjortdal mener også, at de ændrede vilkår 
genererer flere skift:

»Lærerne skifter oftere mellem skoler og 
mellem kommuner. Vilkårene for lærerne 
betyder mere. Det betyder også mere, hvor 
langt der er til arbejde, når der er pligt til at 
være længere på arbejdspladsen«, siger han.

Professor Per Fibæk Laursen tror, tenden-
sen er kommet for at blive. Der er tale om et 
kulturskifte i forholdet til folkeskolen, mener 
han: 

Antallet af lærere, der finder et nyt arbejde i en anden kommune  
eller helt uden for folkeskolen, er mere end fordoblet efter reform og 
den nye arbejdstidslov. Der er sket en kulturændring i skolen, så lærerne 
i højere grad flytter efter bedre arbejdsvilkår, mener forskere.  

Lærerne flytter efter  
bedre arbejdsvilkår

Hyppige lærerskift er ikke 
godt for eleverne. Lærer-
ne er bedst, når de ken-

der eleverne. 
Per Fibæk Laursen,  

professor og blandt andet forfatter 
til bogen »Drop ambitionerne – og lav 

bedre undervisning«
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TEMA: JOBSKIFTE

8 /  F O L K E S K O L E N  /  2 2  /  2 0 1 5

»Tidligere har lærerne været meget trofaste 
mod deres skoler, og ikke så få blev på samme 
skole hele livet. Vi har med politikernes bil-
ligelse, eller nærmere opfordring, fået foræl-
drene til at betragte skolen som et marked, 
hvor man skal lede efter de mest attraktive 
forhold for sit barn. Det er ikke så mærkeligt, 
at lærerne også begynder at betragte det sådan 
og flytter sig efter de arbejdsvilkår, de synes er 
mest attraktive«, siger professoren. 

Lektor fra Roskilde Universitet Henrik 
Lambrecht Lund forsker i arbejdsliv. Han 
peger på manglende indflydelse som en afgø-
rende faktor for, at lærerne flytter mere.

»Når man får mindre indflydelse, bliver 
arbejdet mindre godt. Og der er blevet min-
dre indflydelse for den enkelte lærer efter 
reformen og lov 409. Når skolen styres mere 
udefra, bliver der lagt bånd på lærernes fag-
lighed, kreativitet og mulighed for at forme 

arbejdet. Det er på mange måder en ind-
skrænkning af deres professionsforståelse«, 
siger Henrik Lambrecht Lund. 

Per Fibæk Laursen er enig i, at lærernes 
rolle har ændret sig: 

»Lærerne er gjort til lønarbejdere, der skif-
ter, når de får et bedre tilbud. Den positive 
tolkning er, at lærerne ikke bare tilpasser sig, 
men går efter de skoler, hvor de får de bedste 
muligheder for at realisere det, de gerne vil«.

 HER FLYTTER  
LÆRERNE 

Klik ind på  
folkeskolen.dk’s kort 

og se, hvordan  
situationen er i hver 

enkelt kommune. 
Hvor mange lærere 

er flyttet til en  
anden kommune, 

hvor mange har fået 
job uden for folke-

skolen, hvor mange 
var det før reformen? 

Og ikke mindst:  
Hvor flytter man hen, 

når man vil forlade 
sin kommune?

Procentdel af kommunens lærere, der er 
søgt ud af kommunen siden 1. januar 2014.

0-4 procent
5-9 procent
10-14 procent
15-19 procent
20-29 procent
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Michael Ziegler, chefforhandler i KL og 
konservativ borgmester i Høje-Taastrup, me-
ner dog ikke, at kommunerne oplever den 
øgede udskiftning på lærerværelserne som et 
problem.

»Tallene virker ikke alarmerende. Tidligere 
har der været meget lav personaleomsætning 
blandt lærerne, og selvom udskiftningen er 
steget lidt, er tallene stadig lave. Og det gene-
relle billede er, at kommunerne ikke har pro-
blemer med at besætte de ledige stillinger«, 
siger Michael Ziegler. 

Men skolelederne deler ikke Michael 
Zieglers opfattelse. En ny statusrapport om 
skoleledelse fra Det Nationale Forskningscen-
ter for Velfærd viser, at siden reformen er der 
dobbelt så mange skoleledere, der melder, at 
de mangler kvalificerede lærere, i en grad så 
det hæmmer undervisningen.

Lærerskift skaber problemer
Formand for Skole og Forældre Mette With 
Hagensen er  bekymret over udviklingen, da 
hun mener, lærerskift skaber utryghed blandt 
forældre og elever.  

»Hvis nabokommunen har en bedre aftale 
eller fortolkning af reglerne set med lærer-
øjne, begynder lærerne lige så stille at sive. 
Også midt i skoleåret, og det er vi ikke vant 
til at se i skolebestyrelserne. Det er bekym-
rende, for hullet, der opstår, inden en ny 
bliver ansat, dækkes af vikarer«, siger Mette 
With Hagensen, der mener, at hvert lærerskift 
skaber utryghed for både elever og forældre, 
og at det går ud over de gode relationer, der 
er bygget op med lærerne.

At den øgede udskiftning blandt lærerne 
kan få negative konsekvenser for eleverne, er 
professor Per Fibæk Laursen ikke i tvivl om: 

»Hyppige lærerskift er ikke godt for elever-
ne. Lærerne er bedst, når de kender eleverne. 
Mange skift kan belaste børnene. Derudover 
kan det også være en udfordring for skolele-
dere og kommuner, da de er nødt til at være 
på tæerne og gøre sig attraktive for lærerne«.

Minister: Lærerskift fører til uro 
Undervisningsminister Ellen Trane Nørby 
mener, at store forandringer altid vil medføre 
udskiftning på arbejdspladser. 

Så forsigtigt er tallene beregnet 

I løbet af 2012 flyttede cirka 800 
lærere fra én kommune til en anden, 
og i år er tallet per 1. november oppe 
på knap 2.000. I samme periode 
steg også antallet af lærere, der valg-
te at finde et job uden for folkesko-
len. Knap 900 lærere valgte i 2012 
at forlade folkeskolen, mens det alle-
rede drejer sig om over 1.600 i år.   

Udtrækket i DLF’s medlems-
register er over antallet af lærere, 

der har skiftet job fra en skole i én 
kommune til en skole i en anden 
kommune. Studerende og lærere, 
der er kommet fra eller gået til le-
dighed eller pension eller fra eller 
til en ukendt ansættelse, er ikke 
talt med. Derfor er tallene efter al 
sandsynlighed væsentligt større i 
virkeligheden.

   Tallene for skift ud af folke-
skolen er trukket på udmeldelser af 

foreningen, hvor man med sikkerhed 
ved, at skiftet skyldes ansættelse 
uden for folkeskolen. Det betyder, at 
skift ud af folkeskolen til for eksem-
pel Ungdommens Uddannelsesvej-
ledning eller et andet DLF-område 
ikke er talt med. Derfor er dette tal 
med sikkerhed væsentligt større. 

Udtrækket er foretaget 1. januar 
hvert år fra 2010 til 2015 plus 1. 
november 2015.

Hvis nabokommunen 
har en bedre aftale eller 
fortolkning af reglerne 
set med lærerøjne, be-
gynder lærerne lige så 

stille at sive. Også midt 
i skoleåret, og det er vi 

ikke vant til at se i skole-
bestyrelserne. 

Mette With Hagensen, formand  
for Skole og Forældre

»Det ser vi nu på en række skoler, og det 
kan give udfordringer og uro. Det er jeg enig 
med de øvrige aktører på skoleområdet i«, si-
ger hun i et mailsvar til fagbladet Folkeskolen. 

Hun håber, at eleverne med tiden vil op-
leve færre lærerskift, end tilfældet er i dag. 

»Vi ved også, at der er stor forskel på, 
hvordan reformen er håndteret på de enkelte 
skoler, så det er måske naturligt, at lærerne 
søger hen til de skoler, hvor det går godt med 
implementeringen. Efterhånden som flere 
og flere elementer falder på plads, håber jeg, 
at der vil komme mere stabilitet rundtom på 
skolerne til gavn for børnene, men også for 
lærere og ledere«. 

 

144583 p06-17_FS2215_Jobskifte.indd   9 14/12/15   14.46



10 /  F O L K E S K O L E N  /  2 2  /  2 0 1 5

S tore tudedag. Sådan tænker lærer 
Susanne Cecilie Jensen om den dag, 
hendes makker gennem seks år, Mads 
Svendsen, sagde op. Halvandet år sene-

re kan det stadig bringe tårerne frem hos hende: 

»Det er supertrist, at jeg har mistet min makker 
til lov 409. Han blev nødt til at rejse hjem til 
Fyn. Vi havde gang i så mange gode ting, som så 
ikke kunne fortsætte«, siger hun. 

En tredjedel af Nymarkskolens lærere 

forlod skolen i forbindelse med lockout, ar-
bejdstidslov og ny skolereform. Seks lærere 
har sagt op, og ti er blevet pensioneret siden 
skoleåret 2012/13. Fire lærere på Nymarksko-
len pendlede fra Fyn til Slagelse, men med et 

Hver tredje lærer er væk:
»Lov 409 tog min makker fra mig«
Lærere, elever og leder på Nymarkskolen i Slagelse mærkede  
utilsigtede konsekvenser af arbejdstidsloven, da adskillige  lærere  
forlod skolen, fordi den nye hverdag ikke passede ind i deres liv.

»Udskiftning er noget skrammel« 

Det rammer både elever og forældre, når der er stor udskift-
ning blandt lærerne. Forælder Gitte Møller ærgrer sig over, at 
hendes søns klasselærer gik på pension midt i skoleåret.
»Hun sagde, at hun ikke kunne mere nu. At det var for meget 
med alt det nye, så hun gik på pension«.

Gitte Møller er mor til 12-årige Kasper Simonsen, der i 
midten af 5. klasse mistede sin klasselærer på Højvangs-
skolen i Horsens til pensionisttilværelsen. En lærer, han havde 
haft siden 3. klasse og var nået at blive glad for. Og det er 
ærgerligt, synes hun. 

»Udskiftning er noget skrammel.  Og det har der 
desværre været en del af. Det er træls, for hver gang 
går der noget tabt. Man skal starte forfra med den 
tillid, man har bygget op over tre år«, fortæller hun.

TEMA: JOBSKIFTE

 
Især på det faglige plan oplever Gitte Møller, at der 

går noget tabt, når hendes søn skal have nye lærere. 
»Der var et langt overlap, som blev dækket af 

vikarer, efter at klasselæreren gik på pension. Fag-
ligheden går tabt, i den tid det tager at få en ny kørt 
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krav om 40 timers tilstedeværelse røg mulig-
heden for at forberede sig i toget og hjemme, 
og tre af dem valgte at få et job tættere på 
hjemmet. 

»Det er virkelig fagligt dygtige og engagere-
de lærere, der er forsvundet. Meget pludseligt 
manglede erfaring og kollegial sparring. Og 
det var ikke, fordi de var utilfredse med sko-
len, men med lov 409. Vi mistede tre faglige 
fyrtårne, og det er virkelig et tab«, siger sko-
lens tillidsrepræsentant Anette Petersen.

Stort tab for skolen
Skoleleder René Nielsen har også mærket 
forandringerne. 

»Inden det her har vi haft en lang periode,  
hvor der stort set ikke er nogen, der har skif-
tet arbejde. Der har været enkelte drypvise 
pensioneringer, og enkelte er blevet prikket 
i sparerunder. Men intet, der ligner det her«, 
fortæller skolelederen, der ikke lægger skjul 
på, at det har været et stort tab for skolen:

»Det har været en voldsom proces, fordi 
medarbejderne samtidig har været sårede og 
pressede over alt det nye, som har ramt dem. 
Men det har også givet plads til, at nogle med-
arbejdere har kunnet udfylde de nye roller, 
der er blevet ledige«. 

Skoleleder og tillidsrepræsentant har i 
hele forløbet arbejdet meget tæt sammen.

»Udskiftning er noget skrammel« 

»Udskiftning er noget skrammel.  Og det har der 
desværre været en del af. Det er træls, for hver gang 
går der noget tabt. Man skal starte forfra med den 
tillid, man har bygget op over tre år«, fortæller hun.

Vi mistede tre faglige 
fyrtårne, og det er 
virkelig et tab.
Anette Petersen,  
tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentant Anette 
Petersen og skoleleder René 
Nielsen har i hele forløbet med 
arbejdstidslov og skolereform 
arbejdet tæt sammen. »Vi 
afklarede alt, inden vi fortalte 
det til lærerne«, siger Anette 
Petersen. 

 
Især på det faglige plan oplever Gitte Møller, at der 

går noget tabt, når hendes søn skal have nye lærere. 
»Der var et langt overlap, som blev dækket af 

vikarer, efter at klasselæreren gik på pension. Fag-
ligheden går tabt, i den tid det tager at få en ny kørt 

på banen. Og nogle gange er vikarerne studenter, der slet ikke 
kan holde det faglige niveau«. 

Kasper Simonsen synes ikke, at han lærer nok, når han 
bliver undervist af vikarer.

»Vi havde vikarer i over en måned, og det var rigtig træls. 

Jeg synes, det er irriterende med så mange forskellige lærere, 
for så lærer man ikke så meget«, siger Kasper Simonsen. 

Problemet er størst, når skiftet sker midt i skoleåret, synes 
Gitte Møller, og derfor ville hun ønske, at lærerne fulgte ele-
verne helt indtil sommerferien. 

Susanne Cecilie Jensen mener, at lock-
out og ny arbejdstidslov er årsag til, at en 
tredjedel af hendes kolleger er rejst fra 
Nymarkskolen.
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TEMA: JOBSKIFTE Andet arbejde,  
Fyn

Skoleleder

Tillidsrepræsentant

Pension
Pension

Pension

Pension

Pension

NYMARKSKOLEN: HVER TREDJE 
LÆRER UDSKIFTET SIDEN 2013
Ved skoleårets start på Nymarkskolen i Slagelse var i skoleåret 
2012/13 48 lærere og tre ledere. Siden personalebilledet blev taget på 
en sommerdag, har seks lærere fået andet arbejde, og ti er gået på pen-
sion. Samlet er det hver tredje lærer eller 33 procent af lærerstaben, 
der er rejst eller gået på pension. Skoleleder René Nielsen har aldrig  
tidligere prøvet så stor udskiftning på så kort tid.  
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Andet arbejde  
på grund af 
besparelser

Andet arbejde,  
Fyn

Pension

Andet arbejde,
Fyn

Andet arbejde  
på grund af  
besparelser

Andet arbejde  
i kommunen

Pension

Pension

Pension

Pension
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»Vi afklarede alt, inden vi fortalte det til 
lærerne. Vi havde onsdagsinfomøder, hvor 
vi sammen orienterede om nye tiltag, og det 
tror jeg virkelig har været godt. Der er en 
verden til forskel fra sidste år og så i år«, siger 
tillidsrepræsentant Anette Petersen

Mange på pension
Op til skolereformens indførelse og den nye 
arbejdstid valgte ti lærere at gå på pension. 

»Det var folk, jeg havde lænet mig op ad, 
som pludselig var væk, og nogle af dem hav-
de stadig mange års arbejde i sig«, siger lærer 
Susanne Cecilie Jensen. På grund af faldende 
børnetal skulle ikke alle stillinger genbesæt-
tes, og da sommerbrune børn strømmede 
gennem dørene i august 2014, var der fem 
ubesatte lærerstillinger. Desuden var en lærer 
langtidssygemeldt. 

»Der arbejdede jeg for min løn som tillids-

repræsentant. Vi var virkelig på dybt vand. Vi 
fik ikke lov til at vælge, hvilken vippe vi skulle 
springe fra. Vi blev skubbet ud fra femmeter-
vippen«, siger Anette Petersen.

Pres på lærerne
Lærer Mette Hansen var en dem, som vir-
kelig mærkede en knude i maven, når hun 
kom på arbejde. Helst undgik hun skabene i 
gangen foran lærerværelset. For på de skabe 
hængte ledelsen de hvide vikarsedler, og i 
perioden efter sommerferien var der rigtig 
mange sedler. Skolens tidligere sløjdlærer 
var som Mads Svendsen også flyttet til en 
skole på Fyn, og Mette Hansen, som skulle 
have delt valghold med ham, havde pludselig 
langt flere elever, end hun havde forestillet 
sig. 

»Rigtig mange timer blev omlagt. Jeg måtte 
have dobbelthold i valgfag, så jeg havde 28 

Det har været en 
voldsom proces,  
fordi medarbejderne 
samtidig har været 
sårede og pressede 
over alt det nye, som 
har ramt dem.
René Nielsen, skoleleder

TEMA: JOBSKIFTE
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elever i håndarbejde og kun 12 symaskiner. 
Det er rigtig mange børn at aktivere«, siger 
Mette Hansen. 

I løbet af skoleåret blev der ansat nye 
lærere, men også det har ifølge lærer Dorte 
Sørensen skabt et ekstra arbejdspres: 

»Der er eksporteret rigtig meget viden til 
Fyn fra vores skole. Det giver en ekstra ar-
bejdsbyrde, når mange nye skal køres ind i 
kulturen og rutinerne. Så på den led bliver vi 
også belastet«, siger hun. 

