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Vidste du, at 13 til 16-årige er de 
skoleelever, der oftest kommer til 
skade i tra�kken?

Hjælp dine elever med at blive sikre 
i tra�kken. Det er nu, de har mest 
brug for det.

Få besøg af en gratis gæste-
underviser fra Rådet for Sikker Tra�k 
i din 7.-10. klasse. Så bliver den 
obligatoriske færdselsundervisning
ikke lettere. Det er Sikker Tra�k To Go.

Tilmeld dig på sikkertra�k.dk/ToGo

Få trafik-
undervisningen
bragt direkte 
til din klasse 
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!
Sommerferien er tidspunktet for de største glæder – og de største 
kriser. Det er her, man opdager, hvem man er i familie med, og her, alle drømme og længs-
ler skal  indfries i løbet af nogle få uger. 

Men det er også tid for refleksion. Hvad er egentlig den dy-
bere mening med det, man hver dag foretager sig, når man 
underviser. Hvad er det, eleverne lærer – og bør lære? 

Naturligt nok fører svarene på dette spørgsmål vidt omkring – ligesom folkeskolens for-
målsparagraf. For mange handler svarene også om, hvilket samfund vi gerne vil have. 

Eleverne skal bibringes både kundskaber og viden, men også opdrages til åndsfrihed og 
demokrati. Nogle gange kan debatten virke, som om de to formål udelukker hinanden. 

Derfor er det så inspirerende at læse tre forskellige bud på, hvorfor vi holder skole. 
Knud Romer, Stefan Hermann og Lene Tanggaard er på ingen måde enige. De er ikke en-
gang enige om, hvorvidt de bør være enige. Men de sætter tanker i gang.

Stefan Hermann har analyseret sig frem til to positioner, som bruger mere tid på at 
bekrige hinanden end på at formulere deres eget projekt. Han håber, at de kan nå frem 
til fælles forståelse, men han er ikke optimist. For fornuft er kedeligt, mens vrede og sorg 
skaber de stærkeste fortællinger, siger han. 

Og så smider han lige en provokation: Det er delvist skolens og lærernes egen skyld, 
at djøf’erne er marcheret ind på slagmarken med målstyring og test. Skolen har ikke selv 
svaret på de spørgsmål, som politikerne berettiget har stillet.

Lene Tanggaard mener slet ikke, at der er tale om modsætninger. Det, som i virkelig-
heden betyder noget i forhold til skolens dannelsesopgave, kan ikke lægges i kasser, men 
foregår under overfladen, backstage. Så lærerne skal ikke finde sig i, at det skal sættes på 
formel, mener hun:

»Der er brug for en pionerånd. En garagerevolution, hvor lærerne eksperimenterer sig 
frem, og hvor skolens ledelse forstår, at udvikling ikke er noget, man kan putte på dåse«. 

Knud Romer, som ikke selv arbejder inde i skolen, taler skole og samfund samtidig. Han 
kritiserer, at i den herskende kultur er alt efterhånden lige gyldigt – en pose Matadormix 
opfattes som lige så vigtig som en ph.d.-afhandling, vrisser han. 

For ham handler skolen om kampen om virkeligheden. 
»Virkeligheden er jo ikke en kendsgerning, men et mentalt billede af verden, og jo mere 

vi ved, jo større, bredere og mere farverigt bliver landskabet. Kampen skal stå ved præmis-
serne«, mener han.

De tre er ikke enige – ikke engang om, hvad de diskuterer. 
Men når det gælder skolen, er spørgsmålene også ofte vigtigere end svarene.

Måske er det netop prisen for skolens dannelse, at den kun kan vindes via 
kamp og uenighed, som Alexander von Oettingen 
skriver. 

God læsning og sommerferie. 

Sommer- 
tanker

Efter afstemningen

»Vi er hverken faldet til 
patten, blevet nye bedste-
venner med ridefogederne 
i KL eller ladt tilbage som 
en knægtet stand  
– hvilket man ellers kan 
forledes til at tro, når man 
færdes på de sociale  
medier. Vi er derimod  
stadig et slidstærkt  
professionsfællesskab, der 
står over for store og van-
skelige udfordringer, som 
vi agter at finde løsninger 
på – sammen«.
Hovedstyrelsesmedlem
Morten Refskov

»Det, vi har lært af OK18, 
må være, at vores krav 
til arbejdstid ved OK21 
skal være, så lærerne kan 
forstå dem! Denne gang 
gjorde vi alt for, at alle an-
dre kunne forstå dem!«
Kredsstyrelsesmedlem 
Thomas Roy Larsen

»De medlemmer, der efter 
afstemningen føler trang 
til at melde sig ud af DLF, 
bør i stedet involvere sig 
yderligere og deltage i ar-
bejdet med at udforme 
de næste overenskomst-
krav«. 
Lærer 
David Møller

Vidste du, at 13 til 16-årige er de 
skoleelever, der oftest kommer til 
skade i tra�kken?

Hjælp dine elever med at blive sikre 
i tra�kken. Det er nu, de har mest 
brug for det.

Få besøg af en gratis gæste-
underviser fra Rådet for Sikker Tra�k 
i din 7.-10. klasse. Så bliver den 
obligatoriske færdselsundervisning
ikke lettere. Det er Sikker Tra�k To Go.

Tilmeld dig på sikkertra�k.dk/ToGo

Få trafik-
undervisningen
bragt direkte 
til din klasse 

HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK
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I N D H O L DI N D H O L D

Historiedysten 2018 
er åben for tilmelding

Historiedysten er en konkurrence på 
viden og kreativitet for 3.-9. klasser i hele 
Rigsfællesskabet. Konkurrencen løber fra 
august til oktober 2018, hvor der er flotte 

præmier på højkant til de 90 bedste klasser. 
Temaet er ”Kronprins til Danmark”.

Det Nationalhistoriske Museum og 
DR Skole har produceret undervisnings-
materiale til otte lektioner. De to første 

runder foregår i klasselokalerne, hvorefter 
finalisterne mødes i oktober på 

Frederiksborg Slot i Hillerød. 

Tilmeldingsfrist er den 27. august 
på historiedysten.dk

VIND TITLEN SOM 
RIGETS BEDSTE 

HISTORIEKLASSE

Deltag gratis på historiedysten.dk

12

Romantik på 
seminariet

12 studerende i én  
seminarieklasse endte med 
at blive gift med en klasse-
kammerat. Folkeskolen var 
med, da årgang 1961 holdt 

sit årlige gensynstræf.

»Det hele skal 
være så effektivt 
og billigt som 
muligt«.

»Skolen bliver des-
værre ofte betragtet 

som en velfærds-
institution«.
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à   OVERSIGT38 42

Fyret 
Lærer Lena Rosenkilde 
har for nylig fået vold-
giftsrettens ord for, at 
det ikke var berettiget, 
da hun for næsten fire 

år siden blev afskediget 
fra sit job på en  

specialskole.

4823-37

Nye bøger
Mobbeforskeren Helle 

Rabøl har skrevet en ny 
bog, som kan hentes 
gratis af DLF-med-
lemmer som lyd- og 

e-bog. Og pædagogik-
professor Per Fibæk 

er hovedforfatter til en 
bog om en skole uden 

læringsmålstyring.
LÆS ANMELDELSERNE

Borgmester vil 
slippe skolen løs

Borgmester i Holbæk Christina 
Krzyrosiak Hansen vil i dialog 

med folkeskolens lærere, elever 
og forældre på baggrund af  

noget andet end tal og grafer.
LÆS KRONIK

DA NNELSE
Sommerlæsning: 
Professor Lene Tanggaard, 
rektor Stefan Hermann og 
forfatter Knud Romer  
om dannelse.

»Dannelsen har at gøre 
med opgaven og ikke med 
modstanderen«.
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» Hvis jeg er noget,  
er jeg i lommen på  
folkeskolen«

A F  S E B A S T I A N  B J E R R I L ,  M A R T I N  V I T V E D  S C H Ä F E R  O G  H A N N E  B I R G I T T E  J Ø R G E N S E N  ·  F O T O :  T H O M A S  A R N B O

P er B. Christensen har siddet i noget 
af en venteposition.

I begyndelsen af maj blev han 
præsenteret som formand for den 
kommission, som KL’s Michael 

Ziegler og lærernes formand, Anders Bondo 
Christensen, inde bag Forligsinstitutionens 
lukkede døre var blevet enige om at nedsætte.

Men kommissionen ville kun blive til no-
get, hvis lærerne stemte overenskomstforliget 
hjem. Ja’et kom 4. juni, og nu kan Per B. 
Christensen endelig for alvor trække arbejds-
handskerne på.

Torsdag den 7. juni talte han på DLF’s eks-
traordinære kongres i Øksnehallen i Køben-
havn. Og her fortalte han Lærerforeningens 
delegerede, at han vil gøre, hvad han kan, 
for at kommissionsarbejdet ender ud i en 
arbejdstidsaftale. 

Men det bliver næppe en dans på roser, 
understregede han. 

»Bliver det en let opgave? Nej, det gør det 
bestemt ikke. Der vil komme udfordringer. 
Mange«, sagde Per B. Christensen og fort-
satte:

»Jeg ved også godt, at den situation, som 
har været i folkeskolen i nogle år, og det for-
hold, som DLF og KL har haft til hinanden, 
betyder, at der er brug for en ny start fra 
alle parters side. Tillid handler om mere end 
ord«.

I sin tale understregede kommissionsfor-
manden da også, at han ikke er i lommen på 
hverken KL eller lærernes formand.

»Hvis jeg er noget, så er jeg måske en lille 
smule i lommen på folkeskolen«, sagde han 
med et glimt i øjet fra talerstolen.

Per B. Christensen understregede, at han 
brænder for folkeskolen, og at han mener, at 
den skal være »forældrenes naturlige første-
valg«.

»Det er med den motivation – og ikke fordi 
jeg er arbejdstidsnørd – at jeg nu går i gang 
med arbejdet som kommissionsformand«, 
fortalte han.

Anders Bondo: Forandring, inden året er 
omme
DLF-formand Anders Bondo Christensen 
anerkendte i sin indledningstale til kongres-
sen den skepsis, som mange lærere har givet 
udtryk for i forhold til Overenskomst 18. Men 
han understregede, at alternativet til en aftale 
havde været meget problematisk.

»Jeg er helt med på, at der hersker en 
udbredt mistillid til KL-systemet blandt vores 
medlemmer. Det er der ingen grund til at 
skjule. Jeg kan godt forstå, at den lærer, der 
underviser 29 lektioner om ugen, og som 
havde håbet, at der nu kom en ny aftale, har 
svært ved at sige, at nu tror vi på, at der sker 
en forandring. Jeg kan også godt forstå den 

kreds, som mange gange har mødt en lukket 
dør, og den skole, som har oplevet, at bilag 4 
ikke gjorde en forskel. Men jeg kan godt sige, 
at jeg tror på, at der sker en forandring«, un-
derstregede han.

Alle skal opleve, at Overenskomst 18 ikke 
er ligegyldig, forklarede han: »Det er min per-
sonlige ambition, at der, inden året er omme, 
skal ske noget positivt på alle skoler. Det 
handler ikke om fine ord og erklæringer. Det 
handler om konkrete handlinger, der skal ske 
ude på medlemmernes arbejdsplads. At vi fra 
centralt hold klapper hinanden på skuldrene, 
er godt, men det er ligegyldigt«, sagde han.

Fælles trussel
Den meget omtalte kommission er kun en del 
af det, som skal i gang, forklarede formanden 
for DLF:

»Vi skal ikke blive ved med at have regu-
leret vores aftale med en lov, vi skal have en 

Formand for den nye arbejdstidskommission Per B. Christensen  
lovede på den ekstraordinære lærerkongres efter overenskomst- 
afstemningen, at han ikke er i lommen på hverken DLF eller KL.

E KS T R AO R D I N Æ R  KO N G R E S

Vanskelig, men smadderspændende, kaldte Per B. Chri-
stensen sin opgave som formand for lærernes arbejdstids-
kommission.
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aftale ligesom alle andre. Men jeg håber, at vi 
er enige om, at arbejdet starter i dag. Det skal 
ikke skubbes til udgangen af 2019 og kom-
missionens forslag. Der er også projektet »Ny 
start«. Det handler ikke om, at nu skal alt la-
ves om på skolerne. Det er KL’s og vores sam-
arbejde, som skal have en ny start. Jeg håber, 
at det, der kommer til at bære den ny start, 
bliver en ny god vilje. Men vi har også en fæl-
les trussel: Flere og flere vælger folkeskolen 
fra, og det skal vi have lavet om på. Vi har 

været i en situation med syv års konflikt med 
KL. Hvis vi vil have folkeskolen til igen at blive 
den vigtigste samfundsinstitution, så skal det 
lykkes at ændre det«, sagde Anders Bondo.

Kongressens debat om det konkrete arbej-
de, der nu skal i gang, blev lukket for pressen, 
men inden da fik lærerne en hilsen med på 
vejen fra den nye formand for KL’s børne- og 
undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen 
(Socialdemokratiet). Og han er rigtig glad for, 
at lærerne nu har et overenskomstresultat:

»Ud over at have en stor professionel 
tilfredshed med resultatet er det også en 
personlig lettelse for mig. Jeg er nemlig gift 
med en læreruddannet. Jeg husker tydeligt de 
morgener tilbage i 2013, hvor jeg gjorde mig 
klar til møder i KL’s Løn- og Personaleudvalg, 
og hun tog den gule vest på. I de uger var jeg 
meget glad for, at hun er professionelt uddan-
net i den svære samtale, for det gjorde, at vi 
kom igennem det. Så også helt privat: Tak for 
en god aftale«.

Også han lagde vægt på en ny start for 
både folkeskolen som institution og samarbej-
det mellem Lærerforeningen og KL:

»Nu er vi, Danmarks Lærerforening og KL, 
i samme båd. Men nu skal vi blive enige om, 
hvor båden skal sejle hen. Det er en pokkers 
dårlig ting at sejle sammen, hvis man vil for-
skellige steder hen. Selvfølgelig vil der i den 
proces være ting, vi ser forskelligt på, og der 
må vi prøve at finde de nødvendige kompro-
miser«, sagde Thomas Gyldal Petersen. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Lærerforeningens godt 
300 kongresdelegerede 
var samlet ekstraordinært, 
tre dage efter at afstem-
ningsresultatet stod klart.

TORSDAGONSDAGTIRSDAGMANDAG FREDAGTORSDAGONSDAGTIRSDAGMANDAG FREDAG

 
–

”Skat på skoleskemaet er 
lige til at bruge uden den store 
forberedelse. Og så er det 
sammensat på en måde, som 
virkelig engagerer eleverne.”
 
–Hanne, samfundsfagslærer

Med SKATs digitale undervisningskoncept kan du undervise i skat med maksimalt udbytte for dine elever og 
minimum af forberedelse for dig. Brug det i et enkelt modul eller som led i et forløb.

Skat på skoleskemaet er målrettet undervisning i samfundsfag i 8. og 9. klasse.

Kom i gang med det samme på skat.dk/skole

Sæt skat på skoleskemaet

Skat
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––
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Udskoling
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      Trine May 
MØD OGSÅ 
  Anders Matthesen, 
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D er blev formentlig draget gevaldige 
lettelsens suk på de fleste formands-
kontorer i fagbevægelsen, da resulta-
tet af de offentligt ansattes urafstem-

ninger tikkede ind 4. juni. Store og markante 
jaflertal hos alle forbund, også hos lærerne, 
hvor tre ud af fire stemte ja til overenskomst-
forliget.

Resultatet var ventet med stor spænding 
og også med større opmærksomhed i medi-
erne end normalt, når medlemsdemokratiet 
i fagbevægelsen gennemgår den vanlige 
trummerum med afstemning om overens-
komstforlig. Især hos lærerne, hvor forliget 
ikke indeholder den arbejdstidsaftale, som 
lærerne har sukket efter i fem år – og som var 
Lærerforeningens absolutte hovedkrav til for-
årets overenskomstforhandlinger.

Med tre ud af fire lærere på jasiden kan 
lærerformand Anders Bondo Christensen nu 
med en vis ro i sindet tage fat på arbejdet 
frem mod det, der på sigt kan blive til den 

længe ventede arbejdstidsaftale. Og selvom 
ingen står og jubler med armene over hove-
det i ren eufori over resultatet af de mange 
måneders forhandlinger, åbner resultatet for, 
at lærerprofessionen kan få en ny start.