Ny arbejdstid giver sammenhold
På lærerværelset er de enige om, at selvom det 
første år med reform, arbejdstidslov og mange 
nye kolleger har tæret, er det begyndt at gå 
bedre nu. 

Men arbejdstidsloven har også ført noget 
godt med sig, mener Anette Petersen: 

»Vi er simpelthen mere sammen, og det gør, 
at man har større forståelse for, hvor vi står. 
Jeg kan se, hvem der har overskud til at hjæl-
pe, og hvem der måske skal have lidt hjælp. Jeg 
tror, vi har fået et større sammenhold«.

Skolelederen tror også, at der kommer 
mere ro på i fremtiden.

»Vi er blevet klogere. Det tillidsbrud, som 
kom med lov 409, er ved at blive bygget op 
igen. Der er kommet mere flow nu, og vi har 
fået et fælles sprog. Vi har valgt, at der kun 
er ét indsatsområde på vores skole – nemlig 
visible learning. Det er vores fundament, og 
vi laver ikke om de næste tre-fire år. Skolen 
skal have ro, og jeg tror, der er rimelig ro på 
personalet de næste år – og vi har ikke udsigt 
til flere pensioneringer lige nu«.

»Men så ved vi ikke, hvad Slagelse Kommu-
ne eller regeringen kan finde på«, siger Anette 
Petersen. 

Det giver en ekstra 
arbejdsbyrde, når 
mange nye skal  
køres ind i kulturen 
og rutinerne.
Mette Hansen, lærer

Den lærer, som Mette Hansen skulle dele valghold med, 
sagde op og flyttede til en skole på Fyn. Derfor måtte hun 
undervise 28 elever i håndarbejde og havde kun 12 syma-
skiner. »Det er rigtig mange børn at aktivere«, siger hun.

Hver fjerde lærer i  
Slagelse har skiftet job 

25 procent af lærerne i Slagelse Kommune har forladt deres stilling 
fra den 1. marts 2014 til 31. januar 2015. Lærerflytningerne dækker 
blandt andet over pensioneringer og skift til andre kommuner. 
Kilde: Slagelse Lærerkreds

Mænd skifter mest 

Generelt skifter 15 procent af lønmodtagerne job 
i løbet af et år ifølge Dansk Arbejdsgiverforenings 
Arbejdsmarkedsrapport fra 2013. Men det tal 
dækker over store udsving, da der i nogle brancher 
skiftes tre gange om året. Privatansatte skifter of-
tere end offentligt ansatte, og mænd skifter oftere 

end kvinder. Ansatte i ejendomshandel og rengø-
ring skifter oftest job, mens undervisere og ansatte 
ved råstofindvinding er mest loyale.  
Kilde: Arbejdsmarkedsrapport 2013, beskæftigelse før og nu.
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B eslutningen kom listende efter lock-
out-en. 33-årige Mads Bilde Svendsens 
ko ne forsikrede ham ellers om, at de 
nok skulle klare de ændringer, som 

arbejdstidsloven ville medføre i deres fælles 
liv med to børn på to og seks år i den røde 
villa i Odense. 

Han var glad for både arbejdet og kol-
legerne på Nymarkskolen. Han havde gode 
karrieremuligheder, kollegerne var glade for 
at arbejde sammen med ham, og ledelsen 
tilbød ham en mere fleksibel løsning i forhold 
til arbejdstiden. Men alligevel gik han i foråret 
2014 ind til skolelederen René Nielsen og bad 
om en anbefaling. 

»Jeg havde ikke et andet job. Men det var 
ikke helt fair at indgå i en fagfordeling, når jeg 
godt vidste, at jeg ikke skulle være der efter 
sommerferien. Jeg var glad for mit job. Jeg hav-
de været der fem år, og jeg syntes, jeg skyldte 
at melde ud«, siger Mads Bilde Svendsen

Sved på panden
Hver morgen klokken 7 satte han sig i toget 

fra Odense. I kupeen kunne han forberede 
undervisningen og tjekke intra.

»Pludselig ville de timer være spildt. Jeg 
skulle lægge mange flere timer på skolen. 
Jeg ville hverken kunne hente eller aflevere 
børnene. Min kone er også pendler. Døgnet 
havde for få timer. Jeg kunne simpelthen ikke 
se, hvordan jeg på en retfærdig måde kunne 
være forælder«.

Sommerferien nærmede sig. Ti ansøg-
ninger var skrevet. Og Mads Bilde Svendsen 
havde stadig ikke et job på Fyn.

»Jeg fik sved på panden. Jeg havde slået 
en cirkel om Odense, hvor jeg søgte job i 
en radius af 40 kilometer. Jeg tænkte, at det 
måtte være godt nok. Jeg ville have en sko-
leleder, der ville udvikling. Og jeg ville have 
pædagogiske udfordringer. Og det lykkedes 
også«, siger Mads Bilde Svendsen, som fandt 
en skole – Agedrup Skole – der kunne tilbyde 
ham den ønskede stilling på mellemtrinnet.

Endnu en opsigelse
Men det gik hurtigt op for Mads Bilde Svend-

sen, at Agedrup Skole lå på den forkerte side 
af Odense.

»Transporttiden i bil viste sig at være næ-
sten lige så lang som til Slagelse, og der var 

Skiftede job:
»Mine børn skal  
ikke være taberne«
40 timers tilstedeværelse på Nymarkskolen i Slagelse hang ikke 
sammen med Mads Bilde Svendsens ønske om at tage del i sine børns 
liv i Odense. Derfor sagde han op og søgte nyt job tættere på hjemmet.

»Når man sender den første ansøgning, har man truffet 
beslutningen«, siger Mads Bilde Svendsen om sin beslut-
ning, som han traf sammen med sin hustru efter lock-
outen i 2013 – han sagde op i Slagelse i foråret 2014 for 
at slippe for den lange transporttid.

TEMA: JOBSKIFTE

Eleverne får oftere vikar 

Jobskifte og efteruddannelse er medvirkende årsag til, at 
folkeskolers brug af vikarer og andre timelønnede lærere 
er steget med 45 procent fra skoleåret 2013/14 til sidste 
skoleår. Kun 12 procent af det seneste skoleårs vikarer og 
timelønnede lærere har en læreruddannelse, viser en op-

gørelse fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.
Per Fibæk Laursen, professor ved Institut for Uddannelse 
og Pædagogik, Aarhus Universitet, kalder brugen af vika-
rer for en »nødløsning«.
»Det gælder især vikarer, der ikke er læreruddannede, og 

problemet er endnu værre, hvis den slags vikarer varetager 
længere forløb. Konsekvensen på sigt er, at elevernes fag-
lige udbytte bliver mindre«, siger han til Politiken.
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ikke mulighed for fleksibilitet. Jeg var utroligt 
bundet. Så jeg tænkte: Kan jeg holde til det 
her?« siger Mads Bilde Svendsen.

Han mener, at han ubevidst tog beslutnin-
gen om at flytte en gang mere, da han allere-
de efter et par uger i det nye job installerede 
Jobnet-appen på sin telefon.

»Jeg følte mig utrolig dum, men efter fem 
måneder midt i skoleåret valgte jeg at trække 
stikket igen«, siger han.

Denne gang havde han fundet et nyt job, 
før han gik ind på skolelederens kontor.

»Jeg skulle have et job helt tæt på, så jeg 
kunne få den time om eftermiddagen med 
mine børn, som jeg savnede, og som gjorde, 
at de ikke ville være de sidste i institutionen 
hver dag«.

Er jeg god nok?
I dag arbejder han på Seden Skole ikke så 
langt fra bydelen Vollsmose. Små tre kilome-
ter fra hjemmet. Han er tilbage i indskolingen 

Lockouten var en 
dødsdom. Jeg kunne 
godt regne ud, hvad 
den ville betyde for 
mit arbejdsliv.
Mads Bilde Svendsen

»Ikke lærer for enhver pris«:  
Ulla Møller Madsen har sagt sit  
lærerjob op uden at have et andet  
arbejde på hånden.

»Hver fjerde lærer i Horsens er  
nyansat«: Nogle lærere er skiftet til en 
anden kommune, andre har valgt helt 
at forlade faget.

Mange lærere har valgt at forlade 
folkeskolen efter arbejdstidslov 
og reform – læs i næste nummer:

og føler på mange måder, at han er begyndt 
forfra. Siden tiden i Slagelse har han fået en 
del mere undervisning og er også i en periode   
gået lidt ned i løn. Men det er noget andet, 
der betyder noget for Mads Bilde Svendsen. 

»Jeg sagde farvel til gode samarbejdspart-
nere og karrieremuligheder i Slagelse. Jeg er 
startet fuldstændig forfra. Jeg skal bevise mit 
værd igen. Og så kommer den der lille usik-
kerhed. Var det bare dem i Slagelse, der så 
noget i mig? Det har været udfordrende, men 
også spændende at starte på noget nyt og 
opleve så forskellige skolekulturer«.

Han fortryder ikke. Han vil bygge noget 
nyt op, hvor han er nu.

»Mit arbejdsliv er ændret meget. Men det 
ville det også være, hvis jeg var i Slagelse. 
Nogle gange er jeg ikke topforberedt, men det 
må jeg affinde mig med. Der er dage, hvor jeg 
ikke når alle de krav, der er i den målstyrede 
undervisning«, siger han.

Men der er også gode ting i det nye liv.
»Det er fedt, at jeg kan sætte mig ned og 

se et tv-program om aftenen med god samvit-
tighed. Nogle gange sniger jeg mig til at forbe-
rede mig derhjemme, men så er det for egen 
regning. Jeg tror, jeg er blevet meget mere 
nærværende derhjemme«. 
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Torsdag 3. december 2015 kl. 06.30  

Partier holder fast i lang skoledag:  
»Jeg gik også lang tid i skole, da jeg var barn«

15 dage og tre timer inde i 6. klasse kunne 
en finsk elev pakke sin skoletaske og forlade 
skolen, hvis han havde haft lige så mange 
timer på skemaet som danske skoleelever. 
Den lange skoledag giver så mange sko-
letimer, at et dansk skoleliv nu er fire år 
længere end et finsk målt på timer. Også 
skoleskemaerne i Sverige og Norge bliver 
overgået med flere år. 

Efter seks år har en dansk skoleelev haft 
de 6.327 timer, som finske elever har i lø-
bet af hele deres skoletid. På det tidspunkt, 
15 dage inde i 6. klasse, mangler en dansk 
elev stadig 4.633 undervisningstimer eller 
næsten fire års skolegang. Forskellene er no-
genlunde de samme i forhold til svenske og 
norske elever.

Det viser en sammenligning, folkeskolen.
dk har foretaget på baggrund OECD’s opgø-
relse over obligatoriske undervisningstimer i 
løbet af et skoleliv i 31 medlemslande.

Ikke nødvendigvis mere undervisning
Godt nok går danske elever nu omkring fire år 
længere i skole end elever fra resten af Norden. 
Men det betyder ikke, at de får meget mere un-
dervisning. For politikerne har puttet timer i de 
danske skemaer, som ikke er traditionelle un-
dervisningstimer, og det gør det svært at vur-
dere undervisningstiden, lyder det fra forskere. 

Selvom OECD’s tal slår fast, at danske 
skolebørn efter reformen kører med skoleske-

maer, der giver langt flere timer på et skoleliv 
i forhold til resten af verden, betyder det ikke 
nødvendigvis, at de danske elever får mere 
undervisning, lyder det fra adjunkt på Profes-
sionshøjskolen UCC Louise Rønberg. 
bje@folkeskolen.dk

Tirsdag 1. december 2015 kl. 14.54 

Havde eleverne fra Vikiin Skole i Helsinki lige så lange 
skoledage som i Danmark, kunne de forlade skolen 
kort inde i 6. klasse.

Forskere: Rekordtimetal 
giver ikke nødvendigvis meget 
mere undervisning.

Danske elever går fire år  
længere i skole end finner

Foto: Lena M
alm

 

Det får ikke parti-
erne bag reformen 
til at ændre ved 
den lange skole-
dag, at det viser 
sig, at danske 
børn går fire år 

mere i skole end deres nordiske naboer. 
Det kommer ikke bag på De Radi-

kales undervisningsordfører, Marianne 

Jelved, at danske elever nu går næsten 
fire år længere i skole end både finske 
og svenske elever. »Vi har afleveret så 
mange timer siden 1960’erne og frem-
efter. Børnene går langt mindre i skole i 
dag, end de gjorde, da jeg gik i skole. Det 
er faktisk en glæde at gå i skole. Jeg kan 
ikke se, at det er et problem at gå meget 
i skole. Det gjorde jeg også, da jeg var 
barn«, siger Marianne Jelved.

Fredag 4. december 2015 kl. 07.00  

Forsker om lang skoledag: Antorini 
ønskede ikke fagligt løft 

Danske elever har ikke tusindvis af flere timer end 
andre elever i Norden, fordi de skal blive markant 
dygtigere. Da Christine Antorini var undervis-
ningsminister, var hun kun optaget af at bryde 
den sociale arv, anklager professor Peter Allerup.

Alle elever skal blive dygtigere, og reformen er 
ikke min alene, lyder svaret fra den forhenværende 
minister. Hun understreger, at forligskredsen har 
tilføjet reformens mange timer for at løfte alle 
elever i folkeskolen. Ikke kun elever fra hjem med 
forældre, der ikke kan bistå med lektiehjælpen.
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Tirsdag 24. november 2015 kl. 15.41  

DLF: Kommuner  
skal åbne op for  
sen skolestart 

Det skal gøres lettere for forældre 
at sende deres barn senere i sko-
le. Sådan lyder meldingen fra DLF 
som reaktion på, at en ny SFI-
rapport konkluderer, at en sen 
skolestart giver dygtigere elever.
Januarbørn har det lettest i sko-
len. For de klarer sig markant 
bedre end de elever, som er født i 
december og dermed er de yngste 
i klassen, når de begynder i skole.
»Det er et problem, at forældrene 
ikke kan vælge at lade deres barn 
starte senere«, siger formand for 
skole- og uddannelsespolitisk 
udvalg i DLF Bjørn Hansen.

Onsdag 9. december 2015 kl. 08.24 

To ud af tre friskoler 
har sagt nej til  
inklusionselever 

66 procent af friskolerne har in-
den for de seneste to år frarådet 
eller sagt nej til at optage elever 
med særlige behov, viser en ny 
rapport fra Danmarks Evalu-
eringsinstitut. Den hyppigste 
begrundelse er faldende tilskud 
til inklusion og specialundervis-
ning. Rapporten viser også, at 
de små friskoler har flere elever, 
der modtager støtte i undervis-
ningen, end de store.

 
nyheder på:

  

Torsdag 3. december 2015 kl. 16.00 

Medienævnet har tildelt fag-
bladet Folkeskolen mediestøtte. 
Lærernes fagblad får knap to 
millioner kroner af den stats-
lige pulje, som har til formål at 
fremme et alsidigt udbud af ny-
heder med henblik på styrkelse 
af den demokratiske debat. 

»Det er et klap på skulderen 
til Folkeskolen, at Medienævnet 
siger, at vi er et selvstændigt 
medie med et stort indhold 
af selvstændigt produceret 
journalistik af politisk og sam-
fundsmæssig relevans for en 
bred kreds«, fremhæver en glad 
og stolt chefredaktør.

At Folkeskolen først får 
støtte nu, er ikke udtryk for, at 

mediet ikke hele tiden har levet 
op til kriterierne. Men medier, 
der er 100 procent ejet af fag- 
eller brancheorganisationer, kan 
ikke få støtte. Derfor har Folke-
skolen først søgt støtte i år, hvor 
mediet per 1. oktober udgives 
af Fagbladet Folkeskolen ApS – 
ejet to tredjedele af Danmarks 
Lærerforening og én tredjedel af 
firmaet Stibo Graphic.    
kra@folkeskolen.dk

 

Mest læste:
 
•   DLF’s ledelse valgt – se den 

nye hovedstyrelse her 

•   »Formålet må være et sam-
fund, hvor folk kan holde ud 
at leve« 

•   Forsker om lang skoledag: An-
torini ønskede ikke fagligt løft 

Mest kommenterede  

•   Elever danser proteinsyntesen 
– og husker den bedre

•   Forsker om lang skoledag: An-
torini ønskede ikke fagligt løft

•   Debat: Målingsstyring – som 
at tømme en gylletank i en 
spillevende å  

Folkeskolen  får mediestøtte

Foto:Thom
as Arnbo

DLF’s kongres i september besluttede 
at lægge udgivelsen af Folkeskolen 
over i et udgiverselskab. Det mulig-

gjorde ansøgningen om mediestøtte.

»Formålet må være et samfund, 
hvor folk kan holde ud at leve«  
Interview med Peter Kemp

FIK DU  
LÆST: 

Mandag 7. december 2015 kl. 13.39  

Antallet af pædagoger i undervisningen  
fordoblet efter reformen

Antallet af pædagoger, der underviser i folkeskolen, blev omtrent fordob-
let, da folkeskolereformen trådte i kraft. Samlet set er antallet af pæda-
gogårsværk i folkeskolen steget med 279 procent siden 2011. I samme 
periode er antallet af lærerårsværk faldet med ni procent.

»Jeg vil ikke sige, at der ikke er brug for de pædagoger, men det vir-
ker som en forkert prioritering at skære i antallet af lærere, når eleverne 
får en længere skoledag«, siger DLF-formand Anders Bondo.