Bolden skudt til hjørne
Forhåbningerne til Overenskomst 18 var sky-
høje, da lærernes og kommunernes topfor-
handlere allerede i december holdt de første 
møder om lærernes arbejdstid. Og da Anders 
Bondo Christensen endelig i februar kunne 
meddele sine formandsfæller i de andre 
lønmodtagerorganisationer, at der nu var rea-
litetsforhandlinger om lærernes arbejdstid, 
fik forventningerne et ordentligt nøk opad: 
Kunne det tænkes, at Lærerforeningen havde 
fået tag om KL og Moderniseringsstyrelsen og 
nu kunne lande en arbejdstidsaftale?

Mens det varme forår væltede ind over 
landet, sad forhandlerne dag ud og dag ind i 
Forligsen. Når de gik ind ad døren om morge-
nen og ud igen om aftenen, gentog lønmodta-
gernes repræsentanter igen og igen, at målet 
med de døgnlange forhandlingsmøder og den 
truende konflikt var lønfremgang, sikring af 
den arbejdsgiverbetalte spisepause og – ikke 
mindst – en arbejdstidsaftale for lærerne.

Og det var derfor også en ganske tom fø-
lelse, mange lærere stod tilbage med, da for-

handlerne den 27. april præsenterede resulta-
tet af de ualmindeligt langstrakte forhandlin-
ger. Det blev ikke til en arbejdstidsaftale, men 

derimod til en undersøgelseskommission, der 
det næste halvandet år skal endevende lærer-
nes arbejdsforhold og give parterne en række 
anbefalinger, de kan tage udgangspunkt i, når 

Kommissionen  
og den gordiske  
arbejdstidsknude

A N A LYS E :  

M A R T I N  V I T V E D  S C H Ä F E R

» 
Sammenlignet med det håb,  
lærerne startede med at have om, 
at Overenskomst 18-forhandlin-
gerne ville give en arbejdstidsaf-
tale, er kommissionen selvfølgelig 
ikke et positivt resultat. Spørgsmå-
let er, om glasset er halvt tomt eller 
halvt fyldt. Det kommer helt an på, 
hvad man sammenligner med«.
LOTTE  BØGH ANDERSEN
PROFESSOR 

Der er fare for den totale demotivation i lærer-
standen. Men hvis kommissionen lykkes med sin 
opgave, kan OK18 være en ny start.

ARBEJDSTIDS- 
KOMMISSIONEN

OK18 
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om medier, litteratur og læsning  /  Mød nogle af vores største og helt aktuelle forfattere. 

DANSKKURSER
I KØBENHAVN

VI GENTAGER SUCCESSEN OG UDBYDER FOR FEMTE ÅR I TRÆK NYE, 
INSPIRERENDE DANSKKURSER I HJERTET AF KØBENHAVN

LÆS MERE OM KURSERNE OG TILMELD DIG PÅ  Tr i n e m ay. d k

INSTRUKTION 
      Trine May 
MØD OGSÅ 
  Anders Matthesen, 
        Stian Hole og 
    Sarah Engell
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de skal i gang med næste overenskomstrunde 
i 2021.

En presset profession
Siden KL’s lærerlockout i 2013 og indførelsen 
af folkeskolereformen i 2014 har flere og flere 
lærere – og forældre – valgt folkeskolen fra. 
De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at 
21,6 procent af danske grundskoleelever har 
valgt folkeskolen fra. Samtidig viser en ana-
lyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at 
det kun er knap 84 procent af underviserne 
i folkeskolen, der har en læreruddannelse, 
hvilket er et fald på fem procentpoint siden 
2013.

Flere undervisningstimer, mindre tid til 
forberedelse, flere og flere centrale krav til 
det faglige indhold og den pædagogiske prak-
sis koblet med oplevelsen af en afgrundsdyb 
mistillid mellem lærerne og deres arbejdsgi-
vere er en cocktail, der har ført til, at lærerne 
i dag er et presset folkefærd. Samtidig oplever 
mange lærere, at Overenskomst 18 langtfra 
resulterede i den anerkendelse og respekt, de 
mener, de fortjener fra deres arbejdsgiver.

Ifølge professor i offentlig ledelse Lotte 
Bøgh Andersen fra Aarhus Universitet og 
Vive er lærerne kendetegnet ved at være dybt 
motiverede og engagerede i deres arbejde. 
»Folkeskolelærerne er karakteriseret ved at 
have et højt niveau af motivation for at gøre 
godt for den enkelte elev og for samfundet. 
Bekymringen nu er, at den motivation bliver 
mindre. Man kan risikere, at lærerne ikke 
synes, at samfundet og politikerne i samme 
omfang anerkender lærernes bidrag til at 
skabe værdi«, siger Lotte Bøgh Andersen, der 
i mange år har forsket i skoleledelse.

Spørgsmålet er, om skuffelsen over i end-
nu tre år at skulle leve med lov 409 uden en 
arbejdstidsaftale, og uden at lærerne oplever 
at få den fornødne anerkendelse og respekt 
fra arbejdsgiverne, politikerne og den brede 
befolkning, betyder, at lærerprofessionen er 

endt i en negativ spiral, hvor det hele bare 
bliver værre og værre.

»Sammenlignet med lockouten i 2013 får vi 
helt sikkert ikke samme fald i motivationen, 
for med kommissionen er der stadigvæk bi-
beholdt et håb om at finde en løsning, begge 
parter kan se sig selv i. Det er en pause i moti-
vationsdroppet«, siger Lotte Bøgh Andersen.

Men nogle lærere vil alligevel føle, at 
Overenskomst 18 langtfra var den forløsning, 
de havde sat næsen op efter. »Sammenlignet 
med det håb, lærerne startede med at have 
om, at Overenskomst 18-forhandlingerne ville 
give en arbejdstidsaftale, er kommissionen 
selvfølgelig ikke et positivt resultat. Spørgs-
målet er, om glasset er halvt tomt eller halvt 
fyldt. Det kommer helt an på, hvad man sam-
menligner med«, siger hun.

Stilhed før stormen
Den store kulmination, mange forventede 
ville komme i foråret 2018, udeblev og er nu 
udskudt til senest 2021. For nu skal kom-
missionen have arbejdsro. Det har både KL, 

Lærerforeningen og kommissionsformand Per 
B. Christensen gjort klart. Kommissionen skal 
besøge skoler og kommuner og lave analyser, 
før den om halvandet år præsenterer sine 
anbefalinger. Og hvad der dernæst sker, kan 
ifølge Lotte Bøgh Andersen gå i to retninger:

»Jeg ser kommissionens arbejde som stil-
hed før stormen, i den forstand at det efter 
kommissionens arbejde kan gå begge veje. 
Lykkes det for kommissionen at lande noget, 
begge parter kan se sig selv i, kan vi begynde 
at få opbygget motivationen og opfattelsen af 
den understøttende styring igen. Lykkes det 
ikke, vil mange lærere få en ekstra skuffelse, 
fordi forløbet har trukket så langt ud«, siger 
Lotte Bøgh Andersen.

Hun tolker resultatet af urafstemningen så-
dan, at lærerne er villige til at vente til næste 
overenskomstrunde med at få en arbejdstids-
aftale, fordi kommissionen er det bedste, man 
kunne få ud af forårets maratonforhandlinger. 
»Mange lærere ser det sådan, at resultatet er 
bedre end en konflikt, som vil demotivere 
lærerne og være til skade for både lærere, ele-
ver og folkeskolen, men det var ikke det, man 
håbede på, da forløbet startede«, siger hun.

Der er tre niveauer, hvor lønmodtagerne 
og arbejdsgiverne arbejder sammen: på 
skoleniveau, på kommunalt niveau og på 
nationalt niveau. Og det er netop det lokale 
niveau, der ifølge Lotte Bøgh Andersen kan 
danne grundlag for, at kommissionen kan lyk-
kes med målet om at få de stridende parter til 
at nå til enighed om en arbejdstidsaftale. 

»Det samspil, der er mellem tillidsrepræ-
sentant og leder ude på skolen, lykkes næsten 
altid. På kommuneniveau lykkes det også rig-
tig godt. Min tro på, at det kan lykkes på na-
tionalt plan, er funderet i, at når det kan lyk-
kes på skoler og i kommuner, så kan det være 
inspiration til at finde en fælles forståelse på 
nationalt plan«, fortæller Lotte Bøgh Ander-
sen, der pointerer de lokale arbejdstidsaftaler 
i kommunerne.

» 
Som lærer oplever man et pres, 
hvor forældre fortæller, hvad de 
synes, vi skal gøre. Samtidig er der 
politikere, der dikterer, hvad vi skal 
gøre. Og hver eneste dag gør læ-
rerne ting, de ved er dårlige for bør-
nene, fordi der er et politisk pres.
DANIEL PANDURO
LÆRER, CAND.MAG. 

OK18 
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Opgør med den ekstreme styring
Det er vel efterhånden hævet over enhver 
tvivl, at lærerstandens motivation led et geval-
digt knæk efter lockout og lovindgreb i 2013. 
Samtidig kom den folkeskolereform, lærerne 
selv i høj grad kom til at finansiere med flere 
undervisningstimer, og de to store foran-
dringer af lærernes arbejdsliv har betydet, at 
mange har valgt at søge væk fra lærerjobbet. 
Og de, der er blevet, ser ganske anderledes 
på deres job i dag, end de gjorde for fem-seks 
år siden. Det vurderer Daniel Panduro, der 
er uddannet lærer og i dag underviser på 
Christianshavns Skole. I mellemtiden har han 
taget en kandidatgrad i pædagogik og uddan-
nelsesstudier fra Roskilde Universitet, hvor 
han skrev speciale om lærerprofessionen.

Lærernes mulighed for at handle profes-
sionelt er udfordret, mener han. Både foræl-
dre og politikere gør sig kloge på, hvordan 
hverdagen i klasselokalet skal forløbe:

»Mange lærere oplever, at de er i konflikt 
med et udefineret politisk niveau og nogle 
herskende tendenser i samfundet. Det kom-

mer blandt andet til udtryk ved, at de skal 
implementere nogle politiske tiltag, det er 
meget svært at forsvare pædagogisk«, siger 
han og fremhæver blandt andet de nationale 
test.

Han henviser til den styringsmekanisme, 
folkeskolen har været underlagt de senere 
år, hvor en implementeringsgruppe med 
repræsentanter fra KL, Moderniseringssty-
relsen og Undervisningsministeriet har fulgt 
implementeringen af blandt andet lov 409 
med henblik på at sikre, at lovindgrebets po-
litiske ambitioner blev gennemført. Det har 
fået kritik fra især Lærerforeningen, der som 
part ikke var repræsenteret. Allerede tre dage 
efter at overenskomstforliget var på plads, 
meldte KL-formand Jacob Bundsgaard kom-
muneforeningen ud af gruppen, fordi »vi vil 
bruge kræfterne på at blive klogere på mulig-
heder og udfordringer på folkeskoleområdet i 
samarbejde med arbejdstagerne«.

Daniel Panduro fremhæver, at der de 
seneste år er opstået et modsætningsfor-
hold mellem dele af det politiske nivau, der 
ser lærerne som lønarbejdere, og lærernes 
stærke professionsselvforståelse. Den forskel 
gør det svært at udøve sin lærerprofessionali-
tet. Mens der sjældnere er nogen, der sætter 
spørgsmålstegn ved lægens diagnose eller 
advokatens retssagsstrategi, bliver der næsten 
dagligt sat spørgsmålstegn ved, om lærernes 
vurdering af, hvad der pædagogisk og fagligt 
giver mening i den enkelte klasse og i folke-
skolen, er rigtig. 

Ifølge ham er mistilliden til lærernes fag-
lighed også en af de mest udbredte årsager 
til, at lærere forlader den danske folkeskole. 
Han tror, at resultatet af Overenskomst 18 
vil hælde mere benzin på bålet: »Der vil helt 
sikkert være mange lærere, der nu siger, at de 
ikke kan vente til 2021 med at få en arbejds-
tidsaftale«, siger Daniel Panduro.

»Som lærer oplever man et pres, hvor for-
ældre fortæller, hvad de synes, vi skal gøre. 

Samtidig er der politikere, der dikterer, hvad 
vi skal gøre. Og ofte gør lærerne ting - ikke 
fordi de giver pædagogisk mening, men fordi 
den politiske logik siger det - det er med til at 
deprofessionalisere lærerne«, siger han.

Nu sætter mange lærere deres lid til, at 
kommissionsarbejdet kan munde ud i, at DLF 
og KL kan indgå en arbejdstidsaftale i tilpas 
god tid før næste overenskomstfornyelse. Det 
er også i det lys, at afstemningsresultatet skal 
ses. Det skal netop ikke tolkes sådan, at læ-
rerne er tilfredse med deres arbejdsforhold, 
for det er de så langtfra. De 75 procent, der 
har nikket ja til forhandlingsresultatet, er ikke 
varmhjertede fortalere for forliget, men de 
har et håb om, at kommissionsarbejdet og 
især den nye start på samarbejdet mellem 
Danmarks Lærerforening og KL kan kaste en 
arbejdstidsaftale af sig.

Også uden at parterne om tre år skal 
balancere på en knivsæg for ikke at kaste 
landets 67.000 lærere ud i endnu en demoti-
verende og ødelæggende konflikt. 
mvs@folkeskolen.dk

» 
Min tro på, at det kan lykkes  
på nationalt plan, er funderet i, at  
når det kan lykkes på skoler og i  
kommuner, så kan det være  
inspiration til at finde en fælles 
forståelse på nationalt plan«.
LOTTE  BØGH ANDERSEN
PROFESSOR 
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Et stærkt kammerat-
skab og hele seks  
ægtepar udspringer  
af en klasse med 36 
lærerstuderende, som  
dimitterede i 1961. 
Selv om de nybagte 
lærere blev spredt for 
alle vinde, holder de 
stadig sammen, og  
snakken går lystigt, 
når de en gang om  
året fejrer sig selv.

G E N SY N

Gensynsglæde,  
           sammenhold og  
  romantik
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Gensynsglæde,  
           sammenhold og  
  romantik Inger Eskesen og Kirsten 

Øster sad ved siden af 
hinanden gennem hele 
seminarietiden og har 
siden holdt kontakt med 
hinanden med julekort 
og telefonopkald.
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 da en ældre mand i en far-
vestrålende skjorte nærmer 

sig sine gamle klassekammerater, som står ved kroens 
reception.

»Jeg har glædet mig til at se jer«, siger han og begynder 
at hilse rundt. 

»Tak i lige måde« og »dejligt, at du kommer«, lyder det 
fra de andre, inden forsamlingen sætter sig til kaffebordet. 

Her går snakken om, hvordan det står til med helbre-
det, hvorfor en af kammeraterne har meldt fra i sidste 
øjeblik, og hvordan turen til Rold Skov har været. De er 
kommet kørende fra så forskellige steder som Hjørring, 
Haderslev og Viborg og har det til fælles, at de i 1957 kom 
i klasse sammen på Th. Langs Seminarium i Silkeborg. De 
begyndte 36, og alle dimitterede i 1961.
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»Vi havde et helt utroligt kammeratskab. Det endte 
med, at der blandt os blev seks ægtepar. Vi var altså 12, 
som blev gift med en klassekammerat. Desværre døde den 
ene mand alt for tidligt, men alle vi andre har holdt guld-
bryllup«, fortæller Einar Olesen, som fandt sammen med 
Jessie Waldemar tre år inde i studiet.

Det betød ikke noget for sammenholdet i klassen, at så 
mange dannede par, forsikrer han. 

»Min kones bedste veninde gik også i klassen, og til vo-
res bryllup sagde hun, at hun aldrig følte sig i vejen, selv 
om Jessie og jeg var blevet kærester«, siger Einar Olesen.

Kirstine Moesgaard Poulsen og Frede Pedersen fandt 
først sammen, efter at de var blevet lærere og havde fået 

Øjnene lyser op,

G E N SY N

152179 p12-17_FS1218_Seminariekaerester.indd   14 18/06/2018   12.08



F O L K E S K O L E N  /  1 2  /  2 0 1 8  /  15 

job på hver sin skole. Hun i Herning og han i Sødring nord 
for Randers Fjord.

»I sommerferien skulle Frede på lejrskole med sine 
elever, og så fik jeg chancen for at komme med og passe 
køkkenet. Så lavede jeg kamillete til Frede om aftenen«, 
lyder det skælmsk fra Kirstine Moesgaard.

Kun råd til én øl
Ved kaffebordet forsvinder chokoladekagen bid for bid 
fra tallerknerne. Fire stole står tomme, men nu dukker 
det ene af de to manglende ægtepar op. Parret har måttet 
spørge om vej.

»De har GPS – de kan bare ikke finde ud af at bruge 
den«, griner Einar Olesen, som med sine 80 år hører til 
blandt de yngste. De fleste er to-tre år ældre.

Efter endt uddannelse mødtes nogle af klassekamme-
raterne flere gange til grundlovsdag, afhængigt af hvor tæt 
de boede på hinanden, men til 25-års jubilæet var hele 
klassen samlet. Derefter mødtes de hvert femte år frem til 
50-års jubilæet i 2011. Nu sker det hvert år. Nogle er faldet 

Gensynet er hjerte-
ligt, da Einar Olesen 
tager imod Helene 
Vind og Niels Chri-
stian Nielsen fra 
Viborg.

Bageste række: 
Bent Vedsted, Hen-
ning Nielsen, Henry 
Drejer, Benny Sø-
rensen, Einar Ole-
sen, Gert Horn, Ole 
Rans Jensen, Bendt 
Maretti.

Næstbageste ræk-
ke: Erik Sørensen, 
Niels Chr. Nielsen, 
Orla Petersen, Frede 
Pedersen, Knud 
Nørholm, Henning 
Stevn, Erik Løk-
kegård, Svend Kirk, 
Jens Døssing, Allan 
Bork-Larsen, Hen-
ning Barreth.

Tredjebageste 
række: Grethe Mad-
sen, Karla Hansen, 
Kirsten Christensen, 
Inge Vibeke Elkjær, 
Kirsten Øster Jør-
gensen, Inger Sten-
holdt Eskesen, Edith 
Andersen, Anne Ma-
rie Sørensen, Helene 
Vind.

Forreste række: 
Helle Højer Nielsen, 
Kirsten Stenholt, 
Kirstine Moesgaard 
Poulsen, Ragna 
Bjerre Pedersen, 
Birgit Nielsen, Edith 
Lundstrøm, Grete 
Jørgensen, Jessie 
Valdemar.

»Jeg havde glemt 
at fortælle Niels, at 
der var kaffe klokken 
tre«, siger Helene 
Vind, da hun skal 
forklare, hvorfor hun 
og manden kom-
mer en halv time for 
sent.

»Vi kom alle langvejsfra, så vi tog ikke hjem i week-
enderne. I stedet var vi sammen i fritiden. Derfor blev 
vores sammenhold så godt«, siger Einar Olesen.
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fra, andre har for dårligt helbred til at rejse, men så sent 
som i 2014 var de 29 inklusive påhæng.

I år er 16 mødt op – 13 fra klassen og tre, som har giftet 
sig ind i flokken. En af dem er Jan Rasmussen, der gik en 
årgang under på Th. Langs Seminarium.

»Dengang var der to seminarier i Silkeborg. Derfor hav-
de vi sloganet: ’Hvorfor slide sig til en lærereksamen på 
Vinthers, når man kan tage den på Langs?’« griner han.

Klassekammeraterne kom fra hele Jylland og lejede sig 
ind på værelser rundtom i byen. Det var med til at styrke 
sammenholdet, fordi de så også fandt sammen i fritiden, 
mener Karla Hansen, som det første halve år rejste med 
tog til Silkeborg fra Bøstrup nord for Hammel.

»Vi var heldige at have lærere, som gad os. For eksem-
pel sørgede vores regnelærer for, at jeg fik et værelse i 
byen. Der var også altid nogle i klassen, som gad skrive en 

sang og arrangere en fest. Så lånte vi et lokale på semina-
riet«, fortæller Karla Hansen.

En spolebåndoptager leverede tidens melodier til fe-
sterne, hvor klassekammeraterne dansede med hinanden 
på kryds og tværs.

»Vi drak én øl, for vi havde ikke råd til to«, mindes Ei-
nar Olesen.

Alle kom fra jævne familier
Dengang kunne man nøjes med tre år på seminariet, hvis 
man havde studentereksamen. Andre skulle til optagel-
sesprøve for at komme på den fireårige linje. Forinden 
kunne man gå i præparandklasse i et år. Det gjorde flere 
af kammeraterne, fortæller Einar Olesen, som selv var en 
af dem. Han havde ellers taget realeksamen, men han ville 
gerne hjemmefra og følte samtidig, at det var sikrest at 
forberede sig på optagelsesprøven.

»Vi kom alle fra den jævne befolkning, så ingen i klas-
sen følte sig som mere end andre«, siger Einar Olesen og 
vurderer, at klassekammeraternes ens baggrund spillede 
ind på, at de fik det så godt med hinanden.

Karla Hansens far var arbejdsmand, så pengene var 
små. Derfor kom hun ud at tjene efter 7. klasse, selv om 
evnerne rakte til mere.

»Jeg var både i bagerforretning, på mejeri og på en 
gård, men til sidst gad jeg ikke gøre flere spande rene. Jeg 
ville i forretning og søgte to steder, men de ville have én 
med realeksamen. I stedet talte min mor med den lokale 
lærer. Han havde gået på Th. Langs og kørte os op til for-
standeren, og så fik jeg chancen. I dag ville jeg nok være 
blevet kaldt mønsterbryder«, siger Karla Hansen.

Inger Eskesen og Kirsten Øster sad ved siden af hinan-
den i alle fire år på seminariet. Det lå heller ikke i kortene, 
at de skulle blive lærere.

»Jeg har glædet 
mig til at se jer«, 
siger Erik Søren-
sen og hilser på 
Birgit Jacobsen, 
født Nielsen.

Tre et halvt af klas-
sens seks ægtepar 
var med i år. Fra 
venstre Frede Pe-
dersen og Kirstine 
Moesgaard Poulsen, 
Niels Christian Niel-
sen og Helene Vind, 
enken Inger Eskesen 
samt Einar Olesen 
og Jessie Waldemar. 
Fruerne er nævnt 
med deres føde-
navne.

G E N SY N
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»Min mor var lærer, så det skulle jeg i hvert fald ikke 
være. Jeg var først i huset to steder og søgte så ind til 
Toldvæsenet, men jeg blev ikke ansat. Så tog jeg på se-
minariet for at slippe for at være i huset«, fortæller Inger 
Eskesen, som blev gift med en klassekammerat. I dag er 
hun enke og kan blandt andet se tilbage på ni år som læ-
rer i Grønland sammen med sin mand.

Inger Eskesens sidekammerat var glad for at være i 
huset og havde planer om at blive pædagog. Det mente 
hendes gamle lærer ikke var nogen god ide.

»Hun mente ikke, at jeg havde lyst til at bruge resten 
af livet på at lære børn at sidde på potte«, siger Kirsten 
Øster.

Frede Pedersen nåede at blive udlært købmand, aftje-
ne sin værnepligt og arbejde i bogholderiet på en maskin-
fabrik i Hjørring, inden han fik lyst til at blive lærer.

»Jeg havde en del med unge at gøre i KFUM, og derfor 
begyndte jeg at tænke i retning af lærer. Jeg kunne kun 
få plads i Silkeborg, og så hoppede jeg på den«, fortæller 
han.

Skole tilbød halv løn i soldatertiden
Alle 36 blev i lærerfaget. Alligevel fyger det ikke med 
anekdoter om gamle elever og kolleger. Det er gledet ud, i 
takt med at de aktive år ligger længere og længere tilbage, 
mener Frede Pedersen.

»Nu hører vi hinanden om, hvad der er sket siden sid-
ste år, og følger på den måde med i hinandens liv«, siger 
han.

Der var mangel på lærere i 1961, så skolerne lokkede 
med nye og billige lærerboliger, og de 36 studerende på 3. 
årgang på Th. Langs Seminarium i Silkeborg kom i efter-
året 1959 »på græs« i tre måneder – med løn.

Einar Olesen blev tildelt embedet som enelærer ved 
Alstrup Skole øst for Hvalpsund, hvor han havde 17 elever 
fra fem årgange. Han skulle henvende sig til kommunens 
kæmner (datidens svar på en kommunaldirektør, redak-
tionen) for at få lønnen udbetalt. Den var på 1.100 kroner, 
og Einar Olesen var nærmest flov over at få så mange 
penge talt op på skrivebordet, mens andre, der skulle 
hente småbeløb, så på.

Allerede i maj 1960 skulle de studerende i praktik igen. 
Denne gang i to måneder og på to forskellige skoletyper. 
Einar Olesen kom først på en lille skole og bagefter på den 
større – Bangsbostrand Skole i Frederikshavn. På grund af 
lærermanglen tilbød skolen ham halv løn i soldatertiden, 
hvis han ville forpligte sig til at vende tilbage til skolen, 
når han havde aftjent sin værnepligt. Han skulle så blive 
på skolen i mindst to år:

»Men jeg ville ikke binde mig, så jeg sagde nej tak«, 
fortæller han.

Skal jeg virkelig slå dig
Det var en tid med hr., frøken og De, og det var tilladt at 
slå eleverne.

»Jeg fik job i Helsingør og kan huske en lille fræk og 
ustyrlig Hanne i 1. klasse. En dag sagde hendes far, at jeg 
bare skulle labbe hende en. Det havde jeg det ikke godt 

med, så jeg spurgte hende, om det virkelig kunne passe, 
at jeg skulle give hende en på hovedet. Det fik hende til at 
holde igen på frækhederne, hver gang jeg nærmede mig 
hende«, fortæller Inger Eskesen.

For Kirsten Øster sluttede den formelle omgangstone, 
da hun i 1972 skiftede en lille skole ud med en større.

»Jeg havde det rigtig godt med, at eleverne sagde du og 
var på fornavn med mig«, siger hun.

En af Einar Olesens skoleinspektører holdt fast i at 
være Des med lærerne. Hans virkelige respekt og aner-
kendelse opnåede man først, hvis han en dag spurgte, om 
man skulle være dus. Det privilegium blev ikke forundt en 
lærerkollega, som snublede på terrazzotrappen uden for 
inspektørens kontor. 

»Han slog sig ret alvorligt, men inspektøren råbte bare 
inde fra sit kontor, at pedellen lige skulle se, om der blev 
brug for en vikar«, siger Einar Olesen. 
folkeskolen@folkeksolen.dk

Det lå ikke i kor-
tene, at hverken 
Inger Eskesen 
eller Kirsten Øster 
skulle blive lærere. 
Men som hele hol-
det blev de i faget 
hele arbejdslivet.
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I Danmark arbejder lærerne modsat i en 
række andre lande ikke efter en national læ-
seplan – eller et nationalt curriculum. Men 
det kan ændre sig, hvis nogle få leverandører 
af digitale læremidler ender med at skubbe 
de andre ud af markedet. Sådan lyder under-
visningsminister Merete Riisagers markante 
advarsel.

»Vi skal passe rigtig meget på, at vi ikke 
får et monopol på markedet for de digitale 
læremidler. Det vil være dybt skadeligt for 
folkeskolen«, siger Merete Riisager.

Meldingen kommer, efter at en KL-ana-
lyse tilbage i januar viste, at mange kommu-
nale forvaltninger tegner centraliserede af-

taler med forlag om at købe samme digitale 
læremidler til alle kommunens skoler, i stedet 
for at det er de enkelte skoler, der selv køber 
deres egne læremidler. Fidusen er nemlig, at 
kommunerne på den måde kan opnå betrag-
telige rabatter.

Og nu har Undervisningsministeriet sup-
pleret KL-analysen med tal over kommuner-
nes indløb hos forlagene. En opgørelse, der 
viser, at de to forlag Clio Online og Gyldendal 
Uddannelse sidder massivt på markedet.

Pulje giver Danmark føringen
En pulje har siden 2012 givet kommunerne 
muligheden for at få dækket halvdelen af 

deres udgifter til køb af digitale læremidler. 
Formålet med puljen har været at under-
støtte udviklingen og brugen af digitale 
læremidler.

Puljen udløb ved udgangen af sidste år 
og har i perioden bragt Danmark op til nu 
at være et foregangsland målt på brugen 
af digitale læremidler. Udbredelsen er i 
dag så stor, at forlag tidligere har vurderet, 
at omtrent halvdelen af al undervisning i 
folkeskolen nu foregår med digitale lære-
midler.  
bje@folkeskolen.dk

21. juni 2018 | kl. 08.00

Ny gratis bog:
Mobning er de voksnes ansvar

1. juni 2018 | kl. 06.00

I dag udkommer en ny bog om mobning og 20 
års arbejde med mobning, hvor fokus er skiftet 
fra onde individer til fællesskabernes didaktik. 
Helle Rabøl Hansen har skrevet i serien »Pæ-
dagogisk rækkevidde«, og bogen kan hentes 
gratis som e- og lydbog af DLF-medlemmer.

Mobning handler om, at mennesker bliver ud-
stødt af et fællesskab af »deres egne« – klas-
sekammerater, kolleger, holdkammerater eller 
andre i en gruppe, man har et fællesskab med. 
Arbejdet med at forebygge mobning og oplyse 
om mobning har Helle Rabøl Hansen beskæf-

tiget sig med i 20 år, og nu har hun skrevet en 
lille bog på 70 sider med titlen »Mobning« på 
Aarhus Universitetsforlag. Bogen er nummer 
ni i serien »Pædagogisk rækkevidde«.

»Hvis kommunerne siger, at hos os har vi denne her leverandør, og I kan kun bruge deres materiale, 
så risikerer man, at lærerne bliver låst fast på et meget lille materiale. Det fjerner deres valgfrihed, og så 
risikerer vi at skabe det, man kan kalde for curriculum«, siger undervisningsminister Merete Riisager. 

Læs anmeldelse side 49.

Foto: Leitorp + Vadskæ
r

Riisager advarer:  
Monopol på læremidler 
kan skade skolen
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1. juni 2018 | kl. 14.16 

DLF taber hviletids-
sag i Højesteret

Højesteret har stadfæstet 
Østre Landsrets afgørelse 
om at frifinde Beskæfti-
gelsesministeriet i en sag 
om lærernes hviletidsregler. 
Lærernes organisation har 
anklaget Beskæftigel-
sesministeriet for at have 
indført de nuværende hvi-
letidsregler på et ulovligt 
grundlag. Højesteretsdom-
men er det endegyldige 
punktum for den årelange 
retssag mellem lærerne og 
Beskæftigelsesministeriet.

2. juni 2018 | kl. 15.12

Faglige formænd er 
begejstrede for styr-
kelsen af praktiske fag

»Hvor er det vidunderligt, at de 
har taget vores udspil så klart 
til efterretning. Det viser, at 
vi som forening er med til at 
kunne gøre en forskel. At vores 
indsats er besværet værd. Jeg 
er en glad og stolt formand«. 
Sådan lyder det fra formanden 
for Foreningen for Madkund-
skab, Lone Appelquist, og en 
lige så glad reaktion var der fra 
Danmarks Billedkunstlærere.

Den nye politiske aftale om 
styrkelse af de praktisk-musi-
ske fag betyder, at alle elever i 
udskolingen skal have et prak-
tisk/musisk valgfag.

1. juni 2018 | kl. 06.26

Professor Per Fibæk: »Læringsmålstyring er døende«

8. juni 2018 | kl. 08.30 

Lovbrud: Skoler søger  
i stor stil om forkortet 
skoledag for flere klasser 
ad gangen

En aktindsigt, som Danske Skole-
elever har fået hos kommunerne, 
afslører, at skoler i over 80 procent 
af tilfældene søger om at forkorte 
skoledagen for flere klasser ad 
gangen. Men skoler kan kun få lov 
til at forkorte skoledagen for én 
bestemt klasse, hvis særlige for-
hold taler for det.

»Vi har flere hundrede eksem-
pler på, at skoler har søgt til for 
eksempel 8.a, 8.b og 8.c, selv om 
der skal være tale om tre selvstæn-
dige skøn, for at man kan vurdere, 
om der er tale om tre særlige til-
fælde«, siger Danske Skoleelevers 
formand,Jakob Bonde Nielsen. 

12. juni 2018 | kl. 11.11

Flere end 17 af 20 timer 
dækkes nu af lærere med 
fagkompetencer

Lærere med fagkompetencer 
dækker nu flere end 17 ud af 
20 timer i folkeskolen. De bedst 
dækkede fag er ligesom sidste 
skoleår fysik/kemi, dansk, fransk, 
tysk og matematik med hver en 
kompetencedækning på over 90 
procent. Kristendomskundskab 
og natur/teknologi er steget, men 
ligger fortsat i bund. Andelen 
af skoletimer, som varetages af 
lærere med linjefagskompetence 
eller tilsvarende, er steget med 
1,6 procentpoint på et år – til nu 
86,7 procent. Men der er stadig 
store forskelle – Lolland ligger 
lavest med 66,1 procent og Favr-
skov højest med 92,8 procent. 

 
nyheder på:

  

8. juni 2018 | kl. 12.45

Den lokale lærerformand i Haderslev, Lars Pe-
dersen, glædede sig mandag den 8. juni. Der 
underskrev han en delaftale med kommunens 
børne- og ungechef, Rasmus Andreassen.