+ 279 %
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Tirsdag 8. december 2015 kl. 16.32 

Kommuner overskrider klasseloftet

En ny udredning fra Undervisningsministeriet vi-
ser, at der ikke er nær så mange »mega«-klasser 
som først angivet. Men også at 39 klasser ulov-
ligt sprænger klasseloftet.

»Her får vi igen eksempler på kommuner, der 
ikke holder loven, som vi også har set det på so-
cialområdet. Jeg vil gerne kunne blive ved med 
at gå ind for en decentral styreform, og derfor vil 
jeg gerne vide noget om, hvilke foranstaltninger 
man vil iværksætte over for de kommuner, som 
ikke har overholdt en lov, der er fuldstændig pi-
skeklar og ikke til at tage fejl af«, lød det fra Ma-
rianne Jelved, da der var åbent samråd om det 
stigende antal meget store klasser i folkeskolen.

Onsdag 9. december 2015 kl. 07.00  

Historiedysten 2016 rammer  
ned i en hvepserede
Vi nærmer os så småt 100-års jubilæet for Dan-
marks salg af de caribiske øer St. Thomas, St. 
John og St. Croix til USA. Jubilæet skulle have 
været markeret med en særudstilling på Natio-
nalmuseet, men den er blevet aflyst af økono-
miske hensyn. Det har sat gang i en debat om, 
hvorvidt Danmark som land i tilstrækkelig grad 
anerkender sin fortid som kolonimagt og slave-
nation. I Historiedysten skal skoleelever forholde 
sig til blandt andet Danmark som slavenation.
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I begyndelsen af oktober havde lærerne på 
halvdelen af landets skoler stadig ikke fået en 
opgørelse af sidste års arbejdstid. Det er den 
opgørelse, som afgør, om man skal have over-
arbejdsbetaling og/eller afspadsering, og som 
er et krav i lov 409.

I august sidste år udbetalte kommunerne 
over 20 millioner kroner i overarbejdsbetaling 
til lærerne – knap 400 kroner i snit per lærer. I 
august i år blev der udbetalt under ni millioner 
kroner – 172 kroner per lærer – viser et udtræk 
fra Kommunernes og Regionernes Løndata-
kontor.

Det, der er forandret i mellemtiden, er, at 
lærernes arbejdstid er gået fra en planlæg-
ningsaftale til lov 409, hvor arbejdstiden skal 
gøres op ved skoleårets slutning. Men i slut-
ningen af september/begyndelsen af oktober 
havde lærerne på 51 procent af skolerne ikke 
fået en opgørelse af deres arbejdstid i sidste 
skoleår. Det viser en undersøgelse, som Læ-
rerforeningen har gennemført blandt tillidsre-
præsentanterne.

»Det er meget alvorligt og meget kriti-
sabelt, at der er så mange steder, hvor man 
ikke overholder reglerne«, siger formand for 
overenskomstudvalget i DLF Gordon Ørskov 
Madsen. »Det er en arbejdsgiverforpligtelse, 
som følger af lov 409, at alle lærere skal 
have opgjort deres arbejdstid ved årsnor-
mens afslutning. Det blev netop fremhævet 
af lovgiver, at værnsreglerne blev indført for 
at beskytte lærerne mod det ’grænseløse 
arbejde’«.

Gentofte er en af de kommuner, hvor de 
fleste lærere mangler at få en opgørelse af 
deres arbejdstid. Men hverken tillidsrepræ-
sentanterne eller kredsformand Jeppe Dehli 
har tænkt sig at stå meget hårdt på kravet 
denne gang.

»Sidste år lader så meget tilbage at øn-
ske på så mange måder – det var en slags 
annus horribilis. Men det vil jeg hellere bruge 
som en trædesten til at komme videre«, si-
ger Jeppe Dehli. 
kra@folkeskolen.dk

Fredag 4. december 2015 kl. 13.05

Uden en arbejdstidsopgørelse kan læreren ikke få overarbejdsbetaling.

Foto: Istock
Lærere har ikke fået 
arbejdstidsopgørelse
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Vil du vide mere om billetsalget og om festival 2016, så tjek www.solundfestivalen.dk  
– eller læs i Fagbladet Folkeskolen, SOCIALPÆDAGOGEN og LEV i slutningen af februar.

Information til brugerbands!
Festivalen: Festivalen 2016 afvikles den 7.- 8.- 9. juni.
Billetsalget: Billetsalget starter 1. november pr. mail: us@solundfestivalen.dk, skriv dit navn og 
tel. nr. og vi ringer dig op ellers. Alternativt på tlf. 86 52 55 66, svarer døgnet rundt.

Tilmelding af Brugerbands:
1.  Fælles for scenerne: I tilmelder jer via www.solundfestivalen.dk - tryk  

Information - tryk Brugerbands - tryk info/retningslinjer (læs disse) - tryk tilmelding - 
Udfyld skema og tryk send.

2.  Optræden på store scene: I skal sende cd eller dvd.
3.  Optræden på teltscenen: Ingen specielle krav.
4.  Ved problemer kontakt: Niels Sørensen på norensen1@gmail.com 

Tilmeldingsfrist: Tilmeldingen skal være festivalen i hænde senest den 15. januar 2016.  
Brugerbands der optræder: Brugerbands der skal optræde på festivalen 2016 vil kunne ses  
programlagt på festivalens hjemmeside efter den 1. marts 2016.

1152379 Brugerbands 2016 ann.indd   3 02/11/15   11.53
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Elever danser proteinsyntesen. Fra skeptisk na-
turfagslærer til dansende lærer i fysik/kemi og biologi 
– det har været udviklingen for Carsten Bachmann på 
Ulfborg Skole, hvor eleverne nu danser og opfører fo-
tosyntese, proteinsyntese og atomopbygning.

 

Torsdag 26. november 2015 kl. 13:47 

Skolelederformand: Nyt værktøj  
gavner ikke
Formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, ser 
ikke nogen synderlige fordele ved, at forældre og andre 
fremover vil kunne sammenligne skoler på en række para-
metre på uddannelsesstatistik.dk. Og især bryder han sig 
ikke om, at man gør andelen af elever med anden etnisk 
baggrund end dansk til et parameter for valg af skole.

»Det kommer i en kontekst af, at tosprogede elever 
er noget dårligt«, siger Claus Hjortdal og påpeger, at 
selvom 80 procent tosprogede selvfølgelig kan betyde 
nogle udfordringer i forhold til danskindlæringen, så er 
der flere grupper af tosprogede, der klarer sig markant 
bedre i skolen end danskfødte elever.
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Mandag 30. november 2015 kl. 15.21  

Holstebro dropper besparelser 

Holstebro Kommune har i løbet af oktober varslet fyringer 
af 14 lærere og store besparelser på skolerne. Efter en 
grundig analyse af hver enkelt skoles situation har kommu-
nen droppet de planlagte besparelser og vil finde 20 millio-
ner til målrettet at styrke undervisningen på skolerne.

»Vi har været ude på hver enkelt skole for at se, hvad 
der skal til for at drive skole, og vi erkender, at vi ikke 
kunne lave det her og fortsat stå inde for det rent fag-
lige«, siger Torben Gudiksen, formand for udvalget for 
børn og unge, til Holstebro Dagblad. 
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Nordjyske Lars Busk blev endnu en gang 
stemmesluger ved hovedstyrelsesvalget, men 
denne gang er han skarpt forfulgt af kredsfor-
mand i Ballerup Morten Refskov, der stillede 
op som nejsiger, dagen efter at et flertal 
stemte ja til overenskomsten i marts.

»Det er et fantastisk rygstød at få. Jeg er 
både glad, stolt og ydmyg. Det er godt at få 
den opbakning i en svær tid«, siger Lars Busk, 
der er formand for Lærerkreds Nord og har 
høstet 33.184 stemmer.

Mens Lars Busk vil fortsætte sit arbejde 
med at skabe de bedste vilkår for lærere i 

Lars Busk og Morten Refskov 
topscorere ved DLF-valget
Den 32-årige kredsformand fra Ballerup, Morten Refskov, der bebudede sit kandidatur  
som reaktion på overenskomst-ja’et, kom ind med stemmer fra hele landet.

H OV E D S T Y R E L S E SVA L G  2 0 1 5

TEKST KAREN RAVN

MORTEN REFSKOV
»I en valgkamp har man meget stort behov for at positio
nere sig og fremelske de steder, man er forskellige. Men 
der er behov for at bruge vores fælles resurser«, siger Mor
ten Refskov, der fik 31.088 stemmer.

hele landet, har Morten Refskov en lidt anden 
dagsorden.

»Først og fremmest er jeg glad for, at jeg 
har fået et klart mandat fra medlemmerne 
til at revitalisere vores fagforening lidt og til 
at styrke os frem mod Overenskomst 18. Jeg 
bliver ikke sådan en, der vil sidde og råbe op 
om fejl og mangler. Jeg kommer med en kri-
tisk stemme, men også med en konstruktiv og 
pragmatisk stemme«, siger Morten Refskov. 

Lars Busk Hansen har været medlem af 
hovedstyrelsen siden 2004 og stillede i 2011 
op til posten som næstformand, men tabte 
til Dorte Lange. Kort efter blev han topscorer 
ved hovedstyrelsesvalget. Han kan ikke selv 
pege klart på, hvad der gør, at netop han til-
trækker mange stemmer.

»Jeg ved det ikke, men de kredse, der har 
bakket mig op, har gjort en stor indsats for at 
få medlemmerne til at stemme. Jeg tror, en 
væsentlig forklaring er en god kontakt til bag-
landet«, siger Lars Busk.

Morten Refskov fik næstflest stemmer med 
31.088. Morten Refskov er 32 år og bebudede 
sit kandidatur lige efter afstemningen om lærer-
nes overenskomst i marts. Hans erklærede mål 
var at få stemmer fra lærere over hele landet, 
der havde stemt nej til overenskomstresultatet.

»Jeg vil ikke en helt anden linje, men jeg 
tror, der skal tages andre midler i brug, for at 
vi når målet. Man skal ikke være bange for at 
vise sin utilfredshed med en konflikt«, sagde 
Morten Refskov dengang.

»Jeg er glad for, at jeg ikke var den eneste, 
der stod som nejsiger til Overenskomst 15. 

Det glæder mig, at folk kan se, at der er 
andet og mere i mig end en afstemning 
om et overenskomstresultat«, siger 
Morten Refskov, med henvisning til 
at der foruden ham var fire nejsigere 
blandt kandidaterne.  

Også næstformand for Ballerup Læ-
rerforening Jeanette Sjøberg kom ind i 
hovedstyrelsen med 15.426 stemmer.

»Det glæder mig, at det er lykkedes os 
begge at opnå valg. Det bliver spændende at 
se, hvad det åbner af muligheder«, siger Mor-
ten Refskov.

Farvel til to erfarne  
hovedstyrelsesmedlemmer
Valget betyder samtidig et farvel til to erfarne 
medlemmer af hovedstyrelsen. Flemming 
Ernst, 60, og Jens Skovmand, 61, må forlade 
Lærerforeningens hovedstyrelse til nytår. 
Begge er blevet udkonkurreret af nye kan-
didater henholdsvis på Vestegnen og inden 
for specialundervisning og de andre mindre 
medlemsgrupper.

LARS BUSK
»Når vi skal arbejde tæt sammen, bliver det spændende 
at se, om vi har forskellige holdninger, når det kommer til 
stykket. Så vidt jeg ved, har vi stemt sammen til kongres
ser«, lyder det fra Lars Busk, der fik 33.184 stemmer.
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Bondo:  
Vi skal arbejde for  
højere stemmeprocent

Fire ud af ti medlemmer af Danmarks Lærerforening 
stemte til hovedstyrelsesvalget. Lærerne i Ballerup Læ
rerforening, hvor Morten Refskov er formand, var de flit
tigste til at klikke stemmer ind til hovedstyrelsesvalget i 
DLF – stemmeprocenten nåede her op på 79,5. I Grib
skov endte stemmeprocenten på blot 18,3. Folkeskolen.
dk har udarbejdet et kort, hvor du kan se, hvor høj stem
meprocenten i din egen kreds endte med at blive.  

»Alle har ikke NemID med i skole, og det gjorde det 
mere besværligt. Vi skal være opmærksomme på, om der 
er nogle praktiske ting, vi kan gøre bedre. Jeg sendte et 
brev ud i fredags for at sige: Husk lige at stemme. Det 
skal vi måske ikke bare gøre i 11. time, men gøre mere 
opmærksom på det i halvåret før et hovedstyrelsesvalg«, 
siger Anders Bondo. Han mener, at den kommende ho
vedstyrelse i god tid inden næste valg om fire år skal tage 
en drøftelse af, hvordan hovedstyrelsesvalg afvikles. 

»Vi skal gøre det bedre, end vi har gjort i år«. 
pai@folkeskolen.dk

Hver af de aktive lærere 
og børnehaveklassele
dere havde 18 stemmer 
til rådighed ved valget. De 
nederste fem kandidater 
fik ikke stemmer nok til 
en plads i hovedstyrel
sen. De 18 øverste udgør 
Lærerforeningens hoved
styrelse fra 2016 til og 
med 2019 sammen med 
formand Anders Bondo, 
næstformand Dorte Lange 
og formændene for Sko
lelederforeningen (Claus 
Hjortdal) og for Lærer
studerendes Landskreds 
(Christian Dalby) samt 
repræsentant for de pen
sionerede medlemmer 
Birgit Bruun.

»Det kommer ikke vanvittigt meget bag 
på mig. Men jeg er ærgerlig!« lyder det fra 
Flemming Ernst, formand for Hvidovre Læ-
rerforening og medlem af hovedstyrelsen de 
seneste otte år.

Der har været kandidattrængsel i hans 
baglandsområde vest for København, hvor 
både nabokredsformand Anders Liltorp, 
Rødovre, og kredsformand i Ballerup Morten 
Refskov har stillet op samtidig med de nuvæ-
rende hovedstyrelsesmedlemmer Flemming 
Ernst og Jeanette Sjøberg.

»Så jeg var godt klar over, at jeg sad på et 
yderligt mandat, for selvom det ikke officielt 
er et regionalvalg, så er det det jo alligevel«, 
siger Flemming Ernst.

Morten Refskov stillede op på en klar 
politisk uenighed med den nuværende ho-
vedstyrelse efter Overenskomst 15, men en 

tilsvarende uenighed er der efter Flemming 
Ernsts opfattelse ikke med Jeanette Sjøberg 
og Anders Liltorp.

»Så jeg har jo nok ikke været dygtig nok 
i mit baglandsarbejde«, siger Flemming 
Ernst. 

Jens Skovmand blev først medlem af 
Danmarks Lærerforening i 2007, da special-
lærerforeningen S81 fusionerede med Lærer-
foreningen. Han kommer fra voksenspecial-
undervisningsverdenen og blev i 2011 valgt 
til hovedstyrelsen for at kæmpe de mindre 
medlemsgruppers sag. Denne gang stillede 
endnu en fra specialundervisningsområdet 
op, tale-høre-konsulent Erik Cloyd Ebsen, 
Aarhus, som blev valgt ind.

»Jeg har ikke været lige så god til at trænge 
igennem i medierne, og jeg har været oppe 
imod nogle meget slagkraftige argumenter 

med fokus på løn og arbejdsvilkår«, erkender 
Jens Skovmand.

»Og jeg er ærgerlig, fordi jeg synes, jeg har 
fået sat nogle gode ting i gang for de mindre 
medlemsgrupper, som jeg nu ikke får lov at 
arbejde videre med«, siger Jens Skovmand 
og konstaterer, at mange af de nye navne har 
haft et godt valg.

Otte andre af de nuværende hovedstyrel-
sesmedlemmer genopstillede ikke og forlader 
dermed hovedstyrelsen til nytår: Dan Løwe, 
Birgitte Baktoft, Jane Torp Bodilsen, Henrik 
Poulsen, Niels Munkholm, Niels Christian 
Sauer, Jan Trojaborg og Greta Jørgensen. Sidst-
nævnte repræsenterede pensionisterne, og 
hendes plads overtages af Birgit Bruun, Ros-
kilde, som er valgt uden modkandidater. 
kra@folkeskolen.dk, mbt@folkeskolen.dk
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        DELTAG I NETDEBATTEN. FOLKESKOLEN.DK HOLDER ÅBENT HELE DØGNET.

}Ikke alle børn får noget ud af  
en længere skoledag

Allan Bech: 
»Hver mandag morgen har jeg 
bibliotekstime med min 5. klasse. 
Det er en dejlig time for de fleste 
børn. De afleverer deres bøger, 
finder en ny og læser koncentreret 
resten af timen. Men for en lille 
flok børn er denne time altid træls, 
for at sige det på godt jysk. De går 
hvileløst omkring på biblioteket, 
mens de pjatter og fjoller med 
hinanden. Selvom jeg altid for-
søger at hjælpe dem ved at finde 
bøger til dem og præsentere dem 
for forskellige forfattere, formår 
de ikke at blive selvhjulpne i deres 
jagt på bøger. Hver gang jeg viser 
dem en bog, som jeg synes, de 
bør læse, kan jeg se, hvordan lyset 
i deres øjne slukkes. I sidste uge 
sagde jeg for eksempel til en elev: 
’Denne her bog skal du læse, den 
er bare god, og den kan du lære 
meget af’. Hvortil han svarede: 
’Jeg hader at læse’. Timen ender 
ofte med, at jeg vælger en bog til 
dem, som jeg bestemmer, de skal 
læse i. Næste mandag afleverer 
de den igen uden at have læst 
et ord. Sådan fortsætter det for 
disse elever mandag efter man-
dag, år efter år. For du kan trække 
hesten til truget, men du kan ikke 
tvinge den til at drikke.