Med aftalen får lærerne fra næste skoleår 
sat tid på deres opgaver. Og inden årets udgang 

er det målet, at lærerkredsen og borgmesteren 
når i mål med en mere omfattende aftale, der 
inkluderer en flekspulje og et maksimalt under-
visningstimetal.

Den lokale lærerkreds i Haderslev har i fem år 
kæmpet for at få en lokal arbejdstidsaftale. 

Mest læste:
 
•  Lærerne stemmer klart ja  

til overenskomstforliget

•  Se kortet: Sådan blev stem-
meprocenten på din skole

•  Professor Per Fibæk:  
»Læringsmålstyring  
er døende«

 Mest kommenterede:
 
•  Bondo til lærerne efter  

OK-ja: Nu skal vi i gang med 
at skabe en bedre skole

•  2½ milliard investeret:  
Men de dyre tavler bruges 
som whiteboards

•  Lærerne stemmer klart ja  
til overenskomstforliget

Lærerne i Haderslev får nu sat 
tid på deres opgave

FIK DU  
LÆST: 
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Tre ud af fire lærere har vendt tommelfinge-
ren i vejret til overenskomstforliget fra store 
bededag. Dermed er den undersøgelseskom-
mission, der skal dykke ned i lærernes ar-
bejdstid, en realitet.

Med 74,6 procent jastemmer blev det et 
klart ja fra lærerne til overenskomstforliget, som 
kom i hus efter det historiske forhandlingsfor-
løb, der var tæt på at sende massive dele af det 
offentlige Danmark ud i en storkonflikt.

Rekordmange lærere stemte ved uraf-
stemningen, hvor 77,8 procent af de stem-

meberettigede lærere har trykket ja eller nej 
til forliget. Hermed når stemmeprocenten 
akkurat over resultatet fra den seneste af-
stemning i 2015, hvor 77,3 procent stemte.

Det klare ja overgår samtidig ja’et fra 2015, 
hvor 70,1 procent af stemmerne var et ja.

Grønt lys til undersøgelseskommission
Lærerne har dermed godkendt overens-
komstforliget, og det betyder, at den ned-
satte undersøgelseskommission med Per B. 
Christensen i spidsen bliver en realitet.

Kommissionen skal frem mod slutningen 
af næste år undersøge lærernes arbejdsfor-
hold med særligt fokus på deres arbejdstid. 
Per B. Christensen skal herefter afgive sine 
anbefalinger til nye arbejdstidsregler. 
bje@folkeskolen.dk, pai@folkeskolen.dk,  

mvs@folkeskolen.dk.

4. juni 2018 | kl. 12.08

Lærerne stemmer 
klart ja til overens-
komstforliget
74,6 procent af lærerne stemte 
ja til Overenskomst 18, og stemme-
procenten slog rekord med 77,8.

Med et ja på 74,6 procent stemmer for Overens-
komst 18-forliget blev undersøgelseskommissionen, 
som skal undersøge lærernes arbejdstid, en realitet.

22 korte undervisningsfilm til  
8. og 9. klasse om folkestyret, 
Folketingets arbejde og EU.  

Dit Demokrati 

Se filmene, og hent inspiration til  
elevopgaver på Folketingets hjemmeside.
www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm
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Se kortet:  
Sådan blev stemme- 
procenten på din skole

Fjordkredsen endte med 
at have den højeste 
stemmeprocent på 91,2. 
I den anden ende af ska-
laen ligger København 
med 57,1.

På 231 af de i alt 
1.765 skoler eller ar-
bejdspladser stemte 
samtlige ansatte. Det er 
faktisk lavere end i 2015, hvor alle lærere stemte på 254 af 
skolerne.

På fem skoler har ingen af lærerne stemt. Alle er placeret i 
Sydslesvig, som ikke er omfattet af overenskomsten. 

Fjordkredsen førte under hele afstemningen og endte altså 
med en stemmeprocent på 91,2. Det overgår dog ikke vinde-
ren ved afstemningen i 2015, Vestfyn, som endte på 93,6.

I bund ligger Sydslesvig med 16,8 og København med 57,1 
efterfulgt af Gladsaxe med 63,1 og Albertslund med 69,9. 
Samtlige andre kredse kom over 70 procent.
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4. juni 2018 | kl. 17.05

Fire ud af ti lærere i  
Zieglers hjemkommune 
stemte nej

I Høje-Taastrup Kommune, hvor KL’s topforhandler, Mi-
chael Ziegler, er borgmester, blev det til det smalleste ja. 
Her valgte 43,1 procent af lærerne at stemme nej til forli-
get. Ifølge formanden for Høje-Taastrup Lærerkreds, Heidi 
Yoma Rasmussen, skyldes det formentlig, at mange lærere 
reagerer på en mistillid til kommunen og KL. »Der er givet-
vis en del, som i forvejen har det tungt med at være ansat 
i Michael Zieglers kommune. Der er en del lærere, der føler 
sig under pres«, siger Heidi Yoma Rasmussen.

43,1 procent af lærerne i 
KL-topforhandler Michael 
Zieglers hjemkommune 
stemte nej til forliget. »På 
godt og ondt er jeg også 
personificeringen af det 
forløb, der har været siden 
2013, og den kamp, der 
har været«, siger han om 
resultatet. 
Foto: KL

OK18-
RESULTATET 

31.261 medlemmer har stemt JA sva-
rende til 74,6 procent af de afgivne 

stemmer. 10.678 medlemmer har stemt 
NEJ svarende til 25,4 procent af de af-

givne stemmer.  
Kilde:  

Danmarks Lærerforening

På 231 af de i alt 
1.765 skoler eller 
arbejdspladser 
stemte samtlige 
ansatte. 
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Stærke fællesskaber 
– også til din fordel

Sådan får du 5 % i rente på din lønkonto   

 Du er medlem af DLF og har afsluttet din uddannelse. 

 Du samler din privatøkonomi hos Lån & Spar LSBprivat®Løn  
er en del af en samlet pakke af produkter og services, som din 
økonomi kredit vurderes ud fra). 

	 Du	behøver	ikke	flytte	dine	realkreditlån.	Men	evt.	ændringer	 
og nye realkreditlån, skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

 De 5 % i rente er på de første 50.000 kr. på løn kontoen.  
Der er 0 % på resten.

	 Rentesatserne	er	variable	og	gælder	pr.	1.	januar	2018.

 Se vilkårene på lsb.dk/medlemsvilkår.

Som	medlem	af	Danmarks	Lærerforening	er	du	også	en	del	af	 
Lån	&	Spar.	Vi	er	nemlig	en	bank	for	fællesskaber.	En	solid	bank	 
fra 1880, drevet af mennesker til mennesker. I dag ejet af DLF  
og dig – og mere end 45 andre organisationer. 

5 % er Danmarks højeste rente 
Med	fællesskabet	følger	ekstra	gode	fordele.	Som	bl.a.	5	%	i	rente	
på de første 50.000 kr. på din lønkonto. Det er Danmarks højeste 
rente og noget ingen andre banker kan matche.

For Lån & Spar er en personlig bank, vi deler med hinanden.

på din
lønkonto

VIL DU HAVE 

5 %  
PÅ LØNKONTOEN

Ring: 3378 1930

– eller gå på lsb.dk/dlf  
og book møde

Lån & Spar har samarbejdet 
med DLF siden 2011. Det får vi 
alle sammen mere ud af...

Logo farver:
Rød: 20/100/80/40
Blå: 100/70/40/10

CMYK S/H

DLF_180605_5%-A_210x285.indd   1 24/05/2018   21.28
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Tre bud på  
dannelse

 D a Danmarks Lærerforening for nogle år siden besluttede at ar-
bejde med et folkeskoleideal, havde det flere begrundelser. 

For det første fordi man ville sætte skub i diskussionen om, 
hvad folkeskolen »egentlig« er for en institution, og hvilken be-
tydning den har for det enkelte barn og for samfundet. For det 

andet ville man samle lærerne, på samme måde som man samlede dem, 
da man arbejdede med et professionsideal. Og for det tredje lå der også 
en intention om at præge den offentlige debat om skolen. 

Arbejdet med folkeskoleidealet pågår og vidner om et enormt vigtigt 
arbejde og et fælles engagement. Det er ikke et nemt projekt, fordi det 
ikke er så ligetil at finde frem til de rette idealer, der bærer folkeskolen. 
Der findes mange idealer og mange, der har en legitim mening om den 
sag – politikere, kirken, arbejdslivet, forældre, elever. Skolen har betyd-
ning for rigtig mange sammenhænge, og ingen har fortolkningsmonopol. 

Især er én stemme meget afgørende for folkeskolen, og det er folke-
skoleloven og de dannelsesidealer, den udtrykker. Et folkeskoleideal er 
dybest set et bud på skolens dannelsesbetydning og dannelsesopgave. 
Hvorfor holder vi skole, og ud fra hvilke forestillinger om dannelse? 

Det er ikke en nem diskussion og byder på et hav af meninger og in-
tentioner. Dannelse er jo ikke et begreb, man sådan bare kan definere sig 
ud af, men er selv et fænomen med mange tydninger og betydninger. Læs 
bare de fine, men også forskellige nedslag om skolen og dannelse af rektor 
Stefan Hermann, forfatter Knud Romer og professor Lene Tanggaard på 
de følgende sider. 

Tre markeringer, der tydeliggør, hvor vigtig dannelsesdiskussionen 
er, og hvordan dannelse, folkeskolen og folkeskoleideal hænger sammen 
eller måske ikke hænger sammen. 

STEFAN HERMANN fører os stilsikkert ind i »kampen om dannel-
se« og dens to kamppositioner. Det drejer sig ikke om at pege på særli-
ge grupper, men om at markere to grundlæggende dannelsespositioner, 
man kan indtage, og som kun meget svært kan være i stue sammen. 

På den ene side har vi den »politisk administrative« position, der sæt-
ter dannelse på tale og data, og på den anden side den »pædagogisk 
konservative« position, der drømmer om en dannelse, der svæver rundt 
i det tomme pædagogiske luftlag. To positioner og en vigtig analyse, 
som Hermann markerer. Hans opfordring til at pege på et skoleideal, der 
forener frem for skaber konflikter, er besnærende. Og dog? Måske er det 
netop prisen for skolens dannelse, at den kun kan vindes via kamp og 
uenighed? 

Netop det får man fornemmelsen af, når man læser KNUD  
ROMERs bud på dannelsesdiskussionen og hans skarpe markering om 
den kulturelle glemsomhed og overfladiskhed, vi er vidne til. Har vi brug 
for viden og kulturelle værdier, eller leder vi efter Matadormix? Er dan-
nelse i dag et udvandet markedsbegreb, der ikke mere kan skelne mel-
lem viden og løgn, mellem værdi og flygtighed? Og hvad er mere værdi-
fuldt for vores dannelseskultur: en ph.d.-afhandling, der måske fører til 
en bedre viden, eller en pose Matadormix, der kan sælges på markedet 
til den bedste pris? Kan dannelse sælges som slik i en slikbutik? Eller 
er det noget, der forpligter os som mennesker og borgere? For Romer er 
det sidste afgørende. 

LENE TANGGAARD viser os en anden side af dannelse – eller ret-
tere to sider. Det, der foregår på scenen, og det, som ligger bag scenen. 
Det, som vi kan måle og veje, kritisere og diskutere, foregår på scenen 
og for åbent tæppe. Men hvad med alle de stille toner og bagvedlig-
gende værdier? Den levede og oplevede praksis, lærer og elever erfarer? 
Dannelse i skolen har også – og måske allermest – at gøre med det, der 
foregår backstage og derfor indirekte, men derfor ikke mindre betyd-
ningsfuldt. Tværtimod. Måske handler det, som Tanggaard fortæller, om 
at finde nye markeringer på skolens dannelse end de klassiske positio-
ner om Matadormix og det politisk administrative? 

Hermann, Romer og Tanggaard deler ikke de samme forestillinger 
om dannelse eller de samme idealer om skolen. Og dog? De deler den 
samme optagethed og kærlighed til en folkeskole, der kun kan være en 
folkeskole, når den netop bæres af et bredt folkeligt engagement. 

Så er vi lige netop på vej ind i diskussionen om et folkeskoleideal. God 
fornøjelse med tre vigtige indspark til dannelsesdebatten. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

A L E X A N D E R  V O N  O E T T I N G E N
D R . PÆ D . ,  P R O R E K T O R  
P R O F E S S I O N S H Ø J S K O L E N  
U C  SY D

Der er rigtig mange meninger om, hvorfor vi  
holder skole, og hvilket begreb om dannelse den 
bygger på: kamp, Matadormix eller værdier? 
Mens Danmarks Lærerforening arbejder med at 
udvikle et folkeskoleideal, kommer rektor Stefan 
Hermann, forfatter Knud Romer og professor 
Lene Tanggaard med vigtige indspark i diskus-
sionen. Prorektor Alexander von Oettingen, som 
deltager i udviklingen af et skoleideal, indleder 
her debatten: Måske er det ikke meningen, at  
vi skal blive enige.

O G  H E R M A N N side 34

T A N G G A A R D  side 24

R O M E R side 30

Pressefoto: UC Syd
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Stærke fællesskaber 
– også til din fordel

Sådan får du 5 % i rente på din lønkonto   

 Du er medlem af DLF og har afsluttet din uddannelse. 

 Du samler din privatøkonomi hos Lån & Spar LSBprivat®Løn  
er en del af en samlet pakke af produkter og services, som din 
økonomi kredit vurderes ud fra). 

	 Du	behøver	ikke	flytte	dine	realkreditlån.	Men	evt.	ændringer	 
og nye realkreditlån, skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

 De 5 % i rente er på de første 50.000 kr. på løn kontoen.  
Der er 0 % på resten.

	 Rentesatserne	er	variable	og	gælder	pr.	1.	januar	2018.

 Se vilkårene på lsb.dk/medlemsvilkår.

Som	medlem	af	Danmarks	Lærerforening	er	du	også	en	del	af	 
Lån	&	Spar.	Vi	er	nemlig	en	bank	for	fællesskaber.	En	solid	bank	 
fra 1880, drevet af mennesker til mennesker. I dag ejet af DLF  
og dig – og mere end 45 andre organisationer. 

5 % er Danmarks højeste rente 
Med	fællesskabet	følger	ekstra	gode	fordele.	Som	bl.a.	5	%	i	rente	
på de første 50.000 kr. på din lønkonto. Det er Danmarks højeste 
rente og noget ingen andre banker kan matche.

For Lån & Spar er en personlig bank, vi deler med hinanden.

på din
lønkonto

VIL DU HAVE 

5 %  
PÅ LØNKONTOEN

Ring: 3378 1930

– eller gå på lsb.dk/dlf  
og book møde

Lån & Spar har samarbejdet 
med DLF siden 2011. Det får vi 
alle sammen mere ud af...

Logo farver:
Rød: 20/100/80/40
Blå: 100/70/40/10

CMYK S/H
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Dannelsen  
skal opstå  
i en        garage-

 revolution

L E N E  T A N G G A A R D :
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Skolen er styret af velmenende mennesker 
med et rent sprog. Men pædagogikken er uren, 
mener forsker i kreativitet og læring Lene Tang-
gaard. Dannelsen skal komme fra eksperimente-
rende lærere, der skaber deres eget ideal, som et 
band, der finder sin særegne lyd i en garage. 

T E K S T :  M I K K E L  M E D O M  ·  F O T O :  A N D R E A S  B A N G  K I R K E G A A R D

  P ædagogikkens felt er mudret, og debatten om sko-
len behøver ikke at være delt op i positioner. Lene 
Tanggaard er ud over at være forsker i kreativitet 
og læring også en pragmatiker. Hun liver tydeligt 
op, når samtalen falder på forskningen, lærerfaget, 

metoder til at opnå dannelse og alt det, der peger fremad. 
Samtidig træder hun, professor i pædagogisk psykologi 
ved Aalborg Universitet, lige så tydeligt tilbage, når man 
bevæger sig ind på den polemiske todeling af debatten om 
dannelse. 

Sådan behøver det nemlig ikke at være. Djøf’erne og 
embedsmændene er også mennesker, der vil den gode 
skole. Måske har de bare ikke forstået opgaven til fulde 
endnu, mener Lene Tanggaard. For pædagogikken er uren 
og kan ikke trives i one size fits all-modeller. Det betyder 
ikke, at man skal opgive kampen for at definere dannel-
sen. Den skal måske bare foregå et andet sted: bag scene-
tæppet i den konkrete skolevirkelighed langt væk fra para-
digmer og diskussioner, debatbøger og kommentarfelter. 

»Der er brug for en pionerånd«, mener Lene Tang-
gaard. »En garagerevolution, hvor lærerne eksperimente-
rer sig frem, og hvor skolens ledelse forstår, at udvikling 
ikke er noget, man kan putte på dåse. 