Den bibliotekstime får mig ofte 
til at tænke på, hvor stor forskel 
der er på de børn, jeg underviser. 
Alene i deres indstilling til sko-
len og i deres motivation er der 
dimensioner imellem den ene og 
den anden gruppe. For de børn, 
som ikke selv kan finde deres bog, 
er det bedste ved skolen frikvar-
tererne. Det er også de børn, der 
ofte ikke kan sidde stille i timen, 
når skoledagene bliver for lange 
og for ensformige. De forstyrrer de 
andre elever …«.

»Hvad du ønsker, 
skal du få …«

I denne travle juletid, hvor ønskesedler 
udfyldes, og håbet om, at ønskerne indfries, 
er store, så er det vel på sin plads at fremføre 
den ønskeseddel, vi har haft liggende længe. 

Først og fremmest – at lærerens professio-
nelle stemme igen vil blive hørt!

Gennem muligheder for at læreren kan 
tilrettelægge sit arbejde professionelt og flek-
sibelt med den nødvendige tid til at forberede 
sig til undervisningstimerne – til gavn for ele-
vernes skoleudbytte.

Gennem muligheder for støtte og spar-
ring i undervisningen, så alle elever i klassen 
når så langt, som de kan, uanset forskellige 
behov.

Og gennem muligheder for at den pæda-
gogiske debat igen kan tages af de fagprofes-
sionelle på skolen i et forum, hvor lærere og 
ledelse har en åben dialog om de didaktiske 
veje til den bedste undervisning for eleverne. 
Hvor formålsparagraffen er i centrum og ikke 
målstyrede og digitaliserede koncepter fra 
forvaltninger og konsulenter.

Men også helt konkrete ønsker, hvoraf 
nogle vil medvirke til, at ovenstående bliver 
opfyldt: 

Drop besparelser på skoleområdet – der er 
allerede forsvundet over 7.000 lærerstillinger 

de senere år. Det hænger ikke sammen med 
elevernes øgede undervisningstimetal og de 
store mål, politikerne har på området.

Lav ændringer i loven, der giver lærerne 
og skolerne bedre muligheder for at priori-
tere i de mange opgaver i en underfinansieret 
folkeskolelov.

Og tilbagefør de 300 millioner kroner, som 
blev frataget os ved lovindgrebet, der afslutte-
de Overenskomst 13, og som vi trods gentagne 
henvendelser ikke engang har set beregninger 
på! Hvor er åbenheden om det?

Kom også med ordentlig afregning for lejr-
skoler, kom med opgaveoversigter og arbejds-
tidsopgørelser til alle lærere. Rækken er lang.

Tænk, hvad ordentlige arbejdsvilkår og 
arbejdsmiljø ville betyde i forhold til at få de 
mange lærere, der søger væk fra faget, til at 
blive og få nye unge folk til at søge lærerud-
dannelsen!

Det kunne afhjælpe den truende lærer-
mangel, og det ville være en gave for alle om-
kring folkeskolen. Ikke mindst eleverne!

 Det er ønsker, vi har haft længe og ar-
bejdet på at få opfyldt. Desværre er det ikke 
lykkedes endnu og bliver det næppe hen over 
julen. Men lærerne kan så meget mere, hvis 
de får lov og muligheder.

Der er nok at tage fat på for en nyvalgt 
hovedstyrelse – og det arbejde begynder 
straks i 2016!

Forhåbentlig har det ikke helt taget jule-
stemningen.

Store ønsker til alle medlemmer om en 
dejlig juleferie og et godt nytår!. 

 Tænk, hvad ordentlige arbejdsvilkår 
og arbejdsmiljø ville betyde i forhold 
til at få de mange lærere, der søger væk 
fra faget, til at blive og få nye unge folk 
til at søge læreruddannelsen!

DLF MENER
AF BJØRN HANSEN 
FORMAND FOR  
DLF’S SKOLE- OG  
UDDANNELSESPOLITISKE UDVALG 
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HVAD MED SELVRANSAGELSEN, 
BONDO?
Steen Nielsen:
»… Lærerforeningen har tilsyneladende ikke haft travlt med at 
skaffe sig politiske venner, nærmest tværtimod. I politiske kredse, 
op til og under overenskomstforhandlingerne, florerede ideen 
om ’det endelige slag’ mod Danmarks Lærerforening. De fleste 
partier, og især KL, var ganske enkelt trætte af Lærerforeningens 
aggressive og utilnærmelige stil, og man var opsat på, én gang for 
alle, at stikke en kæp i hjulet for Danmarks Lærerforenings ageren 
på folkeskoleområdet.

Som medlem af Danmarks Lærerforening tjener det ikke mine 
interesser, at min fagforening står på sidelinjen og råber af det po-
litiske system. Jeg ser meget hellere Lærerforeningen ved det po-
litiske forhandlingsbord og som seriøs medspiller. Selvfølgelig skal 
I forholde jer kritisk. Men konstruktivt samarbejde ud fra devisen, 
at ikke alt bliver, som man ønsker det, må være tilgangen. Fint med 
selvbevidsthed og tro på eget projekt, men i et konstruktivt samar-
bejde skal der være evne og vilje til at indgå kompromiser …«.

SVAR TIL STEEN NIELSEN
Thora Hvidtfeldt Rasmussen:
»… Hvad er det, du ønsker – at lærernes fagfor-
ening skal klappe begejstret i hænderne over, at 
lærerme får flere elever i klasserne, 20 procent 
flere lektioner og inklusionselever uden støtte – 
samtidig?«

Niels Christian Sauer:
»… Det er ganske enkelt usandt, at DLF har været 
’stort set imod alt, hvad politikerne på Christians-
borg har vedtaget’. Men vi har været kritiske, og 
folkeskolens nuværende tilstand er et lysende be-
vis på, at kritikken har været berettiget. Ja, DLF var 
imod elevplanloven, ikke kraftigt nok, ganske vist, 
men dog imod. Og imod de nationale test, som nu 
viser sig at være et stort blålys. Men DLF var alde-
les ikke imod inklusionen. DLF støttede helhjertet 
tankerne bag, men gjorde fra start opmærksom på, 
at inklusion aldrig kan være et spareprojekt. Kanske 
I skulle have lyttet noget mere til os?«

Anders Bondo Christensen:
»… Gennem et enestående samarbejde mellem 
Danmarks Lærerforening og KL blev A08 en suc-
ces, der oversteg vores forventninger. Jeg havde 
flere gange Mads Lebech i røret, der med begej-
string kunne fortælle, hvor mange kommuner og 
kredse der nu havde indgået en aftale. Borgmestre 
og kredsformænd udsendte fælles pressemed-
delelser om, at de i fællesskab havde skabt ram-
mer, der styrkede lærernes professionelle ansvar 
og dermed skabte bedre rammer om god under-
visning til eleverne. Ikke en eneste gang fik vi en 
uenighed om A08 på det centrale bord, og så sent 
som i oktober 2012 lå der en evalueringsrapport, 
hvor alle – ledere, lærere og kommuner – sam-
stemmende fortalte, at A08 havde skabt en po-
sitiv udvikling i folkeskolen. KL nægtede i øvrigt 
at underskrive rapporten for på den måde at for-
hindre offentliggørelse, da den kom helt på tværs 
af den strategi, KL og Finansministeriet efterføl-
gende var slået ind på …«.

 Der skal 
være evne 
og vilje til 
at indgå 
kompro-
miser.

Hjernetips.dk
info@hjernetips.dk

En vigtig bog, der sætter fokus på de
muligheder forældre har, for aktivt selv at

gøre noget. Anskaffelse anbefales.
[ fra lektørudtalelse]

SÅDAN HJÆLPER DU 
DIT BARN MED

SÆRLIGE BEHOV

™

ADHD · AUTISME · SPASTICITET
HJERNESKADE · EPILEPSI · DYSPRAKSI

TALEBESVÆR · HYPERAKTIVITET
Forlaget Hjernetips

||

INFO:
7020 6027

KR. 249,-

KONFERENCE

It og læring 
i folkeskolen
- med fokus på elevernes 
egenproduktion og 
elevinddragelse

Deltagelse er gratis. 
Tilmeld på: aau-uc.dk/konf

7. jan kl 10-17 i Kbh.
12. jan kl 10-17 i Aalborg
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Under Lærer til lærer på  
folkeskolen.dk kan du fortælle 
om gode undervisningsforløb  

og dele viden, råd og  
billeder.

Metaldetektorer – ja tak!
Høj elevaktivitet, masser af bevægelse og hands on-læring i historieundervisningen.

Vi er på en mark en kilometer fra Lundskolen i 
Horsens Kommune. De 48 elever på 7. årgang 
er på jagt efter fortiden. Udstyret med 16 sæt 
metaldetektorer, pinpointere, spader og clip-
boards søges der efter fortidsminder. Efter 
få minutters søgning findes de første 
jerndele: søm, skruer, dele fra land-
brugsredskaber med mere. Men 
pludselig finder et hold en kugle, 
som viser sig at være en musket-
kugle på 70 gram, 27 millimeter 
i diameter. En blykugle, som kan 
være fra 150-400 år gammel. 
Dagens bedste fund, idet der samlet 
findes 67 genstande på de 70 minutter, 
hvor årgangen er i aktivitet på marken.

Forud for arbejdet i marken er eleverne ble-

vet undervist i arkæologers og museers arbejde 
i felten samt i love og regler i forbindelse med 
sikring af danefæ. Vi har nemlig fået gode råd og 
vejledning fra Horsens Museum, som har været 
yderst behjælpelig med at sikre en detektorsøg-
ning i felten, der både er historisk interessant og 
korrekt i forhold til gældende lovgivning. Inden 
eleverne går ud på marken, hentes en GPS-app 
på elevernes smartphones, så samtlige fund kan 

registreres.
Det kan synes mærkeligt at oplære 
eleverne i GPS-registrering af for 

eksempel en lille ubetydelig jern-
del. Men dels vil vi gerne lære alle 
elever at arbejde systematisk, 
dels sikrer vi arkæologerne mulig-

hed for at komme tilbage til netop 
dette område, hvis den lille jerndel 

viser sig at være fagligt interessant. 
Horsens Museum har hjulpet med at vur-

dere udvalgte ting, efter at læreren har frasorte-
ret alle de almindelige jerndele.

Samtlige fund registreres således og lægges 
i lukket plasticpose med GPS-koordinater no-
teret på skrivefeltet og sedlen med registrering 
ilagt posen.

Lundskolen er begunstiget af en beliggenhed, 
hvor der er adgang til marker inden for 1.000 
meter fra skolen. Men udstyret vil også kunne 
bruges af byskoler på éndagsture ud fra skolen 
– eller på lejrskoler. Husk altid at søge om skrift-
lig tilladelse til søgning på marker/arealer. Som 
nævnt ovenfor bør eleverne ligeledes registrere 
samtlige fund med GPS-koordinater. Dermed 
sikrer vi, at skoleverdenens brug af detektortek-
nologien bidrager til et seriøst islæt i jagten på 
fortidsminder i Danmark. 

TEKST 
BENT OLE NIELSEN 
LÆRER PÅ LUNDSKOLEN,  
HORSENS KOMMUNE, SIDEN 1989

Læs også
Artiklen er forkortet, læs hele indlægget 
under Lærer til lærer: »Metaldetektorer 
– ja tak!« på folkeskolen.dk
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Enarmet tyveknægt 
spytter ideer ud

Bliv din egen boss
Arbejdshæftet »Bliv din egen boss« skal 
klæde eleverne på til at blive iværksættere 
og handle på deres egne ideer. Materialet 
er en visuel og kreativ forretningsplan, hvor 
børnene både skal klippe-klistre, tegne og 
tage billeder, mens de bliver klogere på 
deres forretningsidé, og hvordan de vil føre 
den ud i livet. 

Foto: Experim
entarium

 

Hjernekonditest, grinegymnastik og kreative 
ideer er på programmet på Skolernes In-
novationsdag 18. marts 2016, hvor elever 
landet over kan træne hjernen, motionere 
hukommelsen og øve sig i at samarbejde. 
Dagen skal være for hjernen, hvad skolernes 

motionsdag er for kroppen. Experimenta-
rium og Industriens Fond står bag dagen, 
der afvikles for tredje gang. Tilmeld klassen 
på skolernesinnovationsdag.dk, og få gratis 
adgang til Experimentariums undervis-
ningsmateriale i innovation. 

Træn hjernen på innovationsdage

Tilbage til første 
 verdenskrig
Har dine elever brug for at komme tæt på første 
verdenskrig? På museet Mosede Fort i Greve tilby-
der Skoletjenesten fem forskellige undervisningstil-
bud i forskellige fag til elever på alle klassetrin i fol-
keskolen. Ved at føle på originale genstande og lege 
med interaktive tablets og kameraer er målet at 
vække de historiske temaer til live fra 1914-1918 og 
give eleverne en forståelse for de mennesker, som 
formede Danmark under første verdenskrig.

Foto: M
osede Fort

Global Entrepreneurship Week 
Denmark står bag forretningsplanen. 
Arbejdshæfte og undervisningsma-
nual kan gratis downloades på gew.
dk/1696-2/

Se mere på ideboks.alexandra.dk

Ved Anette Solgaard/ans@folkeskolen.dk

Har du svært ved at finde på nye ideer til 
bevægelse i undervisningen, kan der være 
hjælp at hente i en ideboks. Det elektroni-
ske redskab er udviklet af Alexandra Insti-
tuttet og Kompetencecenter for Læsning. 
Formålet er at hjælpe lærere med at finde 
på læringsøvelser i undervisningen, der 
involverer bevægelse, samtidig med at der 
også er fokus på de læsesvage elever.

Foto: Claus Lillevang
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Mette Mohr trækker papkronen frem fra op-
gavebogen på køkkenbordet og placerer den 
resolut på hovedet. 

»Når du tager kronen på, så er du prinses-
sen. Så skal Niels-Peter gøre alt, hvad han 
kan, for at få dig til at grine. Når du griner, så 
bytter I. Så er han prinsessen – eller prinsen, 
men det er jo en prinsesse i eventyret«. 

Mette Morh, som er koordinator for Gild-
broskolen i Ishøjs program for indskolingsfor-
ældre, sidder lige nu i familien Jepsens køk-
ken – en af de familier, som frivilligt har meldt 
sig til programmet. Hun peger på oplæsnings-
bogen, som hører med til ugens opgavesæt. 
Det er »Klods-Hans«, der skal læses op, og det 
er derfor, prinsessen er så frygtelig svær at 
imponere – også i legen med kronen, der skal 
supplere eventyret. 

Anna Jepsen lytter intenst og nikker. Hun 
er mor til Niels-Peter Jepsen, som er indsko-
lingselev. Mette Mohr uddyber: 

»Gennem legen træner han at kunne holde 
sin impuls til at grine tilbage. Samtidig bliver 
han udfordret på at komme på ting, som får 
dig til at grine«. 

TEKST JENNIFER JENSEN

FOTO LARS JUST

Skoleparat  
med Klods-Hans og prinsessekrone

Et indadvendt barn, der har 
svært ved at rumme skoledagens 
input. En tosproget, der endnu 
ikke helt har fanget det danske. 
Eller et barn med fuld fart over fel-
tet, hvor koncentrationen kniber. 
Udfordringerne kan være mange i 
indskolingen, men Gildbroskolen 
i Ishøj har fundet en løsning, der 
strækker sig langt ud over skolens 
grænser. 

144583 p28-33_FS2215_skoleparat.indd   28 14/12/15   12.24



F O L K E S K O L E N  /  2 2  /  2 0 1 5  /  29 

Forældre støttes til at støtte deres børn
Gildbroskolens forældreprogram hedder Hip-
pHopp – og handler om flodhesten Hipp og 
kaninen Hopp. Gennem 30 uger klæder det 
15 indskolingselevers forældre på til at støtte 
deres barn i skolestarten. 

Hver dag skal en af barnets forældre lave 
dagens opgave med barnet. Det tager typisk 
15-20 minutter og kan eksempelvis være højt-

læsning, klippeopgaver, som træner finmoto-
rikken, at tegne, bygge eller forskellige lege. 
For eksempel er eleverne allerede i gang med 
tekstarbejde og -analyser, når der bliver talt 
om eventyret om Klods-Hans og de mange 
elementer, historien rummer, forklarer Mette 
Mohr. Forældrene har selv frivilligt meldt sig 
til programmet. 

»Programmet er målrettet familier, som af 
forskellige årsager kan have brug for en ekstra 
hånd i skolestarten. Nogle har brug for hjælp 
til at forstå de krav, der bliver stillet til børne-
ne og familierne fra skolen. Andre har børn, 
som bliver udfordret af at starte i skole – for 
eksempel på grund af generthed eller mang-
lende koncentration«, forklarer Mette Mohr. 

I de 30 uger er hun hver anden uge 
hjemme hos familierne, hvor hun i en time 
vejleder dem i den næste uges program og 
taler om de udfordringer, familien kan have 
oplevet i den forgangne uge. De øvrige uger 

Forældreprogrammet HippHopp handler om flodhe-
sten Hipp og kaninen Hopp. Programmet er udarbejdet 
af Socialstyrelsen på baggrund af det internationale 
program Hippy. Det var oprindeligt rettet mod førsko-
leelevers forældre, men Gildbroskolen har tilpasset det 
til indskolingen.
Gennem 30 uger guides forældrene til daglige op-
gaver med deres indskolingsbarn for på den måde at 
give barnet en god skolestart og forældrene en bedre 
forståelse af skolen og de krav, der er til både dem og 
deres barn.

Om HippHopp

Nogle har brug for 
hjælp til at forstå de 
krav, der bliver stil-
let til børnene og fa-
milierne fra skolen. 
Andre har børn, som 
bliver udfordret af at 
starte i skole – for 
eksempel på grund 
af generthed eller 
manglende koncen-
tration. 
Mette Mohr
HippHopp-koordinator og lærer på  
Gildbroskolen

Hver dag bruger familien Jepsen 15-20 minutter på Hipp-
Hopp-programmets opgaver sammen med sønnen Niels-Pe-
ter. Han har allerede udviklet sig, fortæller mor Anna Jepsen. 
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er der en aften med et netværksmøde på 
skolen, hvor forældrene får fælles vejledning 
i opgaverne. Hver aften har også et tema, for 
eksempel indføring i intranettet, rundvisning 
i skolens lokaler eller et besøg med oplæg fra 
skolens sundhedsplejerske, skolesocialrådgi-
veren eller læsevejlederen. 

Skoleleder: Programmet bryder  
den sociale arv
Forældreprogrammet startede egentlig i 
Socialstyrelsen, som har haft forsøg med det i 
børnehaver i fem kommuner. Mette Mohr var 
dengang tilknyttet projektet i Helsingør Kom-
mune. Men hun fik overbevist Gildbroskolens 
skoleleder, Leif Bjarning, om, at det ville være 
en god ide at afprøve det i indskolingen også. 
Kommunen ville ikke åbne pengekassen, så i 
stedet fik de skolebestyrelsen med på, at det 
skulle være et toårigt projekt. De er nu i gang 
med andet år, og det er en stor succes, mener 
skolelederen. 

»I den nye reform er der fokus på, at vi 
skal bryde elevernes sociale arv. Det tror jeg 
på, at HippHopp kan være med til at gøre«, 
siger han og påpeger, at Gildbroskolen ligger 
i et område, som har en lidt mere udfordret 
elevgruppe.

»Nogle elever kommer fra familier, hvor 
forældrene måske har dårlige erfaringer med 
at gå i skole, som de kan risikere at give vi-
dere til deres børn. Nu kan vi give forældrene 

en bedre oplevelse af skolen og eleverne en 
bedre start på skolegangen«.

Et spørgsmål om prioritering
Skolederen pointerer, at alle skoler kan gøre 
dette, men at det er et spørgsmål om priori-
tering.

»Fordi skolens elevgrundlag er lidt mere 
udfordret socioøkonomisk set, er vi allerede 
med i flere projekter fra kommunen og mi-
nisteriet. Det giver luft til, at vi selv kan satse 
på HippHopp, fordi der allerede er fokus på 
andre udfordringer«, forklarer han.

Programmet koster Mette Mohrs tid – cirka 
halvdelen af hendes lærerstilling går til Hipp-
Hopp. Derudover materialerne, som er dyrest 
det første år. Til de daglige opgaver hører 
forskellige små ting, som familierne får til 
legene, og som derfor skal indkøbes hvert år 
– mens ti billedbøger, som benyttes, blot er til 
låns. Derudover er der en udgift til den pæ-
dagog, som tager sig af børnene en aften hver 
anden uge, når forældrene er til tre timers 
vejledning, og en lille forplejning til forældre 
og børn denne aften. 

»Vi har prioriteret, at det skal være en god 
oplevelse og nemt at deltage – derfor skal 
der også være pasning til børnene og forplej-
ning«, lyder det fra skoleleder Leif Bjarning.

En bjørneløvefugleburger
Tilbage i familien Jepsens lejlighed sidder tun-
gen skarpt i mundvigen, mens blikket er stift 
rettet mod papiret. Løvens manke danner 
bløde buer, og koncentrationen er helt i top, 
når saksen skal ramme de stiplede linjer. På 
bordet sidder to bamser og kigger på – mindst 
lige så opslugt af klippeteknikken, som Niels-
Peter Jepsen er. 

»Øj, det er flot. Det er du god til«, roser 
mor Anna Jepsen og spørger, hvad sådan en 
løve mon siger. Niels-Peter siger dyrelyde og 
klipper videre, og snart er der kropsdele fra 
både en løve, en bjørn og en ørn, som han 
samler til ét stort fantasidyr. 

»Det er en bjørneløvefugleburger«, udbry-
der han grinende. 

»Skal den på listen over livretter?« spørger 
moren – men svaret kommer prompte: 

»Nej, det skal den ikke!« Efter en lille 
pause tilføjer han: 

»Det ville være alt for svært at lave! Så skal 
vi jo både til Afrika og op i himlen og til et 
land med bjørne«.

Forælder: Det giver et unikt indblik
Som forælder synes Anna Jepsen, at Hipp-

Karina Kronborg: »Min datter havde svært ved at sætte 
grænser og indgå i venskaber på en god måde. Og så 
manglede hun selvtillid. Programmet har været hårdt, 
men det har givet rigtig meget. Gennem programmet 
blev vi hjulpet til at sætte fokus på en lang række ting, 
og samtidig gav det et unikt samvær, hvor man ikke lige 
har travlt med vaskemaskinen eller Facebook imens. Det 
var ingen dans på roser, men det har været så givende 
for min datter, at jeg gerne ville gøre det igen«.
Handan Kütük: »Min søn var genert, men efter at vi 
startede til HippHopp, fik vi allerede til det næste for-
ældremøde at vide, at lærerne kunne se en forandring. 
Han blev mere aktiv i skolen og mere koncentreret i 
timerne. Og han er langt mere udadvendt nu. Samtidig 
lærte læsevejlederen mig, hvor stor en forskel det gør 
at læse højt for børnene, så den vane har vi holdt fast 
i. Så selvom det var en lidt stor mundfuld, var det en 
rigtig god investering i min søn«.

To forældre om sidste  
års program

Jeg er helt sikker på, 
at det her er en sam-
fundsøkonomisk 
investering, fordi vi 
fanger nogle ting tid-
ligt, så det ikke ud-
vikler sig til reelle sa-
ger i systemet.  
Det er et fantastisk 
program. 
Leif Bjarning
Skoleleder på Gildbroskolen
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Hopp er en interessant, men også tidskræven-
de mulighed for at hjælpe hendes søn godt i 
gang med skolen. 

»Det er spændende at få en bedre føling 
med det, Niels-Peter laver, samtidig med at vi 
lærer undervisningsformerne at kende og får 
en forståelse af, hvordan skolen fungerer. Det 
kræver tid, men det er et tilvalg og et spørgs-
mål om prioritering«, mener hun. 

Hun sætter pris på, at programmet gør 
det enkelt for hende og hendes mand at være 
med til at udvikle deres søn, og hun kan alle-
rede mærke, at der er sket en udvikling:

»Niels-Peter er en lidt stille dreng, så det 
er vigtigt for os, at vi kan støtte ham i hans 
skolestart – både på det faglige og på det per-
sonlige plan. Og allerede nu springer han hur-
tigere med på tingene og er mere tryg ved at 
gøre fjollede ting, fordi vi i legene viser ham, 
at det er helt okay«, forklarer hun.

Hjemmebesøgene spiller en stor rolle
Mette Mohr er overbevist om, at programmet er 
med til at give børnene en nemmere skolegang, 
blandt andet også fordi det giver meget, når 
forældrene får et bedre kendskab til skolen. 

»Igennem HippHopp har forældrene mødt 
både skolepsykolog, sundhedsplejerske og 

læsevejleder. Så hvis der på et tidspunkt bli-
ver udfordringer med en elev, er vi allerede 
foran, fordi forældrene har mødt resurseper-
sonerne på et neutralt grundlag og derfor er 
mere positivt stemt over for at skulle arbejde 
sammen med dem«, siger hun.

Mette Mohr forklarer, at evalueringerne 
fra sidste års forældre var meget positive, og 
at de på skolen stadig er nysgerrige på, hvilke 
forskellige effekter programmet har. 

»Vi oplever, at det har givet børnene helt 
basale ting, for eksempel et øget ordforråd. 
Og især på grund af hjemmebesøgene får vi 
en tæt dialog med forældrene, så vi hurtigere 
kan opdage taleproblemer og reagere tidli-
gere på eventuelle ting, der ikke fungerer«, 
siger hun. 

Skjulte æggeure og frugtsalat  
udvikler børnene
Til netværksmødet på skolen samme aften sid-
der en gruppe forældre klar, mens deres børn 
bliver passet af en pædagog i et lokale ved 
siden af – travlt optagede af tuscher og papir. 
Mette Mohr kigger ud over forældrene. »Hvor-
dan er det gået siden sidst?« spørger hun. 

I den forløbne uge har temaet været 
»Verden omkring mig«, og der er i materialet 

blandt andet blevet gemt et æggeur for at 
lære at lytte, være opmærksom og opfindsom 
med gemmestederne. 

»Mine sønner var helt vilde med den leg«, 
udbryder en mor begejstret. Det nikker de 
andre forældre genkendende til – æggeurene 
bliver gemt igen og igen i hjemmene.

»Min datter mente ikke, at det ville være 
fair, hvis jeg gemte æggeuret højt oppe. Så det 
indgik vi en aftale om. Men det er klart sjovest 
for hende, hvis hun finder det lynhurtigt, og 
jeg er langsommere, men sådan fungerer det 
jo ikke. Så vi fik os en god snak om, hvad det 
vil sige at lege lige«, fortæller en anden mor.

Mette Mohr nikker anerkendende, spørger 
ind og kommer med gode råd. Der bliver lyt-
tet til alt, hvad forældrene har på hjerte, før 
det næste uges program bliver gennemgået 
på pædagogisk vis; alle øvelserne vises, og 
der bliver forklaret differentieringsmulighe-
der. Fredag skal børnene eksempelvis selv 
lave en frugtsalat, men opgaven kan starte før 

Indskolingsprojektet er dyrt, så efter dette skoleår er håbet, 
at der kan findes midler til at fortsætte i fonde eller lignen-
de. Projektet giver nemlig rigtig meget, mener koordinator 
Mette Mohr.
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end ved køkkenbordet – man kan for eksem-
pel lade børnene handle ind selv, mens man 
holder kurven eller står uden for butikken, 
forklarer Mette Mohr.

»Når frugtsalaten står på bordet, vil det 
være nogle vildt stolte børn, der serverer den. 
Og husk nu at sætte jer på jeres hænder! De 
skal selv skære frugten ud, anrette og servere 
den, mens I blot observerer«, lyder det med et 
smil og en løftet pegefinger fra koordinatoren. 

»En skam, hvis det ikke kan fortsætte«
Mette Mohr forklarer, at netværksmøderne er 
med til at give forældrene et internt netværk, 

der blandt andet kan føre til legeaftaler. I 
forældregruppen er der også nydanskere, 
som har glæde af at få et indblik i de mere 
kulturelle ting, for eksempel hvad den danske 
folkeskole er og forventer af en. 

Fra starten blev der afsat penge i budgettet 
til at køre programmet i to år, så når denne om-
gangs HippHopp til foråret udløber, er der ikke 

Det er spændende 
at få en bedre føling 
med det, Niels-Peter 
laver, samtidig med 
at vi lærer undervis-
ningsformerne at 
kende og får en for-
ståelse af, hvordan 
skolen fungerer.
Anna Jepsen
Forælder 

Hver anden uge besøger HippHopp-koordinator Mette 
Mohr familierne. Her taler de om den forgangne uge og 
gennemgår den næste uges program ned til mindste de-
talje – differentieret, så det passer til det enkelte barn. 
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budget til at fortsætte med det. Skoleleder Leif 
Bjarning ser det som en stor skam, hvis det ikke 
kan fortsætte – men han mener ikke, det bør 
være skolens budget, pengene skal gå fra, fordi 
projektet rækker langt ud over skolens grænser. 
Det er på ingen måde, fordi de ikke er fuldt ud 
tilfredse med projektet, fastslår skolelederen.

»Jeg er helt sikker på, at det her er en sam-
fundsøkonomisk investering, fordi vi fanger 
nogle ting tidligt, så det ikke udvikler sig til reel-
le sager i systemet. Det er et fantastisk program, 
som giver forældre og børn rigtig meget – ikke 
kun direkte skolemæssige resultater, men også 
på det sociale felt«, forklarer han og uddyber: 

»Det er en udfordring, at vi kan se alle de 
positive følger af projektet, men ikke kan få 

politikerne til at prioritere det. For udbyttet 
af programmet er virkelig det hele værd, og vi 
vil frygtelig gerne fortsætte«. 

Flere kommuner har vist interesse for 
Gildbroskolens brug af HippHopp i indsko-
lingen. Skolen vil forsøge at søge fonde for 
at finansiere en videreførelse af forældrepro-
grammet. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Mette Mohr er uddannet lærer, men var tilknyttet forældrepro-
grammet i en børnehave i Helsingør i flere år, før hun fik ideen til 
at afprøve det i indskolingen på Gildbroskolen. 

Læs mere om HippHopp:  
På både Socialstyrelsens og Gildbroskolens 
hjemmeside kan du læse mere om HippHopp 
og hente inspiration til, hvordan I kan komme 
i gang på din skole. 
• socialstyrelsen.dk 
• gildbroskolen.skoleporten.dk
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Læringsmålstyret  
undervisning  

skiller vandene
De lærde strides: Bølgerne går højt, når der bliver 

diskuteret læringsmålstyring. Men for mange er det 
uklart, hvad debatten egentlig handler om – og hvad 

de er uenige om. Her er tre eksperters udlægning.
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TEKST JOHN VILLY OLSEN

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Nogle er for, andre imod læringsmålstyret 
undervisning. Ofte taler de forbi hinanden. 
Det er, som om det ene hold spiller håndbold, 
og det andet spiller fodbold. 

Det skyldes blandt andet, at det ene hold 
taler om pædagogik, mens det andet hold 
taler om didaktik, mener rektor for profes-
sionshøjskolen Metropol Stefan Hermann, der 
har skrevet bogen »Magt og oplysning – Folke-
skolen 1950-2006«. Bogen beskriver udviklin-
gen i pædagogik og politik i folkeskolen siden 
1950’erne.

Firkantet sagt: Det ene hold, pædago-
gerne, interesserer sig mest for skolens rolle i 
samfundet, mens det andet hold, didaktiker-
ne, primært taler om eleverne i klassen.

 Pædagogerne er normativt orienteret. 
De har en holdning til, hvad skolens opgave 
er i samfundet. De går op i værdier og men-
neskesyn. Didaktikerne interesserer sig 
mere for, hvad der virker i undervisningen. 

De er empirisk orienteret. De går op i evi-
dens og elevernes faglige udbytte af under-
visningen.

Det ene hold er kritisk over for lærings-
målstyret undervisning, det andet er positivt 
indstillet over for i hvert fald en bestemt ver-
sion af at arbejde med mål. 

Vi har talt med en fra hvert hold og bedt 
dem folde deres synspunkt ud, Brian Degn 
Mårtensson, der er lektor på professionshøj-
skolen University College Sjælland, og forsk-
ningschef ved VIA University College Andreas 
Rasch-Christensen. Med i ringen har vi også 
inviteret Stefan Hermann, rektor på Metro-
pol, som forsøger at forklare uenighederne 
ud fra sin forståelse.

Andreas Rasch-Christensen har været 
såkaldt arbejdende formand for den arbejds-
gruppe under Undervisningsministeriet, der 
udformede de nye, forenklede Fælles Mål, og 
er tilhænger af læringsmål. 

Mårtensson: Det er ikke egentlig  
undervisning
Brian Degn Mårtensson udgav for nylig bogen 
»Konkurrencestatens pædagogik – En kritik 

og et alternativ« og er en vedholdende kriti-
ker af læringsmålstyret undervisning. 

Essensen af din kritik – hvad er den egentlig?
»Problemet med  læringsmålstyret un-

dervisning er kort fortalt, at den ikke har ret 
meget med egentlig undervisning at gøre«, 
svarer Brian Degn Mårtensson.

»Den læringsmålstyrede undervisning er 
i princippet nærmere beslægtet med dressur 
eller træning – i hvert fald i den variant, der 
p.t. ønskes udbredt af både KL og ministeriet. 
Selve indholdet af undervisningen – altså hele 
vores nordiske og europæiske tradition – er 
ligegyldiggjort«, tilføjer han og fortsætter:

»Undervisningens indhold betragtes kun 
som et mere eller mindre tilfældigt middel til 
arbejdsmarkedsorienteret kompetenceproduk-
tion. Når man styrer hårdt efter læringsmål, er 
menneskets unikke møde med faget og stoffet 
underordnet. Kompetenceoutputtet og tilpas-
ningsprocessen er i stedet det væsentlige«.