Styringsparadigmet søger at udvikle en helhedsmodel, 
men der er stadig noget, som den ikke kan indfange. Det 
sublime«.

For den rene er alting rent
Du siger, at pædagogisk erkendelse er mudret. Er det ikke det 
modsatte, som folkeskolens styringslogik arbejder ud fra?

»Jo, der er en tilstræbt renhed i styringen. Ideen om, 
at hvis vi har et system, der kan måle det rigtige, så har vi 
styr på skolen. Det er systemlogikker, som er identiske på 
tværs af forskellige systemer. Folkeskolereformen er et ek-

sempel på et initiativ, hvor man satte nogle mål oppefra, 
fordi man ikke mente, at de professionelle selv gjorde det. 
Det er nok delvist en sandhed, men det er også forkert, 
for lærerne satte standarder. Der var også mål og skarpe 
kriterier for undervisningen. 

Inden for mit felt – den psykologisk-pædagogiske forsk-
ning – kan man efter min opfattelse historisk set tale om 
to positioner: Den rene over for den urene. Den rene vil 
gerne finde lovmæssigheder for eksempel i undervisnin-
gen, men det er aldrig rigtig lykkedes at finde metoden af 
programmeret instruktion, læringsmål og feedback. Det 
tror jeg er, fordi det pædagogiske felt er urent. Det er fyldt 
med værdier, kampe og kontekst. Og den urene position 
er ikke nem at anvende. Den tilbyder ingen klare anvisnin-
ger for handlinger. Den kan ikke fortælle politikerne: ’Så 
gør vi sådan her’«.

Vinder styringens rene metode, fordi den simpelthen har 
et klarere sprog?

»Det er et sprog, der lover utroligt meget på vegne af 
skolen, og det kan jeg godt forstå, at man bliver forført af. 
Men jeg ønsker faktisk at nedbryde nogle af de her tode-
linger. Den pædagogisk konservative over for den politisk 
administrative. Renhed over for urenhed. Selv om det er 
et godt retorisk greb at opstille to positioner, graver vi 
egentlig kløften dybere«.

Lene Tanggaard ser ikke djøf’erne og embedsfolkene 
i Undervisningsministeriet som nogle, der ønsker et rent 
paradigme. Hun ser dem som nogle, der gerne vil forstå. 
Mennesker, der er optagede af, at den bedste viden bliver 
bragt i spil. Men vi skal hele tiden holde samtalen i gang 
om, hvad det vil sige at holde skole, mener hun:

»Man er nødt til at forstå opgaven. Skolen bliver des-
værre ofte betragtet som en velfærdsinstitution. Det er 
den ikke. Begrebet skole trækker rødder tilbage til græsk 
’fri tid’ – fri af økonomiske interesser, fri af produktions-
logikker. Man har fri til at beskæftige sig med kultur og 
lege og fordybe sig. Derfor kan man ikke styre skolen, som 
man ønsker at styre andre offentlige institutioner«, siger 
Lene Tanggaard.

Et sprog for det sublime
Men så lad os hoppe til det store spørgsmål. Hvad er dan-
nelse?

»Alle taler om dannelse i øjeblikket, og det er med til 
at udvande begrebet. Men vi taler om dannelse, fordi vi 
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bliver nødt til at tale om det, der ikke kan måles og vejes. 
Dannelse er proces og produkt på mange måder. Den 
løber livslangt. Vi formes af noget andet end os selv, af 
deltagelse i en kulturel sammenhæng, af de film, vi ser, 
de bøger, vi læser, og de mennesker, vi møder. Selvudvik-
ling kommer indefra. Det er i hvert fald svaret i megen 
selvudviklingslitteratur: ’Du skal finde svaret i dig selv. I 
kernen’. Dannelsesbegrebet iscenesætter, at det tværti-
mod er noget, der sker i relation til noget andet. Vi har 
dannelsesrejsen som cementeret figur, hvor man skal rejse 
ud for at møde noget andet og komme beriget hjem med 
en bredere horisont. 

Et dannet menneske forstår, at 
det ikke er centrum i verden. Det er 
ydmyghed i forhold til, at der fandtes 
noget, før man selv kom til. At man 
har ansvar for det, man er en del af, 
og har ansvar for at skabe en fremtid. 
Så der er også en slags produkt: Det 
er noget med at have en horisont 
og en rummelighed. En sans for det 
skønne, det gode og det smukke«. 

Ordet dannelse står jo pudsigt nok 
ikke i folkeskolens formålsparagraf, 
påpeger Lene Tanggaard, men det er 
en af de ting, som vi i lang tid har søgt 
et sprog for. Hun tror, det hænger 
sammen med formålsparadigmet, der 
radikaliserer. 

»Alt skal kunne sættes gennemsig-
tigt op. Alt skal tydeliggøres, beskrives 
og dokumenteres. Men det, der er 
rigtig vigtigt, kan vi måske aldrig finde 
en ren sproglig form for.

Styringsparadigmet søger at udvikle en helhedsmodel, 
men der er stadig noget, som den ikke kan indfange. Det 
sublime. Som lærer ved man godt, at der nogle gange sker 
noget med en klasse eller en enkelt elev, hvor man går fra 
skolen og siger: ’I dag var den der’. Men det er ikke sik-
kert, at der lige var et mål for den følelse. 

Man kan altid tilstræbe at udvikle det pædagogiske 
sprog, men det er også en praksis. Det er noget med at 
fastholde at, vi ganske enkelt ikke kan skære det hele i lige 
store skiver med en ostehøvl. Der vil være huller i osten, vi 
ikke kan forudsige. Ting, vi ikke kan tale om og heller ikke 
skal kunne tale om, for det er her, praksissen kommer ind. 
Lærerfaget. Undervisningen. Livet ude på skolerne«. 

Det er det, som styringslogikken skal forstå, insisterer 
Lene Tanggaard. At de helt legitime krav om at kunne 
holde øje med skolens udvikling bliver nødt til at forvaltes 
frit og fortolkende af skolens fagprofessionelle. 

Djøf’erne og embeds-
mændene er også  
mennesker, der vil 
den gode skole. 
Måske har de bare ikke 
forstået opgaven til 
fulde endnu, for pæda-
gogikken er uren og kan 
ikke trives i one size fits 
all-modeller.

»Hvis samfundet kræver mere innovation og mere 
kreativitet, så er det skolens opgave at fortolke, og hvis de 
hele tiden får fortolkningen sat ind udefra, så får lærerne 
aldrig ro til at udvikle den praksis, som ikke kan beskrives 
ovenfra af forskning eller embedsmænd. Der mangler et 

åndehul. Den gode skole opnås kun, 
hvis man tør lade skolen være skole.

Jeg forsker i kreativitet, og det vi-
ser sig gang på gang, at hvis du giver 
medarbejdere mere frihed, så laver 
de faktisk deres arbejde bedre – og 
ofte laver de mere, end de skal. På 
den anden side oplever nogle lærere 
også, at de er blevet professionali-
serede af styringen, fordi der er sat 
klare rammer for arbejdet. Det skal 
man også huske«.

Frontstage og backstage
Ligesom rektor ved Københavns 
Professionshøjskole Stefan Hermann 
synes Lene Tanggaard, at sproget er 
hårdt i dannelsesdebatten. Og det 
kan der være en pointe i, erkender 
hun og citerer Thomas Aastrup 
Rømer, der, ligesom hun selv, har 
været medforfatter på den pæda-

gogiske bogserie »Uren pædagogik«: »Debatten skal være 
hård, fordi vi strides«, mener han. Men der er brug for en 
stærkere backstage, mener Lene Tanggaard og tænker på 
de mennesker, der ikke siger noget, men bare gør i praksis 
ude på skolerne. 

»Debatten i avisspalterne, kommentarfelterne og de-
batbøgerne er frontstage, hvor der bliver gået hårdt til 
den, men spørgsmålet er, om det, vi snakker om, over-
hovedet passer på dansklæreren i Herfølge? Der er brug 
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for mere højskolekultur, debat og 
oplysning i skolen, for den bliver 
styret for meget af de to frontstage-
positioner«, siger hun.

Er der tale om, at dagsordenen 
for de, der debatterer offentligt, 
måske ikke svarer til lærernes dags-
orden i virkeligheden?

»Ja, og der sker desværre også 
ofte det, at de debattører, som skal 
repræsentere lærerne, faktisk en-
der med at lukke munden på dem, 
fordi der er nogle meget dominerende dagsordener, man 
helst ikke må modsætte sig. 

I forhold til mit felt forsøger jeg at holde forskningen 
tæt på den konkrete skolevirkelighed. Jeg kunne godt 
svæve op i abstraktioner, men det ville ikke hjælpe skolen. 
Den danske pædagogiske forskning er meget deduktiv. 
Man skal gerne have de store teoretikere på plads og sige 
Bourdieu, Foucault eller Klafki, før man kan begynde at 
bevæge sig ned i klasselokalet. Den svenske og norske tra-
dition er derimod mere induktiv. Man har ikke en grund-
tese eller en teori, men man fusker sig lidt frem. Det er 
noget, jeg synes, vi har brug for mere af i forskningen. At 
starte nedefra i skolens virkelighed og bevæge sig op«.

Men hvordan får vi – helt konkret – mere kreativitet ind i 
folkeskolen? 

»Det er noget med, at lærerne skal forske i deres egen 
praksis. Ikke forstået som at de skal sidde ned og bedrive 
forskningsartikler, men at de skal være nysgerrige på de-
res fag, eksperimente i deres undervisning. Fuske sig frem 
og observere resultaterne. Det giver kreative elever og god 
undervisning. 

Men problemet er, at meget af målstyringen tager 
den energi. Energien fra billedkunstlærerne, der henter 
materialer på genbrugspladser. Fra fysiklærerne og dansk-
lærerne, der går sammen om at lave et teaterperforman-
ceforløb, og som sidder og syr kostumer om aftenen. Den 
slags er ved at forsvinde, fordi der skal arbejdes fra otte til 
seksten som på en industrifabrik«.

Oprør bag scenetæppet
Men vi skal passe på med at gøre det til den ene position 
mod den anden, for det cementerer som sagt bare kon-

flikten, mener Lene Tanggaard, som vil have os til at kigge 
efter sprækkerne og hullerne. 

Men hvor skal sproget for den nye dannelse opstå?
»Hos lærerne bag scenetæppet, der selv finder deres 

eget sprog for dannelse sammen med eleverne i praksis. 
Dem, der fusker backstage og 
pragmatisk kommunikerer deres 
resultater ud til offentligheden. Vi 
har brug for dem, der ikke bruger 
samme sprog som den overlejren-
de konfliktakse, for ellers risikerer 
det hele at knække midtover«. 

Forfatteren Knud Romer snak-
ker om nødvendigheden af et sprog, 
der indkapsler ideen fra begge 
positioner. En slags skoledebattens 
Beatles ...

»Beatles startede jo også med 
at øve sig på nogle lousy klubber i Hamborg, så vidt jeg 
ved. De skulle jo træne og øve sig længe, inden de blev 
Beatles, og for at de kunne skabe et sprog for det, de la-
vede. Vi har brug for nogle lærere, der står i garagen og 
finder deres egen lyd i stedet for at vente på det nyeste 
udspil fra regeringen eller KL (kommunernes interesseor-
ganisation, redaktionen). 

Der skal fusk og garagedannelse til. Der er behov for et 
upoleret sprog. Det er jo dem, der mestrer blogindlægget, 
skriftsproget og det talte ord, som løber med debatten. Vi 
har brug for nogle steder, hvor man kan tale mere bram-
frit og øvelsesagtigt. Hvis man skal spille den perfekte 
melodi, hver gang man rører instrumentet, så tør ingen 
slå den første akkord. 

Lige nu tror jeg, det er svært at være nystartet lærer i 
folkeskolen. For at sætte det på spidsen bliver man tilbudt 
enten de gamle hanelefanters fortælling om gamle dage el-
ler styringsparadigmet, som jo er et antipædagogisk sprog. 
Vi skal gøde nogle nye marker. Der er brug for pionerånd. 
En konkret funderet revolution fra lærerne ude på de en-
kelte skoler. En garagerevolution. Vi skal have engagemen-
tet tilbage i skolen«, afslutter Lene Tanggaard. 
folkeskolen@folkeskolen.dk
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Folkeskolereformen er et 
eksempel på et initiativ, hvor 
man satte nogle 
mål oppefra, fordi 
man ikke mente, at de pro-
fessionelle selv gjorde det.

DA N N E L S E

” Jeg synes, det er super relevant materiale.  
Lærervejeledningen er rigtig god, udførlig og  
let at gå til. Og så synes jeg, det er fint med  
mulighed for at præsentere det for forældrene.” 
Pia, lærer i 7. klasse. 

Har du online sikkerhed 
med i din årsplanlægning?
Codan har sammen med erfarne undervisere udviklet undervisningsmateriale  
til udskolingen for at ruste eleverne til at blive mere sikre online.

Sikker Online Skolepakken består bl.a. af:
– 10 cases fra elevernes egen virkelighed
– Udførlig lærervejledning
–  Fleksibelt materiale til brug i en enkelt time,  

til et længere undervisningsforløb og til  
forældremøder.

Download  materialet gratis her:  codan.dk/skole

Sikker Online Skolepakken
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Vi er ikke sat  
 
at lave                            Matador mix
      K N U D  R O M E R :

 N år Knud Romer når frem til facit, er der ikke to 
snorlige streger under en kalkuleret pointe. Det er 
en eksplosion. Han er enhver journalists største 
drøm og værste mareridt. En drøm, fordi han taler 
i rubrikker og med en malerisk associationsevne. Et 

mareridt, fordi hans tankerækker kaster sig væk fra emnet i 
lige så mange retninger som flygtende myrer fra en bræn-
dende tue, men modsat de hjemløse insekter vender Knud 
Romer altid tilbage til ilden. For forfatteren, debattøren og 
forhenværende reklamemand Knud Romer brænder for dan-
nelsen. Den er livsnødvendig. Uden dannelse intet liv, hvilket 
han i løbet af interviewet får udtrykt således: 

»Det er derfor, vi eksisterer i universet. Det er for viden, 
oplysning, afmystificering og erkendelsesprojektet. Vi er ikke 
sat i verden for at producere Matadormix«.

Knud Romer har før lagt arm med mange af »de tomme 
jakkesæt«, som han kalder dem. Hvad enten det har været i 
Politikens spalter, bag søjlebordene i »Debatten« på DR2 eller 
på konferencer og i radioprogrammer, hvor han for øjeblik-
ket selv arbejder som vært for Radio24syv-programmet »Ro-
merriget«. Vi springer direkte ind i Knud Romers univers og 
starter med en kritik af lærerjobbets umulighed:

»Folkeskolen skal løse integrationen, den sociale ulighed, 
den skal løse autoritetsproblemer og bandekonflikterne. Fol-
keskolelærerne skal opdrage børnene, lære dem at begå sig 
i samfundet politisk, give dem kompetence til at begå sig på 
arbejdsmarkedet. Lærerne skal stort set klare samtlige opga-
ver for nationen, samtidig med at lønnen ikke er særlig høj, 
den sociale anerkendelse er lav, og deres frihed er lig nul«.

Det nødvendige middel
»I dag er lærerne i historie tvunget ud på en slags kanonise-
ret ørkenvandring fra Grauballemanden og op til oliekrisen. 
Men hvad nu hvis læreren kunne springe og sige: ’Nu er der 
krise i Iran. Så hopper vi til Mellemøsten. Er der nogen her, 
der er perser? Ja, dig derovre! Hvem er Mossadeq? Hvilken 
rolle spiller olien? Hvorfor indførte England handelsembar-
go? Hvorfor hader de Amerika? Hvad er ayatollah? Er det det 
militante islam, der kom til verden? Kom an!’ 

Brug Beatles til at forklare Europa i halvtredserne og 
tresserne. Træk elevernes egen livsverden ind. Få dem til at 
føle sig forstået. Men nej! Læreren er fuldstændig fremmed-
styret fra de højere magter, der afkræver ham en mekanisk 
gengivelse af ligegyldigheder. På den ene side skal du løse 

Markedslogikken hersker i skolen. Alt skal varegøres efter et 
økonomisk rationale om den hurtigste vej mellem to punkter. Men 
mennesket er sat på jorden for at erkende, undersøge og forundres, 
mener Knud Romer. For at tage omvejen. 
T E K S T :  M I K K E L  M E D O M  ·  F O T O :  J A C O B  N I E L S E N ,  R I T Z A U  F O T O

i verden for
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                           Matador mix
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alle samfundets problemer, og på den 
anden side har du ingen frihed til at 
løfte opgaven. 