Brian Degn Mårtensson giver et eksempel:
»I faget dansk er der reelt ingen grund til 

at læse en roman færdig, hvis læringsmålene 
er opfyldt halvvejs gennem værket. Det er 
også ligegyldigt, hvilke øvrige perspektiver ro-
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manen åbner for børnene. Hele det litterære 
møde sander ganske enkelt til i tom teknik. 
De færreste lærere målstyrer forhåbentlig 
ikke så brutalt, men det ændrer ikke ved den 
principielle fejl i tankegangen«.

At undervisningen risikerer at blive »tom 
teknik«, er slemt nok i sig selv, men der er 
noget, der er endnu værre, mener Brian Degn 
Mårtensson.

»Det værste er kombinationen af den ar-
bejdsmarkedsfokuserede uddannelsespolitik 
og målstyringsideologien«, siger han.

»Den kombination bevirker, at hele vores 
uddannelsessystem tænkes som forberedelse 
til arbejdsmarkedet. Metoden er en tæt mo-
nitering af den løbende tilpasning af børn og 
unge til statens gennemregulerede progressi-
onsprogram. På den måde bliver skolebørn til 
en slags halvfabrikata i produktionen af nye 
medarbejderborgere«, uddyber han.

»Intet andet end fremtidig vækst er vigtigt. 
Både menneske og fag forsvinder ud af pæ-
dagogikken. Kun mål og styring står tilbage i 
jagten på fremtidig vækst«, konkluderer Brian 
Degn Mårtensson.

Rasch-Christensen: Læringsmål kan  
give god mening
Andreas Rasch-Christensen mener derimod, 
at læringsmål kan give god mening i under-
visningen, hvis lærerne bruger dem på en 
fornuftig måde.

»Målstyring af den danske skole er langtfra 
et nyt fænomen«, fastslår han. I 2002 indførte 
Folketinget jo Fælles Mål for alle fag. »Og gen-
nem disse mål skulle lærerne formulere for-
ventninger til, hvad eleverne skulle lære. Ikke 
kun hvad de skulle undervises i«.

De Fælles Mål fra dengang slog bare aldrig 
helt igennem ude på skolerne, viser forskellige 
evalueringer gennem årene. Og det skyldes 
blandt andet, at målene ikke var bygget op på 
en sådan måde, at lærerne kunne bruge dem 
til deres daglige planlægning og evaluering af 
undervisning, siger Andreas Rasch-Christensen. 
Og dét prøver den nye skolereform så at gøre 
noget ved med de nye forenklede Fælles Mål.

»Lærerne er isoleret set de væsentligste 
aktører for elevers læring, og hvis lærerne 
ikke oplever reformens tiltag – herunder 
dens mål – som anvendelige og brugbare i 
dagligdagen, kommer mål og tiltag ikke til at 
spille nogen rolle«, pointerer Andreas Rasch-
Christensen.

Hvad med dannelsen?
»Et af reformens væsentligste tiltag er derfor 
en ny opbygning af alle fagenes mål med det 
sigte for øje, at de skal bidrage til lærernes 
undervisning og deres dialog med eleverne 
om, hvad de har lært«, tilføjer han. 

Selvfølgelig har der været kritik af de 
nye Fælles Mål, medgiver Andreas Rasch-
Christensen. Eksempelvis lyder det ofte, at 
eleverne jo alligevel ikke nødvendigvis lærer 
det, som de skal, blot fordi der er mål for det. 

»Og det er indlysende rigtigt«, fastslår forsk-
ningschefen.

»Men eleverne har alligevel stor gavn af at 
kende forventningerne til dem. Nogle lærere 
fortæller, at målene giver dem mulighed for 
at danne et team med eleverne. Lærerne er 
de faglige ledere af teamet, men eleverne 
kender undervisningens dagsorden og mål-
sætning«, fortæller han.

Et andet ofte fremført kritikpunkt er, at 
målene fjerner fokus fra lærernes kerne-
ydelse, nemlig undervisning. Men det er en 
kritik, der skyder forbi målet, mener Andreas 
Rasch-Christensen.

»I de nye Fælles Mål bliver målene set i for-
hold til fagenes indhold, og lærernes undervis-
ning er dér, hvor mål, fag og rammer kobles. 
Målene kan aldrig i sig selv skabe den gode 
undervisning, hvor elever trives, lærer og ud-
vikler sig. Men målene kan være en hjælp, når 
de er formuleret, så lærerne kan bruge dem«.

Og det er så netop dét, Andreas Rasch-
Christensen og de faglige ekspertgrupper bag 
de nye, forenklede Fælles Mål har forsøgt – at 
formulere målene, så lærerne kan bruge dem 
i den daglige undervisning, understreger 
forskningschefen.

Dannelsen? Hvad med dannelsen? Mange 
kritikere hævder, at målenes fokus på læring 
tømmer skolerne for dannelsesmæssige ind-
hold. Det er imidlertid ikke rigtigt, mener 
Andreas Rasch-Christensen.

»Undervisningen skal gøre noget ved 
eleverne. Hvis viden og elevernes personlig-
heder kører som to parallelle og uafhængige 
spor, så sker der intet med eleverne. Men 
fagenes nye mål giver netop mulighed for at 
koble viden til elevers læring og udvikling. Vi-
den skal kunne bruges og ikke kun i relation 
til videre uddannelse og arbejdsmarkedet. 
Også til livet i almindelighed«.

»Derfor skal elever ikke kun reflektere over 
det lærte. De skal også udtrykke holdninger 
og synspunkter«, tilføjer han og minder om, 
at formålsparagraffen jo stadig gælder.

Han er tilhænger af læringsmål, fastslår 
han. Men målene skal bruges med omtanke, 
understreger han. 

»Jeg finder det problematisk, hvis man 
implementerer synlig læring eller lærings-
målstyret undervisning som metode. Sådan 
er opbygningen af de nye Fælles Mål slet ikke 
tænkt«, fortæller Andreas Rasch-Christensen.

»Det er i øvrigt heller ikke tanken, at må-
lene skal nedbrydes til individuelle læringsmål 
for alle elever, sådan som det praktiseres i 
nogle kommuner. Det skal være lærerens pro-

Problemet med  læ-
ringsmålstyret un-
dervisning er kort 
fortalt, at den ikke 
har ret meget med 
egentlig undervis-
ning at gøre.
 
Brian Degn Mårtensson

Lektor på professionshøjsko-
len UC Sjælland og forfatter 
til bogen »Konkurrencesta-
tens pædagogik – En kritik 
og et alternativ«
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fessionelle skøn, der afgør, hvordan der skal 
arbejdes med målene, hvordan de skal evalue-
res, og om der i givet fald skal være forskellige 
mål for mindre grupper af elever«, tilføjer han.

Så vidt Andreas Rasch-Christensen og Bri-
an Degn Mårtensson. Det er, som om den ene 
spiller håndbold, og den anden spiller fod-
bold. Sådan er det med debatten om lærings-
målstyret undervisning i det hele taget. Hvert 
sit sprog taler de. Som om det ene hold har 
John Hattie, den newzealandske skoleforsker, 
som træner, og det andet har K.E. Løgstrup, 
filosof og teolog. 

Det ene hold er empirisk orientereret, det 
andet er normativt orienteret. Det er evidens-
folket mod holdningsfolket. Kompetencesko-
len mod skolen som kulturbærende institu-
tion. Læreanstalten mod højskolen.

Stefan Hermann: De taler  
ikke samme sprog
De taler ikke samme sprog. De taler tit forbi 
hinanden, påpeger Stefan Hermann  

»Det, der går galt i debatten om lærings-
målstyret undervisning gang på gang, er, at 
den pædagogiske politik og den didaktiske 
politik bliver blandet sammen«, siger Stefan 
Hermann, der har udforsket den nyere sko-
lepolitik.

Lad os skille dem ad, didaktikken og pæ-
dagogikken. Lad os først tage pædagogikken, 
den er dramatisk nok i sig selv:

»Læringsbegrebet kom ind i skoleverde-
nen i 1990’erne som et pædagogisk-psykolo-
gisk begreb. Det er så nu blevet til et fagligt 
effektbegreb, der kan måles i nationale test«, 
forklarer Stefan Hermann.

»Læringsbegrebet har altså været på en 
rejse fra at være et pædagogisk-psykologisk 
begreb til at blive et administrativt register-
begreb, der kan måle elevernes læringsmæs-
sige udbytte af undervisningen. En rejse 
fra et blødt individbegreb i 1993-loven til et 
kontant og hårdt elevfokuseret begreb, der 
kan gøres op i effekter i nationale test. Kri-
tikere siger så, at det er konkurrencestatens 

pædagogisk-politiske begreb«, uddyber Ste-
fan Hermann.

Og så er der didaktikken:
»Vi har haft læringsmålstyring, siden Fæl-

les Mål kom i 2002, og kritikere har lige siden 
problematiseret, at man nu laver skole for, at 
eleverne skal opnå kompetencer«, siger Ste-
fan Hermann.

»Kritikere mener også, at der udøves et 
metodisk regime – personificeret i Hattie og 
promoveret af myndighederne – der angive-
ligt tilsiger, at der kun er én metode. Og det 
går så ud over metodefrihed og autonomi«, 
tilføjer Hermann.

Nogle mener, at læringsmålstyret under-
visning er den eneste rigtige måde at under-
vise på, mens andre mener, at læringsmål-
styret undervisning blot er én blandt flere 
metoder.

Og pædagogikken har på sin side også nok 
at gøre med at holde styre på sin konflikt: læ-
ring som psykologisk kategori (læring er noget, 
der sker i hoved og krop på eleven) versus 
læring som administrativ kategori (læring er 
noget, som staten måler i nationale test).

Når så pædagogik og didaktik en gang 
imellem bliver blandet sammen, kan der godt 
gå goddag mand økseskaft i skoledebatten. 
jvo@folkeskolen.dk

Målene kan aldrig i 
sig selv skabe den 
gode undervisning, 
hvor elever trives, 
lærer og udvikler sig. 
Men målene kan 
være en hjælp, når 
de er formuleret, så 
lærerne kan bruge 
dem. 
Andreas Rasch-Christensen

Forskningschef ved VIA 
University College og med 
i arbejdsgruppen, der ud-
formede de nye, forenklede 
Fælles Mål 

Vi har haft lærings-
målstyring, siden 
Fælles Mål kom i 
2002, og kritikere 
har lige siden pro-
blematiseret, at man 
nu laver skole for, at 
eleverne skal opnå 
kompetencer. 
Stefan Hermann

Rektor for professionshøj-
skolen Metropol og forfatter 
til bogen »Magt og oplys-
ning – Folkeskolen 1950-
2006«
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Tidligere rektor for Forfatterskolen, forfatteren 
Hans Otto Jørgensen, er ved at skrive litteraturhi-
storien om.

Første bind om det moderne gennembrud er 
nu færdigskrevet og sendt på gaden, »Horden – 
13 digterportrætter 1872-1912«.

De 13 forfattere, der er med i Jørgensens bog, 
er nogle andre end de sædvanlige fra det moderne 
gennembrud. Jørgensen har nemlig et andet litte-
ratursyn end Georg Brandes. Henrik Pontoppidan 

er for eksempel ikke med i Jørgensens litteratur-
historie.

Pontoppidan er overvurderet, mener Jørgen-
sen, mens forfattere som Olivia Levison, Adda 
Ravnkilde og Marie Bregendahl, der udgav bøger i 
samme periode, er undervurderede. De er glemte 
eller halvglemte. Men ikke længere – Hans Otto 
Jørgensen har gravet dem frem og sat dem ind i 
sin litteraturhistorie, og det samme har han gjort 
med en række andre udgrænsede forfattere. »Hor-
den«, kalder han disse forfattere, deraf bogens 
titel.

Hvorfor »horden«?
»Det er en uregerlig flok, der pludselig duk-

Alternativ kanon: 
Horden – den uregerlige 
forfatterflok
Henrik Pontoppidan er ikke med i den nye litteraturhistorie, som den tidligere rektor for 
Forfatterskolen, forfatteren Hans Otto Jørgensen, nu udgiver. Derimod er Marie Bregendahl 
med i den alternative kanon.

FAGLIGT NETVÆRK:
DANSKUNDERVISNING

TEKST JOHN VILLY OLSEN

TILMELD  
DIG NETVÆRKET  

DANSKUNDERVISNING  
PÅ FOLKESKOLEN.DK

SAVNER DU REDSKABER TIL AT SÆTTE
KOMMUNIKATION OG SVÆRE FØLELSER 
PÅ DAGSORDENEN I DIN KLASSE?

Kærlig Talt styrker elevernes evne til at skabe sunde 
relationer og håndtere svære følelser som vrede og 
afmagt. Kærlig Talt er et interaktivt under visnings forløb til 
udskolingen – let at gå til og i øjenhøjde med de unge.

Intropris for kursus og online-materialer: 600,- pr. deltager. 
Læs mere og tilmeld dig på www.projektkaerligtalt.dk

350_kaerlig-talt_ann_192x80.indd   1 30/11/2015   21.19

Det faglige netværk Danskundervisning er for alle, 
der underviser i danskfaget, og for alle, der inte-
resserer sig for dansk sprog og litteratur.
15.127 følgere 
 

Folkeskolen.dk/danskundervisning
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ker op på den litterære scene. De kommer fra 
Sæby og Fly og sådan nogle steder og vælter ind 
i storbyen og bliver litterære. Det nye gennem-
brud hænger sammen med disse vilde horder, der 
kommer ind i den litterære verden«, forklarer Hans 
Otto Jørgensen.

»Det er en flok, som Brandes ikke kan styre. 
Heller ikke J.P. Jacobsen. Han makkede aldrig ret. 
Brandes har et program, men det er ikke lavet ud 
fra virkeligheden, det er lavet ud fra en idé«, siger 
Jørgensen. 

En alternativ kanon
J.P. Jacobsen, Herman Bang og Johannes V. 

»Jeg vil frygtelig gerne sige til dansklærerne, at det er vig-
tigt, at alle de piger, der sidder i klassen, også har forbilleder, 
og det er ikke nødvendigvis Pontoppidan, men det kan være 
kvindelige forfattere som Amalie Skram og Ingeborg Stuck-
enberg«, siger Hans Otto Jørgensen, der har skrevet en litte-
raturhistoriebog om de vilde horder, som Georg Brandes ikke 
kunne styre.

Kursuscenter Sputnik tilbyder systemisk/narrativ efteruddannelse

•  Vi er praktikere, der underviser praktikere
•  Stor viden om autisme og ADHD
•  Nye didaktiske og specialpædagogiske værktøjer
•  Inspiration til at arbejde med relationer og positionering
•  Erfarne undervisere: lærere, psykologer og ledere, der kender
    din dagligdag
•  16 hele dage i løbet af et år 

Se priser, og tilmeld dig på www.kursuscentersputnik.dk 
Skriv RABATKODE “Folkeskolen” i kommentarfeltet og få 10 % RABAT!

NY UDDANNELSE FOR SPECIALLÆRERE

Nye hold
til januar! 

Læs også
»Eksrektor for Forfatterskolen lancerer  
alternativ kanon«

  J.P. Jacobsen
  Olivia Levison
  Herman Bang
  Betty Borchsenius
  Adda Ravnkilde
  Amalie Skram
  Gustav Wied
  Ingeborg Stuckenberg
  Ernesto Dalgas
  Johannes V. Jensen
  Johannes Holbek
  Helga Johansen
  Marie Bregendahl

Den uregerlige flok:  
Horden

Jensen har som de eneste af Brandes’ forfattere 
fået plads i Jørgensens litteraturhistoriebog.

Er det et alternativ til den officielle kanon, du 
har udarbejdet?

»Ja – fordi den litteraturhistorie, Brandes 
lavede med det moderne gennembruds mænd, 
det er dem, der er med igen og igen i alle efter-
følgerne. Så der er en hel gren, som er skåret af 
fra begyndelsen – kvinderne og entartete mænd 
som Johannes Holbek og Ernesto Dalgas, som 
ikke er opbyggelige. Så min horde er et alternativ 
til den eksisterende kanon«.

Nogle af hordens romaner og noveller bliver 
genudgivet i en alternativ klassikerserie, »San-

dalserien«, på forlaget Gladiator. »En Dødsnat« af 
Marie Bregendahl, »Samlede værker« af Ingeborg 
Stuckenberg og »Hinsides« af Helga Johansen er 
allerede udkommet i serien. 

Efterhånden som Hans Otto Jørgensen får tid, 
vil han skrive endnu to litteraturhistoriske bind, 
siger han – ét om mellemkrigstiden og ét om pe-
rioden fra 1945 til 1970. 
jvo@folkeskolen.dk
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Drop ambitionerne 

Per Fibæk Laursen     ❘     200 kroner     ❘     125 sider     ❘     Hans Reitzels Forlag

Man læser side op og side ned og tænker: Hvor har han dog 
ret, hvor er det dog velgørende og på så få sider! Denne bog 
anbefales til alle lærere med lyst til at ranke ryggen og tage 
diskussionen med kolleger om bogens budskab om realisme 
og lærerhåndværk og til alle lærerstuderende, der har brug 
for at komme ind på arbejdsmarkedet med ambitioner, men 
ikke med påbud om at lave det umulige.

•   Anmeldt af:  Gunnar Green
•   Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk/567477

Teknisk Knockout 

Thomas Ulrik Larsen/Lysår     ❘     350 kroner  + porto     ❘     Se mere på lysaar.dk 

Og albummets titelnummer – jeg må tilstå, at jeg oven på 
frustrationerne over hele forløbet med reform og arbejds-
tidsregler/normalisering personligt ligger under for en sub-
jektiv følelse: Det er yderst velgørende at se en tekst og høre 
en sang, der i den grad er ætsende i sin kritik. Ydermere bli-
ver den sidste pointe jo stående, når musikken er slut: Hvad 
rimer nemlig på »knockout«?

•   Anmeldt af:  Steen Ehlers
•   Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk/570131

D E B A T L Æ S N I N G  T I L

juleferien 
2015 har været et år, hvor folke-
skolen i den grad er blevet debat-
teret. Professor Per Fibæk Laursen 
opfordrede lærerne til at droppe 
ambitionerne, og tænketanken Ce-
pos kaldte folkeskolen en økonomisk 
katastrofe. Der blev endda udgivet 
en cd, der blandt andet handler om 
lærerlockouten. Folkeskolens an-
meldere bedømte det hele, og vi har 
samlet uddrag af anmeldelserne til 
inspiration for dig, der vil have noget 
godt at læse i ferien.
sga@folkeskolen.dk

Pædagogikkens to verdener 

Thomas Aastrup Rømer     ❘     350 kroner     ❘     576 sider     ❘     Aalborg Universitetsforlag

Hvis man er til insiderfortællinger om udvikling af skolelov-
givning og magtspil i den pædagogiske kulisse, momentvis 
poetisk og humoristisk behandling af vigtige pædagogiske 
spørgsmål som »Læreren er som en væverske, der tålmo-
digt vifter fikse evidensideer og asiatiske ideer væk«, ja, så 
vil man nok klukgrine en gang imellem. Bogen er en kæm-
pemundfuld, og man kan komme til at forspise sig.

•   Anmeldt af:  Helle Bjerresgaard
•   Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk/570548
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Den danske grundskole 

Henrik Christoffersen, Karsten Bo Larsen     ❘     225  kroner     ❘     156 sider     ❘     Hans Reitzels Forlag

I bogen anlægges et økonomisk perspektiv på grundskolen. I stan-
dardøkonomisk teori er markedet bedst til at sikre effektivitet og 
efficiens. Det vil sige, at øget konkurrence mellem og/eller mere hen-
sigtsmæssige incitamentsstrukturer for grundskolerne – som for-
fatterne argumenterer for, at der findes for de frie grundskoler – øger 
effektivitet og efficiens. Forfatterne giver således indtrykket af, at 
organiseringen af de danske folkeskoler er håbløs fra et økonomisk 
teoretisk synspunkt. Dette er dog en noget ensidig diskussion …

•   Anmeldt af:  Maria Humlum
•   Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk/566647

Konkurrencestatens pædagogik 

Brian Degn Mårtensson     ❘     199,95 kroner     ❘     176 sider     ❘     Aarhus Universitetsforlag

Selv om forfatteren klart signalerer, hvor han placerer sig i 
den pædagogiske debat, så virker bogen som et sobert bi-
drag, der lader konkurrencestatspædagogikkens fortalere 
komme loyalt til orde. Men fordi de på samme tid er dem, 
magten lytter til, bliver bogen også en udfordring for alle, 
der interesserer sig for skolen, og især for alle, der tjener til 
livets ophold som medarbejdere i skolen.

•   Anmeldt af:  Jens Raahauge
•   Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk/566578

Folkeskolen efter reformen
Antologi     ❘     300 kroner     ❘    280 sider     ❘     Hans Reitzels Forlag

Lad det være sagt med det samme; anmelderen her er i 
krise. Den fuldendte ambivalens råder.
På den ene sider er denne helt friske antologi om folke-
skolereformen et på flere måder særdeles interessant 
tidsdokument, men på den anden side leger bogen med at 
være – og fremstår – akademisk arrogant. Mere om det.

•   Anmeldt af:  Sten Larsen
•   Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk/561856

 Flere debatbøger fra året, der gik  
– alle anmeldt på folkeskolen.dk

Pædagogiske landskaber
Thomas Aastrup Rømer
Pris 340 kroner
Sider 464
Forlag Fjordager

Den kreative skole
Kim Boye Holt
Pris 295 kroner
Sider 224
Forlag Vaerkstadt

Pædagogikkens evige genkomst
Brian Degn Mårtensson
Pris 199 kroner
Sider 235
Forlag Nyt Askov

Fremsynet folkeskole
Jakob Jespersen
Pris 289 kroner
Sider 336
Forlag Fjordager

Den store løgn om uddannelse
Jacob Fuglsang
Pris 170 kroner
Sider 264
Forlag Gyldendal

Løgnen om dannelse
Peter Kemp
Pris 199 kroner
Sider 130
Forlag Tiderne Skifter
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KO R T E  M E D D E L E L S E R

personalia

Regitze Flannov 50 år
Regitze Flannov, medlem 
af Danmarks Lærerfor-
enings hovedstyrelse, 
fylder 50 år søndag den 
27. december.
Regitze Flannov blev ud-
dannet musik- og religi-
onslærer i 1989. Hun har 
blandt andet undervist på 
den daværende Åbjerg-
skolen i Frederikssund, 
og i 1999 blev hun næst-
formand i Fjordkredsen. 
Sammen med daværende 
kredsformand Vivi Hansen 
og kommunerne rundt 
om Isefjorden skabte 
de professionsarbejds-
tidsaftalen Fjordaftalen, 
som dannede forbillede 
for lærernes A08-aftale. 
Fjordaftalen tog efter 
Regitze Flannovs udsagn 
udgangspunkt i »cirkulæ-
ret for sund fornuft« – et 
cirkulære, hun synes har 
forputtet sig de senere år.
I dag er Regitze Flannov 
fortsat kredsformand i 
Frederikssund, men nu 
for lærere, der må følge 
lov 409’s bogstav fuldt 
og helt. I DLF’s hovedsty-
relse, hvor hun blev valgt 
ind for fire år siden, sidder 
hun i overenskomstud-
valget og har derudover af 
egen drift kastet sig over 
ligestillingsarbejdet, også 
internationalt. 
I forbindelse med den 
netop overståede valg-
kamp skrev hun blandt 
andet: »Danmarks Lærer-
forening bør være en langt 
mere aktiv aktør i ligestil-
lingsdebatten herhjemme. 
Det er nødvendigt. Vi har 
et helt ekstremt køns-
opdelt arbejdsmarked og 
ligger ikke specielt pran-
gende i forhold til ligestil-
ling i ledelse og forskning 
med videre. Noget tyder 
på, at vi markant fasthol-
der kønsstereotyperne og 

dermed begrænser den 
enkelte i at se muligheder 
og vælge frit«.
Regitze Flannov er ærke-
københavner og pendler 
dagligt fra hjemmet på 
Vesterbro. Hun elsker fest, 
så mon ikke den runde 
dag bliver fejret med fuld 
musik.

Mads Hermansen 70 år
Mads Hermansen fylder 
70 år den 10. januar. 
Han er uddannet lærer 
og cand.psych. og har 
arbejdet som lærer og 
skolepsykolog samt som 
lektor på Statsseminariet 
på Emdrupborg.
I 1981 blev han lektor 
ved DLH i Aarhus, hvor 
han blandt andet stod 
for udviklingsarbejder 
og underviste på pæd.
psych.-studiet. Han var 
medlem af Konsistorium 
på DLH og institutleder 
for Institut for Psykologi 
og Specialpædagogik 
(1991-96).
I 1983 tog han sin ph.d.-
grad og i 2001 sin dok-
torgrad.
Som lektor ved DPU 
(2000-03) ledede han 
forskningsprojektet Dansk 
Skolekultur.
2003-11 var han profes-
sor og studieleder på CBS 
for studiet HA (psych.) og 
fra 2007-14 professor på 
Nordic School of Public 
Health i Gøteborg.
Nu driver han konsulent-
huset Omvejen A/S.
Fra publikationslisten kan 
nævnes »Læringens uni-
vers« (1996), »Den for-
tællende skole« (2001), 
»Omlæring« (2003), 
»Skolens gode og onde 
cirkler« og »Læringsledel-
se« (2007) samt »Så det 
… om liv fagligt fortolket 
og fortællingsforvansket« 
(2014). Til foråret udkom-
mer »Undervisning – mel-
lem håndværk og kunst«.

mindeord

Anne Grethe Fyrstenberg
Den 17. november modtog 
vi i Horsens Lærerforening 
den sørgelige meddelelse, 
at vores tidligere formand 
gennem 16 år, Anne Gre-
the Fyrstenberg, var afgå-
et ved døden mandag den 
16. november, 68 år.
Allerede inden hun i 1996 
tiltrådte som formand for 
Horsens Lærerforening, 
havde hun i mange år væ-
ret fagligt aktiv som både 
tillidsmand, fælleslærer-
rådsformand og kredssty-
relsesmedlem.
Anne Grethe har altid 
været særdeles dedikeret 
til sit arbejde, både når 
det gjaldt lærerjobbet på 
Torstedskolen i Horsens, 
og når hun, ofte til ud på 
de små timer, varetog 
medlemmerne af Horsens 
Lærerforenings interesser 
på kredskontoret. Her var 
medlemmernes ve og vel 
et aldrig svigtende fokus 
i hvert aspekt af hendes 
arbejde. 
I sit virke som lærer 
fremstod hun altid som 
børnenes advokat, hvilket 
også gjorde sig gældende 
i hendes frivillige arbejde 
som bestyrelsesmedlem i 
den lokale afdeling af Bør-
nenes Kontor.
Arbejdet har altid fyldt 
meget for Anne Grethe, 
men det var familien, der 
havde den største plads 
i hendes hjerte. Når vi 
sad på kredskontoret og 
vendte stort og småt over 
en kop kaffe, hørte vi især 
meget om hendes tre bør-
nebørn, som hun var sær-
deles stolt af, og som hun 
glædede sig til at få mere 
tid sammen med, da hun i 
2012 gik på pension.
Her viste livet sig dog 
fra sin uretfærdige side, 
idet Anne Grethe allerede 
samme år blev syg. En 
sygdom, der gjorde, at 
hun midt i november sov 
stille ind.
Blandt medlemmerne af 
Horsens Lærerforening vil 
der altid stå stor respekt 
om Anne Grethe Fyrsten-
bergs minde.

På vegne af  
Horsens Lærerforening

Claus Andersen

Foto: Privatfoto

 www.hillerod.dk

Søger du spændende udfordringer, så se her …
Skolen ved Skoven søger lærere snarest.

Nogle af de kvaliteter, vi søger, er
• interesse for vidtgående specialundervisning og elever med 

forskellige handicap
• fleksibilitet og humoristisk sans
• tolerance og respekt for det at være anderledes
• kan arbejde i selvstyrende team og kunne gi´ og ta´ i et 

godt samarbejde med kolleger og ledelse
• indgå i samarbejde med: Lærere, pædagoger, ergo- og 

fysioterapeuter, talepædagoger, psykolog m.fl.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 12. januar kl. 12.00.

Læs mere om skolen på www.skolen-ved-skoven.dk eller du 
kan ringe på 72 32 72 00, hvis du vil vide mere.  
Søg stillingen og læs hele opslaget på hillerod.dk.

SPECIALSKOLELÆRERE
Skolen ved Skoven

 Lærerstillinger 

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2015
Nummer 1: Mandag den 4. januar 2016 kl. 12
Nummer 2: Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 12
Nummer 3: Tirsdag den 2. februar 2016 kl. 12

Foto: Søren Kirkegård
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Der fi ndes et sted,
hvor man godt må
– Vores Sted

Tre skoler i Lejre Kommune skal have nye skoleledere – tre ledere med forskellige profi ler til tre 
meget forskellige skoler. Men opgaven er den samme, nemlig at skabe en endnu bedre skole for alle 
børn – en skole med en stærk forankring i lokalsamfundet og en skole der tiltrækker dygtige og 
engagerede lærere og pædagoger. 

Rammen er også fælles og beskrevet i Kommunalbestyrelsens og borgernes vision for udvikling af Lejre 
Kommune – Vores sted. 

Vores Sted er fortællingen om en landkommune i naturen tæt på storbyen. Fortællingen om det lokale, 
om frirum til initiativ, om stærke fællesskaber og om en natur, der er overalt. Visionen om Vores Sted 
sætter retning for udvikling af Lejre Kommune og dermed også skolerne. 

Som skoleleder i Lejre Kommune bliver du ansvarlig for et helt særligt sted – den lokale folkeskole 
med stærk forankring i lokalsamfundet og afgørende betydning for vores børns trivsel, læring og dannelse. 
Du bliver også del af et større fællesskab i skolevæsenet, på børne- og ungeområdet og i kommunen. 
Som skoleleder hos os er du tæt på dine samarbejdspartnere – forældre og skolebestyrelse, medarbej-
dere og MED-udvalg, det lokale kultur- og fritidsliv og kolleger i resten af kommunen. 

De tre skoler har hver deres styrker, potentialer og udfordringer, og vi har tre fantastiske job: 
Udfordrende, givende og krævende. Du står ikke alene med opgaven. På alle tre skoler vil du møde 
samarbejdsorienterede skolebestyrelser og medarbejdere, der bakker op og hjælper til. 

Bliver du nysgerrig? Tjek fi lmene om Vores Sted, Bramsnæsvigskolen, 
Hvalsø Skole og Kr. Hyllinge skole, og læs job- og personprofi ler på 
www.malenehansen.dk eller www.lejre.dk.

Ansøgning oploades på www.malenehansen.dk 
senest den 5. januar 2016 kl 9.00. 

Bramsnæsvigskolen, Hvalsø Skole, Kr. Hyllinge Skole

Tre skoler – 
tre skolelederstillinger

 Lederstillinger 
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 Lederstillinger 

Gladsaxe Kommune –  en levende arbejdsplads med mange muligheder

Souschef og faglig 
leder for udskolingen 
Vi skaber fremtidens skole, vil du 
være med?

Gladsaxe Skole er en ambitiøs skole, på vej til at udvikle 
en skole i verdensklasse. Gladsaxe Skole har i fl ere år 
været foran den danske skoleudvikling, det vil vi også 
være fremover. 

Har du organisatorisk talent? Et åbent og positivt mindset? 
Lyst til udvikling og mod til at eksperimentere og fejle? Er 
du læreruddannet og har du ledererfaring?

Så er du måske den makker vi har brug for i lederteamet, 
der sammen med resten af skolen gør pædagogiske 
drømme til virkelighed.

Gladsaxe Skole skaber livsduelige børn og unge til en 
ukendt fremtid. Igennem fl eksibel planlægning giver vi 
eleverne en meningsfyldt og sammenhængende skoledag 
med fokus på den enkeltes læring i inkluderende fælles-
skaber. På Gladsaxe Skole indgår lærere og pædagoger i 
et ligeværdigt samarbejde og vi er stolte af, at være en 
arbejdsplads med et godt og positivt arbejdsmiljø.

Dit ansvar vil være personale og elevers udvikling og trivsel 
i udskolingen. Du vil være lederteamets ansvarlige for 
prøver og skemaer og vi håber, at få en dynamo for de mere 
traditionelle lederopgaver, som samtidig er stærk inden for 
skoleudvikling og synlig læring. I lederteamet er vi optaget 
af capacity building og en start på mere databaseret ledelse. 
Vi er synlige i klasserummet og arbejder uden fast kontor, 
for at være så tilgængelige som muligt.

Skolen er i stor udstrækning digital, alle på skolen har iPad, 
der bruges som en naturlig del af læringen. Alle klasse-
lokaler har interaktive tavler med Apple-TV tilsluttet, og 
det pædagogiske personale bruger Mac Book Airs til deres 
læringsarbejde For os er det ikke bare vigtigt, at teknikken 
virker, men at vi gør undervisningen og børns læring bedre. 

På Gladsaxe Skole arbejder vi med tydelig målsætninger 
ved at bruge Rubrics, vi arbejder styrkebaseret og har fokus 
på bevægelse i undervisningen. Vi er en lys og smuk skole 
med ca. 750 børn fra 0. til 9. klasse på tre til fi re spor. Det 
pædagogiske personale arbejder i selvstyrende årgangsteam.

Gladsaxe Kommune har store forventninger til skolernes 
hverdag og udvikling. I et samarbejde med 3 andre 
kommuner har vi startet et stort kulturforandringsarbejde 
med overskriften Synlig Læring. 

For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte 
skoleleder Camilla Hoff mann via skolens kontor. Informa-
tioner om skolen fi ndes på www.gladsaxeskole.dk 

Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst og princip-
perne for Ny Løn.

Ansøgningsfristen er den 11. januar 2016, kl. 12.00.
Samtaler forventes afholdt 19. januar 2016 og 2. runde 
21. januar. Stillingen forventes besat pr. 1. marts 2016.

Ansøgningen sendes via gladsaxe.dk.  
Vi ser frem til at høre fra dig.

Følg med og deltag i debatten på
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 Lederstillinger 

Skoleleder søges til 
10. klassecenter
I Tiendeklasse Center Roskilde varetages undervisningen 
af den overvejende del af kommunens 10. klasseelever 
samt Lejre Kommunes 10. klasseelever. Desuden er der 
en del elever fra Køge, Tåstrup og Holbæk kommuner. 

Der er i dette skoleår 180 elever. Skolens personale 
består af 17 lærere, en souschef med undervisnings-
forpligtelse samt en sekretær.