Skolereformen har omformet alt 
til det nødvendige middel til det ratio-
nelle mål. Alt det, elever skulle lære i 
deres egen fritid, har de ikke længere 
tid til. Gå på biblioteket, høre musik, 
spille i et band, løbe, spille badmin-
ton, svømme. Gå ud og fange som-
merfugle. De steder, hvor de faktisk 
hengiver sig til deres talent. 

Geografi og regning, Europas floder og diameteren 
på en eller anden given cirkel – hvad rager det mig? Hvis 
jeg var blevet tvunget til at gå i skole hver dag, havde jeg 
aldrig haft energi til at gå i en læsesal, hvilket var det, der 
bragte mig videre fra en kælder på Falster til Københavns 
universitet«. 

Du mener, at skolen er underlagt den herskende produkti-
onslogik. Hvad er det for en logik?

»Det hele skal være så effektivt og billigt som muligt. 
Den korteste vej mellem to punkter. Alt hvad der ikke kan 
måles og bringes på vareform, kan ikke bruges til noget«, 
siger Knud Romer og fortsætter: 

»Spædbørn er til besvær. De skal hurtigst muligt i vug-
gestue, så de kan komme ud at arbejde. De gamle er til 
besvær, så de skal ind på plejehjemmet, hvor de kan sidde 
isoleret fra ethvert menneskeligt fællesskab«. 

Matadormix og algebra
Knud Romer fortæller om engang, han lavede en times 
radio sammen med forskningspolitisk chef fra Dansk 
Erhverv og Morten Østergaard, der var uddannelses- og 
forskningsminister: 

»De flippede ud over humaniora, som ikke kunne 
bruges til noget. Da vi endelig var færdige, spurgte jeg 
dem, om de havde lagt mærke til, at vi sad og optog i en 
flygelforretning? Ja, det kunne de godt se. Sagde wiener-
klassicismen dem så noget? spurgte jeg. Nej, de troede, 
det var wienerbrød. I så fald nyttede det vel ikke at spørge 
om wienerskolen – det bliver vel bare en form for meta-
wienerbrød. 

Så lagde jeg en ph.d. i matematik og en stor pose Ma-
tadormix ved siden af hinanden og spurgte dem, hvad 
der var mest værd. Ph.d.en kunne formentlig ikke bruges 
til noget som helst. Det var algebra, som måske ville ud-
vide vores matematiske viden, måske ikke. Men den kan 
ikke sælges, varegøres eller trykkes. Der er ti mennesker 
på jorden, som kan læse den ph.d. Men det er derfor, vi 
eksisterer i universet. Det er for viden, oplysning, afmysti-
ficering, erkendelsesprojektet. Vi er ikke sat i verden for at 
producere Matadormix.

Men Matadormixen er kapitalprogressiv. Kemikalier, 

Lærerne skal stort set klare 
samtlige opgaver 
for nationen, sam-
tidig med at lønnen ikke er 
særlig høj, den sociale  
anerkendelse er lav, og  
deres frihed er lig nul.

laboratorier, emballagen, distributionen, hylderne, dem, 
der skal lægge på hylderne, kassedamerne, afledte gevin-
ster i form af tandlæger og fedmeforskning. Hvis de nær-
værende kriterier resulterer i, at en ph.d. er meningsløs i 
forhold til en pose Matadormix, så er der fandeme noget 
galt med vægten«, tordner Knud Romer. 

»Til sidst måtte jeg sige: ’Når jeg kigger på jer, så er der 
jo ikke noget hoved på skuldrene’. De har jo aldrig plukket 
frugterne af den menneskelige tilstedeværelse i universet. 
Men netop de to vil sætte sig til doms over, hvad der skal 
forskes og undervises i. Hvad fanden ved bønder om agur-
kesalat? 

Virkeligheden er jo ikke en kendsgerning, men et men-
talt billede af verden, og jo mere vi ved, jo større, bredere 
og mere farverigt bliver landskabet. Kampen skal sættes 
ved præmisserne. Det leder tilbage til det helt grundlæg-
gende spørgsmål: ’Hvorfor er vi her?’ Måske kunne vi have 
andre handlinger end at handle ind?« 

Gaflen kom til Europa i 1520
Men de åndløse teknokrater uden passion er det jo nemt at 
være modstander af. Hvorfor bliver de alligevel ved med at 
vinde?

»Fordi det er dem, der har magten. I øjeblikket er der 
423 mennesker, der bestemmer over det danske samfund 
(ifølge bogen ’Magteliten’ fra 2015, redaktionen). Lars 
Løkke er nummer 128. Det er ikke politikerne, der har 
magten. Det er ekstremt velhavende mennesker, der sid-
der i meget store virksomhedsbestyrelser. Enkelte af dem 
sidder i tredive forskellige bestyrelser. Vores samtale her 
er proforma. Vi har ikke nogen magt«.

Skal vi bare tage til takke med det?
»Nej, for omvendt er det værste, der findes, akademi-

kere med storhedsvanvid, der sidder fremmedgjorte på 
randen af samfundet og ved bedre. Så kan man sidde der 
og være ubesmittet uden at gøre noget som helst«. 

Dannelsen skal sigte efter at skabe hele mennesker, 
mener Knud Romer. Demokratiske borgere, som kan 
indgå på et arbejdsmarked, som kan bruge musikken og 
litteraturen. Mennesker, der ved, hvor de befinder sig i 
den historiske udvikling. 

»Gaflen kom til Europa i 1520 fra en persisk prinsesse, 
der skulle giftes i Venedig. Folk var rasende på hende, 
fordi de syntes, hun var dekadent og hoven og satte sig 
over andre mennesker med sin lille guldgaffel. Hun fik 
så pest og døde, hvilket man mente var Guds retfærdige 
straf. Har dit syn på gaflen ændret sig en lille smule? De 
andre spiste med hænderne. Der er en lillebitte åbning 
mellem at spise med hænderne og med en gaffel. Den åb-
ning hedder kultur. Det er forskellen mellem mennesker 
og dyr for at sige det groft. 

Vi er ikke renæssancemennesker, men vi skal have en 
bevidsthed om vores plads i musikken, litteraturen og 
historien, så vi ikke tager verden for givet og tror, at de 
nuværende tilstande er noget, der er faldet ned fra him-
len, og som ikke kan ændre sig. Den åndløse teknokrat og 
akademikeren på bænken er jo begge invalide. Den bedste 
af to verdener ville jo være den ideologikritiske reklame-
mand. En kapitallogiker, der er i stand til at drive ideelle 
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hensyn med reelle midler. En, der spørger sig selv: ’Kan 
jeg finde noget, der giver afkast, men som samtidig prøver 
at forbedre verden?’«

Et tomt knald
Ifølge Knud Romer er begge sider af kampen om dan-
nelse blinde og døve for den anden. Det er nemmere at 
tale radikalt. Der er ingen gennemslagskraft ved at tale 
differentieret – det bliver støj, siger han og kommer med et 
eksempel fra reklameverdenen: »I markedsføring skal man 
identificere én værdi ved et produkt og 
sige det med ét ord«. 

»Noget af det bedste litteratur er 
Günther Grass’ ’Bliktrommen’. Høj moder-
nistisk litteratur, som kan læses af alle. Det 
er the shit«, siger han og peger på Beatles 
som et andet eksempel på noget, der ligger 
midt imellem de to yderpoler. 

»Beatles var i stand til at tage det bedste 
fra undergrundsoprøret og marginalkul-
turen og formforvandle det, så det havde 
bred appel for den almindelige befolkning. 
Der er derfor, Beatles er det største band 
nogensinde. Revolutionen mod det reak-
tionære. Mainstream mod det marginale. 
Overskridelse og gentagelse. Fornyelse og 
tradition. 

Det blev solgt, og det var kunst på 
samme tid. Det er den kultur, vi skal have 
omkring skolen. At vi anerkender, at vi alle 
vil børnene det bedste, og får begge sider 
til at spille sammen, så de driver hinanden. 

Så lad os få noget ind mellem ørerne og få et rigt liv, 
hvor det ikke handler om at få noget ud af tilværelsen, 
men prøve at bringe noget ind i den. For du kan ikke få no-
get ud af livet. Det er en ensrettet vej. Du er færdig om lidt. 
Lad os nå en erkendelse af, at det er den dyre langsomme 
omvej, der er den rigtige. Ikke den billige hurtige og nem-
meste vej, som vi navigerer efter nu. 

Hvis man skulle kigge på sex ud fra samme præmis, 
som man ser på skolesystemet nu, så skulle det jo handle 
om præmatur ejakulation ved ægløsning, så man kan blive 
færdig hurtigst muligt og få et barn ud af det. Men sådan 
er det jo ikke. Det er nydelsen og udskydelsen. Vejen og 
ikke målet. Jo længere du kan gøre det og jo mere artistisk, 
elegant, erotisk, differentieret, følsomt og intimt, jo bedre. 
Det handler om æstetik, fascination og ekstase. Se, det er 
omvejen og besværet. Men ud fra de nuværende præmis-
ser om effektivitet vil vi få noget helt andet. 

Et tomt knald, er det ikke det, man kalder det? Og det 
er, hvad det er. Et tomt knald«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Hvis man skulle kigge 
på sex ud fra samme 
præmis, som man ser på 
skolesystemet 
nu, så skulle det jo hand-
le om præmatur ejaku-
lation ved ægløsning, 
så man kan blive færdig 
hurtigst muligt og få et 
barn ud af det.

Medlemmer af LB Foreningen 
(Lærer standens Brandforsikring) 
kan inden 1. oktober ansøge om 
tildeling af understøttelser.

Efter bestyrelsens skøn tildeles 
understøttelser fortrinsvis til:

1. Ældre medlemmer eller disses  
pårørende, der er i økonomisk 
trang på grund af sygdom eller 
på grund af andre ganske særlige 
omstændigheder.

2. Andre medlemmer eller disses 
pårørende, der er i økonomisk 
trang på grund af sygdom, for-
sørgertab eller på grund af andre 
ganske særlige omstændigheder.

Arbejdsløshed eller status som 
uddannelsessøgende betragtes 
ikke i sig selv som ganske særlige 
omstændigheder. Der ydes ikke 
tilskud til børn under uddannel-
se.

Ansøgningsskema rekvireres ved 
henvendelse til LB Foreningen,  
Farvergade 17, 1463 København K, 
telefon 3395 7350 eller e-mail: 
kontakt@lbforeningen.dk.

P.b.v.
Carsten Mørck-Pedersen
Formand

Under
støttelser
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 M an træffer en aftale med sekretæren, bliver 
vist op ad trapperne og træder ind i det store 
kontor, hvor rektoren for Københavns Profes-
sionshøjskole sidder alene for enden af et langt 
mødebord og spiser sin frokost. Medstifter 

og formand for kulturselskabet Swung, chefkonsulent i 
Undervisningsministeriet og vicedirektør på Arken. Stefan 
Hermann har haft mange hatte på gennem tiden. Men 
trods det ærefrygtindgydende cv og den nærmest royale 
position for enden af langbordet virker Stefan Hermann 
ikke som et jakkesæt, der har udhulet passion til fordel for 
prestige. 

I 2016 skrev han debatbogen »Hvor står kampen om 
dannelse?«, hvor han forsøger at trække fronterne op på 
den dannelsespolitiske slagmark og give sit bud på en 
fremtidig forsoning i skoleverdenen. Dannelsen ligger 
ham på sinde, og den gode fornuftsbetonede debat er 
altafgørende for, at vi når et meningsfuldt sted hen. Der-
for lægger han ofte forbehold ind i samtalen forud for de 
standpunkter, der er i fare for at lyde endimensionelle. »Vi 
er jo i de brede træskolængder i den her samtale«, som 
han siger. 

De evige nuancer er derfor et konstant forbehold, når 
Stefan Hermann optegner de to »generelle« positioner, som 
har overlejret den danske debat. Der er de »pædagogisk 
konservative« på den ene side. Dannelsesforkæmperne, 
der ser tabet af det hele menneske i folkeskolen, og som 

føler sig overmandet og overrumplet af skolereformens 
markedslogik. På den anden side finder vi de »politisk ad-
ministrative«, som ønsker at trække folkeskolen op på et 
internationalt konkurrencedygtigt niveau ved at monitorere 
udviklingen, handle ud fra data og låne metoder og praksis 
fra udlandet. Men begge positioner taler mod hinanden og 
ikke for sig selv, mener Stefan Hermann. Begge mangler 
den refleksive selvkritik, og i en kamp mellem to fløje, der 
kun peger væk fra sig selv, findes der to tabere. 

»Konfliktaksen mellem de to positioner er blevet over-
lejrende. Den er vigtigere end højre over for venstre, ny 
over for gammel og reformpædagogikken over for kund-
skabsskolen. Det er de nationale test, dokumentationen 
og præstationen over for det brændende hjerte, barnets 
behov og skolens grundtradition«, siger han.

Det omvendte Stockholmsyndrom
De to positioner er selvfølgelig ikke et diskursivt fæno-
men, der er opstået ud af den blå luft. Debatten tager 
afsæt i, at skoleområdets betydning vokser i den politiske 
bevidsthed og samfundets selvbeskrivelse. Skolen er med 
andre ord blevet for vigtig til at kunne administrere sig 
selv, mener Stefan Hermann.

»Nogle vil mene, at ændringerne nu kommer oppefra, 
fordi skolen ikke selv har formået at give svar på spørgs-
målet omkring resurseudnyttelse, international konkur-
rence samt flygtninge og indvandreres sociale mobilitet. 

Dannelsen 
som GIDSEL

S T E F A N  H E R M A N N : 

Kampen om skolen står låst mellem to positioner, der ikke formår at 
kigge indad, mener rektor for Københavns Professionshøjskole Stefan 
Hermann. Dannelsens forkæmpere må derfor kæmpe for det nye frem 
for at begræde tabet af det forgangne. 
T E K S T :  M I K K E L  M E D O M  ·  F O T O :  P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N

tager sig selv  
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Andre tilskriver udviklingen et neoliberalt hegemoni; at 
danske magthavere kopierer internationale strømninger 
fra andre lande uden respekt for hverken konteksten, de 
er opstået i, eller professionen, der skal forvalte dem, og 
desuden med betydelig disrespekt for børn og elevers 
væren i egen ret«. 

Men det er en kamp med to tabere, understreger Ste-
fan Hermann. 

»For at sige det lidt karikeret synes pædagogikkens po-
sition nogle steder at have en slags omvendt Stockholm-
syndrom: Man er besat af sin gidseltager uden at elske 
ham. Pædagogikkens kritik har en tendens til at alliere sig 
med præmissen for den position, man hader. Vi er ikke 
præget af et system, men underlagt og determineret af 
det. Kritikken af den politisk administrative skole er altid 
underkastet. Reformer tromles hen over os eller trækkes 
ned over hovedet på os«. 

Det hænger også sammen med, at tabet har en langt 
stærkere dramaturgi end sejren, mener Stefan Hermann. 

»For mig at se vækker begravelsen og sorgen stærkere 
følelser end brylluppet og glæden. På samme måde forhol-

der det sig med vreden, 
som er et enormt stærkt 
mobiliseringsredskab. Det 
er et besnærende narra-
tiv. Der er ikke nogen, der 
kan mobilisere på ratio-
nalitet, medmindre der 
er enkelte tal, som kan 
vække følelser som vrede, 
stolthed eller ansvar«. 

Den politisk admini-
strative position kan altså 
ikke finde ud af at skabe 
håb eller længsel, men det 
kan den pædagogiske. Det 
kølige ansvar over for det 
brændende hjerte, som 
Stefan Hermann udtryk-
ker det. 

»Når dronningen i sin nytårstale siger, at vi skal ’gøre 
noget unyttigt’, og Brinkmann sælger bøger på at rive sig 
løs fra selvudviklingstrangen, taler de begge til en læng-
sel. Jeg mener, at det er basalt fornuftigt. Selvfølgelig skal 
man gøre noget unyttigt, men hvis man tror, at måle og 
veje-tyranniet kun udspringer fra staten, så tager man 
fejl. Vi tæller og vejer så meget i vores hverdag, at enhver 

Selvfølgelig skal man gøre 
noget unyttigt, men hvis man 
tror, at måle og veje-
tyranniet kun udspringer 
fra staten, så tager man fejl.  
Vi tæller og vejer så meget i 
vores hverdag, at enhver  
familie bliver sin egen  
moderniseringsstyrelse.

familie bliver sin egen moderniseringsstyrelse. Den pointe, 
jeg prøver at anholde her, er, at i dannelsesdebatten bliver 
længslen efter formålsløshed og unyttighed ofte adresseret 
direkte til staten og magthaverne. Den glemmer civilsam-
fundets ansvar. Den glemmer sig selv«. 