Roskilde Kommune ønsker en leder, der har erfaring i 
arbejdet med unge mennesker. Denne kan hentes fra 
tilsvarende skoler, almindelige folkeskoler eller fra 
efterskoler. 

Vi ønsker endvidere en person, der har ledelseserfaring 
enten fra lignende stilling eller erfaring som afdelings-
leder/souschef.

Vi vil lægge vægt på, at den nye leder har visioner for 
arbejdet med unge mennesker og kan være en ”lærings-
centreret skoleleder”, der kan arbejde med lærerne i det 
læringsmæssige og didaktiske felt.

Vi lægger også vægt på, at den kommende skoleleder kan 
sikre en god og stabil drift i kraft af sin indsigt i økonomi-
styring, lovgivning og rammerne for arbejdet i en politisk 
styret organisation.

Den nye skoleleder skal gerne være en moden person 
med selvindsigt, ro og refl eksionsevne. En der er ambitiøs 
på skolens vegne, tydelig i sin kommunikation, tillidsfuld, 
delegerende og frem for alt fl eksibel og tilgængelig.

Du kan læse mere og søge stillingen på 
www.roskilde.dk/job.

Ansøgningsfrist den 15. januar 2016.

Interesserede ansøgere er velkomne til at kontakte 
skolechef Holger Bloch Olsen på telefon 4631 5201 eller 
3084 1371.

www.roskilde.dk/job

Som skoleleder på Christianshavns Døttreskole bliver du 
en del af noget større:

• 216 års historie og traditioner i ubrudt linje
• En skole, der står på et solidt værdimæssigt
 fundament og kærlighed til eleverne
• En stærk og veldrevet fri grundskole med 270 
 nysgerrige elever
• 31 engagerede medarbejdere, der vil noget med 
 deres skole og elever
• En motiveret og positiv forældrekreds og bestyrelse,  
 der bakker skolen op og som har ambitiøse mål for  
 fremtiden

Døttreskolen er en forældrestyret fri grundskole med 
SFO. Skolen er rundet af en kristen, humanistisk tanke-
gang og præget af nære værdier, hvor alle kender alle i 
et trygt miljø. Skoleledelsen, de dygtige medarbejdere 
og en engageret bestyrelse sikrer, at børnene altid står 
forrest med høj faglighed, social udvikling og trivsel i 
højsædet.

Læs mere i den uddybende job- og personprofil for den-
ne attraktive stilling på www.doettreskolen.dk.
Her kan du også læse mere om forventninger til bag-
grund og kompetencer, og du kan se, hvordan du søger. 
Ansøgningsfristen er den 12. januar 2016.

Kontakt rekrutteringskonsulent Søren Thorup på 2168 
8708 og skolens formand Jesper Svendsen på 2679 3903 
for nærmere information.

SKOLELEDER 
TIL STORBYENS LANDSBYSKOLE

Christianshavns Døttreskole
Dronningensgade 67
1420 København K.

Blokade mod UCplus’  
sprogcentervirksomhed
Lærernes Centralorganisation har 
iværksat blokade over for UCplus’ 
sprogcentervirksomhed. Uddannel-
sesforbundet har siden primo 2012 
forsøgt at opnå overenskomstdæk-
ning af undervisningen med UCplus, 
men hidtil uden held.

Blokaden omfatter samtlige 
medlemmer af LC’s medlemsorga-
nisationer — herunder Danmarks 

Lærerforening — og indebærer, at 
intet medlem må søge eller lade 
sig ansætte i stillinger ved UCplus. 
Blokaden trådte i kraft ved døgnets 
begyndelse den 10. juni 2014.

Dansk Magisterforening og 
Gymnasieskolernes Lærerfor-
ening har iværksat sympatiblo-
kade, så deres medlemmer også 
er omfattet.
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jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

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

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

• Har du et solidt kendskab ti l kristendommen?
• Er du udadvendt, initi ati vrig og god ti l at arbejde
 selvstændigt?
• Kan du udarbejde gode, alderssvarende undervisnings-
 materialer?
• Er du god ti l at opbygge og vedligeholde netværk?

Så er du måske den medarbejder, som vi søger ti l vores 
velfungerende skoletjeneste, der hvert år ti lbyder tvær-
faglige kirke-skoleprojekter ti l skolerne i Frederikssund 
provsti .

Se opslaget på skoletjenestens hjemmeside 
www.bornogengle.dk

Ansøgningsfrist er 20. december 2015, samtaler forven-
tes afh oldt primo januar 2016.

Ansøgning og yderligere oplysninger fås hos bestyrelses-
formand sognepræst Dorte Dideriksen på mail 
Dodi@km.dk eller telefon 20 36 34 84.

Konsulent søges ti l fuldti dssti lling ii Folkekirkens 
skoletjeneste i Frederikssund

 Stillinger ved andre institutioner 

Egholt Skole er normeret til i alt 18 elever i grundskolen. 
Undervisningen foregår i en miljøterapeutisk ramme. 

Vores målgruppe er udsatte børn og unge, primært med 
sindslidelser, der har været i behandling i det psykiatriske 
system. Pt. bor alle elever og studerende på Egholt. 

Egholt Skole består af 2 afdelinger, én afdeling ligger på 
Næstvedvej 78 i Sorø og én afdeling på Niløseholm i 
Dianalund. Vi søger en lærer til vores afdeling i Sorø, der 
kan undervise i enten matematik, it, natur/teknik eller 
fysik. 

Vi arbejder tværfagligt og aldersintegreret med hensyn til 
elevernes behov - miljøterapeutisk og psykodynamisk,
anerkendende, rummelige, inkluderende og realitetskorri-
gerende.

Stillingen skal søges ud fra det fulde opslag på vores hjem-
meside www.egholt.dk eller på www.laererjob.dk.

Din ansøgning skal være os i hænde senest den 4. januar 
2016 kl. 12. 

Lærer til intern skole og STU
for børn og unge 10-18/25 år

EGHOLT - Næstvedvej 78a - 4180 Sorø - www.egholt.dk

Hornslet Skole, Syddjurs Kommune

Administrativ leder med økonomisk indsigt

§ Ansøgningsfristen er den 06/01/16

Net-nr. 20575

Distriktsskole Ølstykke, Egedal Kommune

Afdelingsleder til 10. klasse Center

§ Ansøgningsfristen er den 10/01/16

Net-nr. 20609

Synscenter Refsnæs, Kalundborg Kommune

Synskonsulent til Synscenter Refsnæs

§ Ansøgningsfristen er den 10/01/16

Net-nr. 20593

Parkvejens Skole, Odder Kommune

Børnehaveklasseleder/lærer modtageklasser

§ Ansøgningsfristen er den 25/12/15

Net-nr. 20556

Kirstinebjergskolen, Fredericia Kommune

Lærer til Kirstinebjergskolen – genopslag

§ Ansøgningsfristen er den 15/01/16

Net-nr. 20611

Skovmoseskolen, Rødovre Kommune

Tale- og hørekonsulent til barselsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 04/01/16

Net-nr. 20582

Pilehaveskolen, Vallensbæk Kommune

Afdelingsleder på Pilehaveskolen

§ Ansøgningsfristen er den 17/12/15

Net-nr. 20584
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Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg Kommune

Dansk- og fransklærer til udskolingen 

§ Ansøgningsfristen er den 03/01/16

Net-nr. 20588

10. klasse Campus Køge, Køge Kommune

Dansk- og engelsklærere til 10. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 12/01/16

Net-nr. 20594

Gerbrandskolen, Københavns Kommune

Indskolingslærer pr. 1. februar 

§ Ansøgningsfristen er den 05/01/16

Net-nr. 20601

Holbergskolen, Sorø Kommune

Lærere + barselsvikar søges

§ Ansøgningsfristen er den 31/12/15

Net-nr. 20495

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup Kommune

Lærere til Hospitalsskolen i Glostrup

§ Ansøgningsfristen er den 15/01/16

Net-nr. 20610

Clio Online, Københavns Kommune

Læsepædagogiske redaktører

§ Ansøgningsfristen er den 03/01/16

Net-nr. 20580

Sjælsøskolen, Rudersdal Kommune

Lærer til mellemtrinnet

§ Ansøgningsfristen er den 08/01/16

Net-nr. 20587

Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg Kommune

Lærer til 3. klasse 

§ Ansøgningsfristen er den 03/01/16

Net-nr. 20555

Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg Kommune

Speciallærer og koordinator 

§ Ansøgningsfristen er den 03/01/16

Net-nr. 20589

Damagerskolen, Greve Kommune

To lærer til spændende stillinger

§ Ansøgningsfristen er den 04/01/16

Net-nr. 20602

UU-Vestegnen, Albertslund Kommune

2 uddannelsesvejledere

§ Ansøgningsfristen er den 08/01/16

Net-nr. 20599

Hjortholm Kostskole, Næstved Kommune

Fysik/kemi-lærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 17/12/15

Net-nr. 20605

Vangeboskolen, Rudersdal Kommune

Engageret og fagligt stærk skolepædagog

§ Ansøgningsfristen er den 04/01/16

Net-nr. 20607

Stenløse Privatskole, Egedal Kommune

2 lærere til dansk og biologi

§ Ansøgningsfristen er den 17/01/16

Net-nr. 20613

Hvidovre Ungdomsskole, Hvidovre Kommune

Lærer til heltidsundervisning

§ Ansøgningsfristen er den 10/01/16

Net-nr. 20617

Brøndbyvester Skole, Brøndby Kommune

Lærer til indskolingen – barselsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 05/01/16

Net-nr. 20618

Ådalens Skole, Frederikssund Kommune

Lærer til Ådalens Skole

§ Ansøgningsfristen er den 31/12/15

Net-nr. 20620

Dagmarskolen, Ringsted Kommune

2 lærere til Dagmarskolen

§ Ansøgningsfristen er den 08/01/16

Net-nr. 20621
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rubrikannoncer

Stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
400-550€/uge. Se 
www.casavila.dk
Telefon: 20781416 
www.casavila.dk

Stressfri zone på 
Rømø/havudsigt
Pragtfuld feriebolig i Hav-
neby med havudsigt og 
tæt ved indkøbscenter
Telefon: 51764750 
www.romo-feriehus.dk

Nær Rom: Dejlig 
herskabslejlighed
Panoramaudsigt, 6 per. ud-
sigtsbalkon, have, vaskem. 
wifi. mv. Betaling i 2016.  
Telefon: 61376860 
cori-it.dk 

Provencevilla – 
middelhavsudsigt
La Londe. Enestående 
smuk beliggenhed. Vel-
fungerende bolig. Alle fa-
ciliteter. 
Telefon: 5573 8131 
strunz_vallentin@msn.com

Dejligt sommerhus med 
havudsigt:Rørvig/Nyk.Sj
Dejligt 80m2 stort som-
merhus belig. ugenert på 
ca 1600m2 grund med 
havudsigt over Kattegat. 
Stranden:Kun 125m væk.
Telefon: 23 37 26 56(Michael) 
elelr 28 72 17 28(Louise)

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

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.

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

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

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

bo på det sjoveste vandrerhjem

Besøg Universe/Dybbøl 1864

www.lejrskolesønderborg.dk

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

Lillehøjvej 2 • 8600 Silkeborg  
info@berlinspecialisten.dk • Tlf. 8646 1060 

www.berlinspecialisten.dk
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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

Forslag til studiebesøg i Berlin: 
• Berliner Unterwelten• udforsk Kreuzberg med Street art 
Bingo •  Sachsenhausen

STUDIEREJSE TIL

BERLIN
3 dg./2 nt.
rutebus fra kr. 750,-

Kontakt: Tlf.: 70 22 05 35 
hol@kilroy.dk
www.kilroy.dk

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

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

GØR S TUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE.... .
Spar tid
& penge

Styrk 
Fagligheden

Tryghed &
Sikkerhed

Erfarne
rådgivere

Forslag til andre rejsemål:
Firenze, fly, 5 dg/4 nt .................... fra kr.  2.295,-
Athen, fly, 5 dg/4 nt ....................... fra kr.  2.330,-
London, fly, 5 dg/4 nt  .................... fra kr.  1.675,-
Lissabon, fly, 5 dg/4 nt .................. fra kr.  2.335,-
Edinburgh, fly, 5 dg/4 nt ................ fra kr.  1.995,-

Top 3 faglige besøg i Rom:
• Agritur • Skolebesøg •  Pompeji og Vesuv

Dit personlige
rejsebureauwww.benns.dk

Hamborg, egen bus, 3 dg/2 nt ............. fra kr.  855,-
Amsterdam, fly, 4 dg/3 nt ..................... fra kr.  1.785,-
Chesky Raj, egen bus, 5 dg/3 nt ......... fra kr. 1.795,-
Dublin, fly, 5 dg/4 nt ................................ fra kr.  1.895,-
Madrid, fly, 5 dg/4 nt ................................ fra kr.  1.895,-

Kompetent rådgivning til studierejsen
Hos BENNS sætter vi en ære i at give jer den allerbedste 
rådgivning. Vi skræddersyer rejserne efter jeres ønske, så I 
får mest muligt ud af jeres studierejse både fagligt og socialt.

Vores fokuspunkter er:
Tid: Vi klarer alt det praktiske - og du sparer tiden
Sikkerhed: Gennemprøvet koncept - vi er med hele vejen
Faglighed: Det centrale element i enhver studierejse

Pris pr. person i 
flersengsværelse
på hostel

Kontakt Karen-Jette
tlf: 46 91 02 49
kaho@benns.dk

1.990,-
med fly

5 dg/4 nt.

ROM
fra kr.
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
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Tlf: 7010 0018
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Løssalgspris: 40 kroner. 
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Faglige netværk:
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visningen, Matematik, Musik,  
Naturfag, Religion, Tysk og fransk

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

Snaregade 10 A, 1205 København K • Tlf. 70 25 10 08  
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Åbent for medlemshenvendelser mandag, onsdag og torsdag 9.00-15.30,  
tirsdag 10.00-15.30 og fredag 9.00-14.00

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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

Formand
Lærerstuderende Christian Dalby, 3092 5515, chda@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 34: 
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TEMA: JOBSKIFTE

LÆRERE SHOPPER JOB
EFTER BEDRE VILKÅR

MÅLSTYRING: DRESSUR ELLER LÆRING?

På tre år er antallet af lærere, der skifter til  
en anden kommune, mere end fordoblet
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A L T  F O R  K O R T E 
NYHEDER

FOR KORTE NYHEDER

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

Evidensbaseret forsk-
ning fastslår: »Love 
Actually« stadig 
klasser bedre end den 
med Cameron Diaz og 
ham flødebollen.

Matematiklærer tro-
ede, alt det med at 
falde i til julefroko-
sten kun gjaldt andre.

Flere børnefamilier 
pludselig i tvivl: Er 
Sigurd Barrett en af 
de onde?

Meget kan siges om 
kollega, men anmel-
delse af julekoncert 
med Stig Rossen 
kommer fra hjertet.

Juletræ på lærer-
værelse ligner allerede 
noget, der trænger 
til ferie.

Årets liste over julegaveønsker fra uddannelses- og forskningsminister 
Esben Lunde Larsen minder mistænkeligt meget om noget, man har set 
før. Er der tale om plagiat, vil det være en alvorlig sag, mener iagttagere, 
men ministeren afviser, at han bevidst har fiflet med sine ønsker. Han 
erkender dog, at der kan være tale om sjusk fra hans side: 
     »Jeg har min bibel, og jeg har min salmebog. Og jeg har de her dej-
lige, varme dunfutter, så – ja, jeg synes ikke rigtig, jeg mangler noget. 
Men netop derfor er det lidt et pres at skulle finde på nye ønsker hvert 
år, og i den situation er jeg måske kommet for skade at søge inspiration 
andetsteds«. 
     At der er tale om 100 procent afskrift, er dog næppe sandsynligt. 
Man hæfter sig ved, at der på ministerens seddel også figurerer ønsker 
som »læderindbunden katekismus« og »rigtig ph.d.-grad«.

Esben Lunde beskyldes for 
at plagiere ønskeseddel

SÅ KAN DE LÆRER DET / 94

Ellen Trane: Nu skal alle 
skoler på Trustpilot
Som supplement til de nye tiltag på siden uddan-
nelsesstatistik.dk ønsker undervisningsminister El-
len Trane Nørby nu, at samtlige danske folkeskoler 
skal være at finde på forbrugersitet Trustpilot. Må-
let er at give forældre et mere kvalificeret grundlag 
at træffe beslutning om skolevalg på. 
     »Elever og forældre er som kunder i en uddannel-
sesbutik«, forklarer ministeren. »Og for at optimere 
leverandørens service er det alfa og omega med 
solide kunderelationer og et godt omdømme. Er der 
for eksempel pænt og rent på skolen? Er personalet 
imødekommende? Er der value for money, hvordan 
er beliggenheden, er der mange fremmede og så 
videre? Den slags spørgsmål bliver bedst belyst via 
hyppige, kværulantiske kundeanmeldelser på inter-
nettet«. Hun fortsætter: »Når forbrugerne anmelder 
deres oplevelser med produktet, kan butikken hur-
tigere tilpasse sig og rette ind og dermed øge efter-
spørgslen. Resten lukker vi bare«.
     Branchefolk tildeler ministerens nye idé en ud af 
fem stjerner.
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