Magthavernes udstrakte hånd 
Er det unyttigheden og dannelsens skæbnelod at være en 
afspejling af sin modstander, fordi den er svær at definere for 
sig selv?

»Jeg tror i hvert fald på, at lærerne skal kvalificere deres 
frihed frem for at påkalde den. Med det efterlyser jeg visse 
steder en kritik, der myndiggør frem for at afmægtiggøre. 
En kritik, der i stedet for at sige: ’Det her vil vi ikke’ rejser 
sig og siger: ’Det er det her, vi vil’«. 

Samtidig skal der ikke herske nogen tvivl om, at læ-
rerne ikke bare aktivt sætter sig i en trodsig position. De 
bliver også placeret der af virkelig magtudøvelse, mener 
Stefan Hermann. Derfor tror han også, at magthaverne bør 
tage det første skridt. Og man kan passende starte med 
evalueringskulturen. 

»Det er retfærdigt nok, at politikere, forældre og sam-
fundet som helhed gerne vil have indblik i, hvordan det 
går i skolen. Men der er jo ingen skolelærere, der kan bru-
ge Pisa-test til noget. Evalueringskulturen lever for meget 
i de nøgne datas univers. Hvordan sørger vi for at udvikle 
en evalueringsmodel, der også er didaktisk brugbar? Det 
er et vigtigt spørgsmål at stille«.

Magthavernes næste udstrakte hånd bør være en be-
vidsthed om, at jo dygtigere og jo mere arbejdsduelige og 
professionelle lærere man har, jo mindre behov er der 
for de projekter, der bliver læsset ind fra højre; alle disse 
tilfældige modediller, der følger hinanden som perler på 
en snor – det tredje styringssystem, som ikke er kalibreret 
med de to foregående.

»Samtidig skal det pædagogiske Danmark være bedre 
til at føde det nye frem for at begræde tabet af det for-
gangne«. 

Men mange ser jo reformens skole som et tyranni. Vil en 
accept af den nuværende tilstand ikke være det samme som at 
bøje nakken? 

»Der er ingen duknakkethed i selvkritik. Tværtimod. 
Men at se reformen som et tyranni giver anledning til at 
se på sproget i debatten. Skolereformen har været sam-
menlignet med jødiske udryddelseslejre og Fimbulvinteren 
fra den nordiske mytologi. Der er ingen tvivl om, at lov 
409 var en stor konflikt. Ikke bare var det et opgør med 
lærernes arbejdsform. Det var et brud på deres livsform. 
Og konfliktens logik er en radikalisering på begge sider 
af hegnet. Men jeg synes, at det er forkert at tale om test 
og lovgivninger ved at bruge ord, som man anvender om 
despoter i Afrika. 

En af trædestenene mod en mulig forsoning af de to 
fløje er at finde et mere konstruktivt sprog – også når man 
er uenig. Sproget og selvkritikken er bærende, men begge 
fløje mangler evnen til at kigge sig selv over skulderen«.

Kritik, der forfører eller forener 
»Det hedengangne tidsskrift ’Kritik’ havde et stærkt prin-
cip, som man lånte fra den argentinske forfatter og digter 
Jorge Luis Borges: ’Dadel og lovprisning er to forskellige 

DA N N E L S E

152179 p22-37_FS1218_Dannelsespakke.indd   36 18/06/2018   14.26



operationer, der intet har med kritik at skaffe’. Kritik 
handler om undersøgelsen. Du er nødt til at underkaste 
dig Karen Blixen og læse hende, før du kan kritisere hen-
de. At komme tæt på og komme på afstand. Det kræver 
en soberhed og nøgternhed. Fornuften skal gøre følelsen 
klar, så den kan forbinde sig til andre. Også dem, man er 
modstander af«. 

Stefan Hermann har et godt råd, som han selv prøver 
at efterleve med blandet held: 

»’Prøv at lytte til det spørgsmål, der stilles, i stedet 
for det svar, der gives’. De pædagogiske og politiske po-
sitioner stiller begge rigtig gode spørgsmål, men de giver 
også nogle dårlige svar. Hvis man har vreden som forlæg, 
lytter man ofte kun til det simple svar frem for det brede 
spørgsmål. 

Jeg var til et dannelsesoplæg på Sorø-mødet, hvor folk 
var rystende nervøse for at bruge de forkerte ord. Men 
hvis der siges ’læring’ fra talerstolen, så kan det måske 
også bare betyde ’undervisning’. Man behøver ikke med 
det samme at sætte sproget i forbindelse med en odiøs 
position. 

Det er jo dødsensfarligt at hoppe ind i skoledebatten, 
hvis man ikke er en etableret del af den. Bertel Haarder 
skrev i en artikel i et festskrift for en afgående direktør i 
Undervisningsministeriet i 1994, at ministeriets folkesko-
leafdeling var et tempel for forudfattede meninger præget 
af tre dogmer: 1. Danmark har verdens bedste folkeskole, 
2. Intet kan måles, 3. Hvis du ikke har haft tredive år i fol-
keskolen, så hold dig væk fra debatten. Det var selvfølgelig 
overdrevet og med et glimt i øjet, men det gemmer også 
på en flig af sandheden. 

Jeg håber, at DLF’s kommende skoleideal bliver en 
fortolkning, der er loyal over for det lovbestemte formål, 
men som samtidig kan inspirere og forene lærerne. Et 
ideal, hvor man tydeliggør, hvad man står sammen om 
– at dannelsen har at gøre med opgaven og ikke med mod-
standerne«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Jo dygtigere og jo mere arbejdsduelige og 
professionelle lærere man har, jo mindre 
behov er der for de projekter, der 
bliver læsset ind fra højre; 
alle disse tilfældige modediller, der følger 
hinanden som perler på en snor – det tredje 
styringssystem, som ikke er kalibreret med 
de to foregående.

LEJRSKOLEOPHOLD

Sejrsvej 100 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • T. 73 11 58 48 
 flensborgfjord@danhostel.dk • www.danhostelflensborgfjord.dk

På Danhostel Flensborg Fjord gør vi det nemt for dig, 
når du skal på lejrskole

Langt det meste er tilrettelagt – klart til brug med opgaver og vejledning
Danhostel Flensborg Fjord er en perle i den sønderjyske natur med udsigt over 
Flensborg Fjord, og det ligger midt i en omskiftelig historie, der kan nærstuderes. 

Der er tilrettelagt en række tilbud med historiske, kulturelle og naturvidenskabelige 
emner, der er klar til brug. Vi skræddersyr gerne efter dine behov, hvad enten de er 
faglige eller sociale.

Oplev en lejrskole i luksus og kom for en gangs skyld udhvilet hjem
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D E B ATD E B AT

Jeg er vild med den danske folkeskole. Som 
borgmester i Holbæk Kommune er jeg stolt af 
at have ansvaret for at lave den bedst mulige 
folkeskole for børnene i min kommune. 

Jeg er stolt af, at vi i Danmark har en fol-
keskole, som i selve sit formål så smukt be-
skriver, at målet både er at uddanne og danne 
vores børn. Det står faktisk direkte, at folke-
skolen skal danne rammer for, at »eleverne 
udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til 

egne muligheder og baggrund for at tage stil-
ling og handle«.

Men jeg er også i stigende grad bekymret 
for, at vi i vores iver for at forbedre og udvik-
le folkeskolen har glemt det vigtigste – nemlig 
de elever, som hver dag bruger størstedelen 
af deres vågne tid i vores skoler. 

Min oplevelse er, at vi i halen på Pisa-må-
lingernes chokeffekt er gået mål- og testamok 
i den danske folkeskole. Vi har spundet folke-
skolen ind i en spændetrøje af mål. Selv triv-
sel og sociale kompetencer sætter vi mål for. 

Jeg kan for enhver 5. klasse 
i min kommune bede forvalt-
ningen om at trække resultater 
på alt fra læsefærdigheder over 
sprogforståelse til trivsel i pige-
gruppen. 

Borgmester i Holbæk  
Christina Krzyrosiak  
Hansen vil i dialog med 
folkeskolens lærere, elever 
og forældre på baggrund 
af noget andet end tal og 
grafer.

Borgmester vil slippe  
skoler ud af spændetrøjen 
af mål og test

KRONIK
AF CHRISTINA KRZYROSIAK HANSEN, 
BORGMESTER FOR  
HELE HOLBÆK KOMMUNE,  
SOCIALDEMOKRATIET 
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Mange af disse mål og test har gode hen-
sigter. Vi kan sætte en tidlig indsats i gang for 
børn med indlæringsvanskeligheder. Vi har 
styr på de dygtigste elevers faglige progres-
sion og kan udfordre dem. Og vi ved præcis, 
om klassens sociale trivsel har ændret sig over 
det seneste år. 

Men jeg er bange for, at vi i vores eufori 
over de mange data, vi kan analysere, har 
glemt dem, det hele handler om. Nemlig 
eleverne. Vi har glemt at interessere os or-
dentligt for, hvad alle de mål og test gør ved 
eleverne – hvad det gør ved vores børn. 

Jeg bliver bange, når jeg på 
mit sidste besøg på en af vores 
skoler møder en pige i 8. klasse, 
som bryder sammen, da hun 
får at vide, at den opgave, hun 
sidder og arbejder med, ikke ef-
terfølgende får en karakter. For 
hvorfor skal hun så lave den, 
når hun ikke får en karakter?

Jeg bliver bange, når en pige i 4. klasse 
taler om, at de har haft trivselstest i skolen, 
efter at hun har svaret på spørgsmålene i den 
årlige trivselsmåling. 

Jeg bliver bange, når jeg hører lærere 
fortælle, at eleverne frygter det nederlag, de 
oplever, når de ikke scorer højt nok i endnu 
en af de mange nationale test, som vi udsæt-
ter dem for. 

Jeg bliver simpelthen bange for, at vi i 
vores iver efter at forbedre og udvikle folke-
skolen er med til at skabe de 12-talspiger og 
-drenge, som nok er kloge på færdigheder – 
men ikke nødvendigvis kloge på sig selv. Som 
er uddannet, men ikke nødvendigvis dannet 
som mennesker. 

Min frygt er, at folkeskolen i dag er med til 
at skabe mennesker, som kun føler, at de er 
noget værd, når de præsterer. Som kun kan 
mærke sig selv, når de får karakterer – eller 
likes på Facebook eller følgere på Instagram.

Vi har glemt at minde hinanden om, at 
ikke alt kan måles og vejes. Læring og udvik-
ling sker nogle gange i ryk. Vi dannes ikke 
som mennesker efter en forudbestemt skabe-
lon eller retning.

Set fra borgmesterstolen i Holbæk er vo-
res folkeskole allerede spundet ind i mål og 
målinger, som kommer fra nationale krav til 
vores folkeskoler. Vi skal gennemføre natio-
nale test og trivselsmålinger, og vi bliver målt 
på rigtig mange parametre. Hvor stor en an-
del elever med over 2 i dansk og matematik? 
Hvordan klarer vores elever sig i forhold til en 
socioøkonomisk nøgle for, hvordan de burde 
klare sig? 

Resultaterne bliver udstillet 
på ministeriets hjemmeside, 
hvor man kan se, om eleverne 
i Holbæk Kommune er under 
niveau, over niveau eller bare 
gennemsnitlige. Og vores ledere 
følger op på resultaterne og 
indskærper over for ledere og 
medarbejdere, at vi skal have 
fuld fokus på faglig og social 
progression. 

Til det må jeg bare sige: Vores elever er 
hverken over, under eller på gennemsnittet. 
De er unikke mennesker, som er i fuld gang 
med at danne sig som mennesker. Og nej, 
folkeskolen skal ikke blive et sted, hvor det 
udelukkende handler om dannelse. Der skal 
altid være fokus på faglighed, men vi må ikke 

glemme den læring, man får af at gå i skole, 
som ikke nødvendigvis kan måles og testes. 

Jeg har en stærkere og stærkere følelse 
af, at vi skal en helt anden vej med vores 
folkeskole. Det er derfor min politiske ambi-
tion, at vi i Holbæk Kommune skal gå foran 
og skabe en folkeskole, hvor eleverne får en 
langt stærkere stemme. En skole, hvor enga-
gerede lærere sætter en ære i at understøtte 
den enkelte elev i at finde sin unikke vej. En 
vej, som ikke er styret af gentagne lærings-
mål og nye test. Det skal i stedet være den 
vej, som føles rigtig for det barn, som er i 
gang med at blive til et helt menneske – et 
menneske, som både har dannet og uddan-
net sig. 

Det kræver, at vi tør smide spændetrø-
jen af mål og test væk og sige højt, at vores 
dialog med folkeskolens elever, forældre og 
lærere ikke skal være hængt op på de sene-
ste nationale test og trivselsmålinger. Den 
skal i stedet fokusere på, om vi lykkes med 
det, som er folkeskolens formål. Er vores 
folkeskole et sted, hvor »eleverne udvikler 
erkendelse og fantasi og får tillid til egne 
muligheder og baggrund for at tage stilling 
og handle«? 

Svaret på det spørgsmål kan man som 
politiker ikke læse i tal og grafer. Det kræ-
ver, at vi som kommunalpolitikere skal tale 
meget mere med elever, forældre og lærere i 
vores skoler. Og vi skal turde stole på, at den 
dialog siger mindst lige så meget om, hvor-
vidt vi lykkes med vores folkeskole, som alle 
de mange tal, vi bliver præsenteret for. 

Illustration: Peter Berke
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Ferie!

»Hvor meget underviser lærerne her i Fin-
land?« spurgte en af deltagerne i en dansk 
delegation, som var til et internationalt møde 
i Helsinki for undervisningsministre, repræ-
sentanter for lærerforeninger og it-virksom-
heder. Vi havde benyttet lejligheden til med 
ministeren og departementschefen at tage 
på skolebesøg. Rektor for skolen svarede, at 
lærerne i Finland ikke underviser mere end 
24 lektioner om ugen på de lave årgange og 
væsentligt mindre i udskolingen.

Og så fortalte hun med stærkt engagement 
om vigtigheden af, at lærere restituerer i som-
merferien. I Finland er der ikke kurser og mø-
der i løbet af elevernes sommerferie. Det er 
vigtigt, at lærerne holder fri, sagde hun. Hun 
forklarede, at det at være lærer er at sætte sig 
selv i spil – både som fagperson og som men-
neske – og hun sammenlignede lærerjobbet 
med det at stå på en scene som skuespiller og 
give en masse af sig selv hver eneste dag.

Det var dejligt at høre en leder tale så 
varmt om sine lærere – og deltagerne i den 
danske delegation fik noget at tænke over. 
Den enorme respekt, der er for lærere og 
deres arbejde i Finland, er uden tvivl medvir-
kende til, at elever i de finske skoler klarer sig 
godt fagligt. I Finland er det så eftertragtet at 
blive lærer, at det kun er hver tiende ansøger, 
der optages på den femårige læreruddan-
nelse.

Skolernes resultater kommer af, at der 
er tillid til lærernes vurdering af eleverne og 
deres undervisningsbehov, og at der er mu-
lighed for at give eleverne den undervisning, 

de har brug for. Blandt andet fordi lærerne 
har tid til at forberede sig grundigt til under-
visningen og indrette den, så den passer til 
eleverne. Tilliden til lærerne betyder også, 
at de ikke skal bruge tid på at teste eleverne 
i nationale test. De test, de finske lærere 
bruger, er nogle, de umiddelbart kan bruge i 
deres opkvalificering af undervisningen.

Efter sommerferien går alle kredse i DLF 
i gang med det nye samarbejde med kom-
munerne, som vi har aftalt med KL ved over-
enskomsten. Vi skal blandt andet modarbejde 
den »overstyring« (det var KL’s formulering), 
der er af skolerne. Lærernes professionelle 
dømmekraft skal være garant for kvaliteten 
i undervisningen, og vi skal have fokus på at 
understøtte lærerne i stedet for at styre med 
oceaner af mål og bevidstløs brug af lærings-
platforme.

Vi har holdt en ekstraordinær kongres, 
hvor vi har aftalt, at vi vil skabe forbedringer 
på alle arbejdspladser ved hjælp af det nye 
samarbejde, og vi følger op med en konferen-
ce for alle kredsformænd og næstformænd 
kort efter sommerferien. 

Men først skal vi holde ferie – god som-
mer! 

 Skolernes  
resultater kommer 
af, at der er tillid til 
lærernes vurdering 
af eleverne og deres 
undervisnings- 
behov. 

› FOLKESKOLEN.DK/BLOGS

Prøven bør  
revideres!

›  Janne Skovbjerg 
på folkeskolen.dk/religion 

»Hvilke ændringer skal der foretages 
i prøveformen, hvis du og jeg kan be-
stemme?

Jeg kan næsten høre dit opgivende 
suk. Nej tak – ikke flere revisioner. Vi 
kan knap nok nå at implementere en 
ændring, før der sker noget nyt. Umid-
delbart giver jeg dig ret, men der er bare 
nogle ting i denne prøve (kristendoms-
kundskab i 9. klasse, redaktionen), der 
ikke fungerer hensigtsmæssigt. 

Ændringerne bør foretages ved, 
at man spørger de lærere, der har haft 
prøve, om, hvad der fungerer, og hvad 
der ikke gør. Vi taler helt lavpraktisk her. 
Det er folkene på gulvet, der mærker 
konsekvenserne af, hvad der på papiret 
ser uskyldigt ud for en styrelsesmedar-
bejder på prøvekontoret.

Hvad ville jeg ændre, hvis jeg be-
stemte?

Kildetyper
Eleverne må kun vælge de kildetyper til 
prøven, som findes i opgivelserne. 

Hvorfor dog det? Hvis mine elever 
gerne vil bruge en statistik til at vise, 
hvordan udviklingen er i medlemstallet 
i folkekirken, og jeg ikke har brugt en 
statistik i undervisningen, kan det ikke 
lade sig gøre. Og det til trods for at de 
har mødt statistikker i andre fag og ved, 
hvordan de skal læses ...«.

Hvad fungerer, og hvad fungerer 
ikke i prøven? Skriv gerne dine æn-
dringsforslag i en kommentar. Hvem 
ved – måske er der nogen af dem, der 
skriver bekendtgørelse og vejledning, 
der læser dem?

DLF MENER
AF DORTE LANGE  
NÆSTFORMAND FOR DLF 
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År ét som lærer
›  Sune Laursen 

uddannet folkeskolelærer i 2017

› DEBAT

Ferie, ferie, ferie …
Den sang sidder bare dybt naglet fast 

i mig. Vi sang den, da jeg gik i folkesko-
len for mere end ti år siden. Nu glæder 
jeg mig inderligt til den 29. juni, hvor 
jeg for første gang skal synge den som 
fuldtidsansat folkeskolelærer. Den sang 
kan bare et eller andet. 

Forud er gået mit første år som læ-
rer i den danske folkeskole. »Forbered 
jer på en meget omskiftelig hverdag«, 
sagde lærerne på Via University College 
i Silkeborg. De fik ret. Omskifteligheden 
på en folkeskole er enorm. Den ene 
dag tager du stilling til en elev, der lige 
har fået at vide, at vedkommende er 
ordblind. Den næste dag ringer en mor, 
der har et barn, som ikke vil i skole. På 
tredjedagen har du en undervisning, 
der slet ikke fungerer, fordi eleverne 
har haft en kæmpe konflikt i pausen. 
Den fjerde dag får du nyt skema for an-
den gang. Den femte dag er der ballade 
på de sociale medier. Den sjette dag er 
der udskiftning i ledelsen.

Men hvad husker man her på falde-
rebet af år ét som nyuddannet folkesko-
lelærer? Hver dag er nemlig også fuld 
af gode oplevelser. De sænkede skuldre 
hos den elev, man hjalp med problemer 
derhjemme. Lyset i øjnene hos elever-
ne, når de får en forståelse for et svært 

emne. De vanvittigt dygtige kolleger, 
der hver dag hjælper dig som nyansat. 
De forældre, der påskønner din indsats 
med en æske chokolade. De 199 ud af 
200 dage, du går hjem med et smil på 
læben. Det er de øjeblikke, jeg mindes, 
når jeg kigger tilbage. 

Du kan ikke redde hele verden, men 
du kan gøre dit ypperste for de elever, 
som du er omkring, inden for de ram-
mer, du har til rådighed. På det biblio-
tek, der er på Via University College 
i Silkeborg, står følgende citat af K.E. 
Løgstrup: »Den enkelte har aldrig med 
et andet menneske at gøre, uden at han 
holder noget af dets liv i sin hånd«. Det 
citat er i den grad blevet overført til 
praksis i mit første år som lærer. Derfor 
giver lærerjobbet mening for mig. 

… Slap nu af, du har fri, og syng en 
glad melodi.

GOD  
SOMMER!
Fagbladet Folkeskolen  

udkommer først igen den  
16. august. Folkeskolen.dk 

og lærerjob.dk har åbent  
hele sommeren, dog holder  

redaktionen lukket uge  
28 og 29.

Ring på 65 65 65 63 | group@benns.dk 
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U B E R E T T I G E T  F Y R E T

TEKST SIMON BRIX

FOTO KLAUS HOLSTING

I 12 år havde Lena Rosenkilde arbejdet på 
specialskolen Strandparkskolen i København. 
Hun var glad for sit arbejde, for elevgruppen, 
forældrene, kollegerne og også ledelsen. 
Glæden var tilsyneladende gengældt, for 
ingen havde nogensinde klaget over Lena 
Rosenkildes måde at arbejde på.

Men så blev der ansat en ny skoleleder, 
som startede 1. januar 2014, og ti måneder 

senere blev Lena Rosenkilde fyret. Den mel-
lemliggende periode udviklede sig til et ma-
reridt, siger hun. 

»Den nye leder jagtede mig fra dag ét. 
Jeg følte mig set an fra alle hjørner, og jeg 
vidste ikke hvorfor. Jeg spurgte hende, 
om hun havde et problem med, at min 
mand var en del af den tidligere ledelse, 
men det benægtede hun«, siger Lena 
Rosenkilde, som i dag, godt og vel fire et 
halvt år efter fyringen, stadig er mærket 
af forløbet. 
     Lena Rosenkilde var langtfra den eneste, 
der tilbage i 2014 havde problemer med den 

En ny ledelsesstil vendte op 
og ned på hverdagen for Strand-
parkskolens ansatte tilbage i 
2014. En lærer tog kampen op 
med den nye ledelse og blev  
belønnet med en fyreseddel. En 
voldgiftssag har nu slået fast,  
at fyringen var forkert. 

efter skolederoute
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henvisning til den nye ledelsesstil – her iblandt 
en mangeårig tillidsrepræsentant – og fire 
medlemmer af skolens bestyrelse stoppede.

»Jeg oplevede, at eleverne slet ikke interes-
serede hende, og at hun var immun over for 
de forældre, der var bekymrede for, hvordan 
deres børn skulle komme igennem den den-
gang nye skolereforms længere skoledage. 
Flere forældre forklarede, at deres barn hav-
de fået flere problemer af de lange skoledage 
– for eksempel flere epileptiske anfald end 
før – og de kom med lægeerklæringer for at få 
nedsat timetal, men skolelederen sagde nej«, 
siger Lena Rosenkilde. 

Alt dette skete i en tid, hvor en skolere-
form og arbejdstidslov skulle implementeres. 

Kendelse: En »uberettiget opsigelse«
I samarbejde med Danmarks Lærerforening 
klagede Lena Rosenkilde i december 2014 
over fyringen og søgte om at få behandlet den 
i et afskedigelsesnævn. I marts 2015 mødtes 
parterne, men her afviste Københavns Kom-
mune en genansættelse – kommunen mente, 
at fyringen var berettiget.

I samarbejde med Danmarks Lærerfor-
ening gjorde Lena Rosenkilde indsigelser 
mod fyringen, og sagen blev indbragt for et 
afskedigelsesnævn i december 2014. I marts 
2015 mødtes parterne, men her afviste Kø-
benhavns Kommune en genansættelse – kom-
munen mente, at fyringen var berettiget.

Efter et langt forløb, hvor Københavns 
Kommune på et tidspunkt forsøgte at få af-
vist sagen på grund af passivitet, faldt der i 
dette forår endelig dom i en voldgiftssag. Det 
står nu klart, at Lena Rosenkilde blev fyret 
på et forkert grundlag, og kommunen skulle 
godtgøre den tidligere specialskolelærer med 
80.000 kroner.

I kendelsen står der, at Strandparkskolens 
daværende ledelse fyrede Lena Rosenkilde på 
grund af samarbejdsproblemer, men at pro-
blemerne havde en »noget diffus karakter« og 
»angik hendes relation til den nye ledelse og 
ikke i øvrigt påvirkede skolens hverdag næv-
neværdigt«.

Opmanden skriver også, at Lena Rosen-
kildes utilfredshed med ledelsesbeslutninger 
»måtte ses som udtryk for et fagligt engage-
ment i de omhandlede spørgsmål«. Der læg-
ges desuden vægt på, at ingen havde klaget 
over Lena Rosenkilde gennem 12 års ansæt-
telse på Strandparkskolen.

»Det er ubestridt, at Lena Rosenkildes 
faglige indsats som lærer var upåklagelig gen-

nem hele hendes ansættelse fra 2001 (...) – 
det var således samarbejdsproblemer mellem 
skolens nye leder og Lena Rosenkilde, som 
var årsag til afskedigelsen«.

Indkaldt til utallige møder
I kendelsen fra voldgiftssagen kan man læse 
lange uddrag af mails og mødereferater mel-
lem parterne, og problemerne mellem Lena 
Rosenkilde og skolelederen bliver hurtigt 
tydelige.

3. februar 2014 skriver skolelederen i et 
»notat vedrørende forventningsafstemning«, 
at »ved PR-mødet onsdag den 29. januar 2014 
reagerer LR (Lena Rosenkilde, redaktionen) 
meget højrøstet og voldsomt på orienteringen 
om, at skole og fritidshjem skal sammenlæg-
ges per 1. august 2014«.

Herefter bliver Lena Rosenkilde indkaldt 
til et møde, hvor hun, jævnfør skolelederens 
mødereferat, fortæller, at pædagogisk råd-
møderne »er et sted, hvor bølgerne kan gå 
højt, og at det er en del af kulturen«.

Men den udlægning er forkert, mener 
Lena Rosenkilde: 

 »Jeg sagde, at pædagogisk råd-møderne er 
et sted, hvor medarbejderne engageret bidra-
ger med deres faglighed og holdninger. De 
her ting handlede ikke om samarbejdsproble-
mer, men om faglig uenighed«, siger hun.

Uenighederne fortsætter i et halvt år, in-
den Lena Rosenkilde melder sig syg den 18. 
august. På det tidspunkt er hun ved at være 
mentalt udkørt.

»Hun bliver ved med at indkalde mig til 
disse ’forventningsafstemningssamtaler’ 
og ’tjenstlige samtaler’. Men referaterne af 
møderne kan jeg slet ikke genkende, så det 
bliver kutyme, at jeg vedlægger møderefe-
ratet mine notater«, siger Lena Rosenkilde, 
som havde DLF med som bisidder til mange 
af møderne.

Måtte ikke kritisere offentligt
Lederen kritiserer, at Lena Rosenkilde har 
skrevet en kronik i Information, der handler 
om, at Handicapcenter København vil have 
lærerne på Strandparkskolen til at holde øje 
med, om forældrene til udviklingshæmmede 
elever fråser med kommunens bevilgede 
midler.

»Hvor nedværdigende kan det blive?« 
skriver Lena Rosenkilde, som selv er mor til 
et barn med Downs syndrom, blandt andet i 
kronikken. 

Skolelederen mener, at »dele af indlægget 

nye skoleleder, som endte med blot at være 
ansat i halvandet år.

20 lærere skrev til kommunen
En arbejdspladsvurdering dengang beskrev 
en lærergruppe i mistrivsel, og en kollega 
med 32 års anciennitet beskrev i en lang 
henvendelse til Københavns Lærerforening 
en »diktatorisk« forvaltning af ledelsesret-
ten.

Lena Rosenkildes advokat i sagen, Peter 
Breum, oplyser, at 20 af Strandparkskolens 
lærere sendte bekymringsbreve til kom-
munen. Desuden sagde flere lærere op med 

Lena Rosenkilde un-
derviste på Strand-
parkskolen for fysisk/
psykisk udviklings-
hæmmede fra 2001, 
til hun blev fyret i 
2014. For nylig fik 
hun efter et langvarigt 
sagsforløb en vold-
giftsrets ord for, at 
fyringen var usaglig.
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Understøttelseskassens formål er at yde hjælp til 
medlemmer, der er i en vanskelig situation og træn-
ger til hjælp i form af enten økonomisk støtte eller 
støtte til psykologsamtaler.

Behandlingen og tildelingen finder sted en gang hver 
måned (undtagen juli måned).

Støtte fra Understøttelseskassen kan søges af almin-
delige medlemmer:

• Medlemmer af fraktion 1, 2 og 3
• Pensionerede medlemmer fraktion 4
• Lærerbørn under 18 år.

Ansøgningsskema, regler og vedtægter vedrørende 
tildeling af støtte findes på Danmarks Lærerfor-
enings hjemmeside: www.dlf.org/medlem/ 
medlemsfordele.

Danmarks Lærerforening, Økonomiafdelingen,  
tlf. 33 69 63 00.

Økonomisk hjælp fra Danmarks 
Lærerforenings Understøttelseskasse
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er særlig problematisk«, fordi lederen »tidli-
gere har talt med LR om artikelskrivning og 
har pointeret, at LR har ytringsfrihed som 
privatperson«, men at det er problematisk, 
»hvis LR som specialskolelærer udtaler sig på 
vegne af Strandparkskolen eller på en måde, 
som kan ledes direkte tilbage til praksis på 
Strandparkskolen (…)«. 

Lena Rosenkilde mener, at lederen forsøg-
te at holde hende fra at kritisere kommunens 
praksis offentligt, og hun mener også i dag, at 

ytringsfriheden som lærer i Københavns Kom-
mune er indskrænket.

»Ændrer ikke vores sagsbehandling«
Fagbladet Folkeskolen ville gerne have haft 
svar på, om Københavns Kommune set i bak-
spejlet burde have genansat Lena Rosenkilde 
tilbage i 2015, og om kommunen har iværksat 
tiltag for at undgå forkerte fyringer i fremti-
den, men man ønsker ikke at stille op til et 
interview.

Centerchef Lene Munck fra Center for Per-
sonalejura og HR i Københavns Kommunes 
Koncernservice har i stedet for sendt følgende 
svar i en mail:

»Vi tager sagen til efterretning, men vi kan 
ikke kommentere på konkrete personalesa-
ger, som er omfattet af tavshedspligt. Det gæl-
der også i denne sag – uanset hvad eller hvor 

meget den tidligere medarbejder fortæller. 
Sagen giver ikke anledning til ændringer i vo-
res sagsbehandling. Helt generelt er der vide 
rammer for offentligt ansattes ytringsfrihed, 
og her er Københavns Kommune ingen undta-
gelse. Den pågældende sag handler imidlertid 
ikke om ytringsfrihed«.

Den tidligere skoleleder på Strandparksko-
len er ikke vendt tilbage på fagbladet Folke-
skolens henvendelser. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

»Det er ubestridt, at Lena Rosenkildes  
faglige indsats som lærer var upåklagelig 
gennem hele hendes ansættelse fra 2001 
(...) – det var således samarbejdsproblemer 
mellem skolens nye leder og Lena Rosenkil-
de, som var årsag til afskedigelsen«.
FRA VOLDGIFTSRETTENS KENDELSE
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Nu er der åbent for indstilling til børne-
bogsprisen Orlaprisen, der uddeles af 
DR Ultra. Det er 7-12-årige børn, der kan 
indstille de bøger, de synes er de bedste, 
og børnene selv, der vælger, hvilken bog 
der til november skal 
modtage prisen, der er 
opkaldt efter Ole Lund 
Kirkegaards børne-
klassiker »Orla Frø-
snapper«. Alle børn 
i aldersgruppen kan 
indstille bøger i juni 
og juli, og afstem-
ningen finder sted 
til efteråret.

Nu kan du invitere dine elever med ind bag kulis-
serne i landets største nyhedsmedie. Det interak-
tive nyhedsshow »I Sandhedens Tjeneste« tager 
i efteråret på tur til syv byer landet over, hvor ele-
verne bliver stillet over for en række journalistiske 
dilemmaer. Som forberedelse til showet kan man 

eksempelvis gennemføre et forløb om fake news, 
nyhedsformidling, sociale medier og kildekritik. 
Showet er forbeholdt elever i 8.-10. klasse.

Materialer fra Børnenes U-landskalender
Foto: xxxxxx 

Når Børnenes U-landskalender kommer på gaden 
senere på året, bliver det med fokus på syriske 
flygtningebørn, der opholder sig i lejre i nabolandet 
Jordan. Med kalenderen følger også undervisnings-
materialer, du som lærer kan bruge til undervisning 
i blandt andet arabisk kultur, hverdagen i en flygt-
ningelejr og naturen og geografien i Mellemøsten. 
Bestiller du materialet inden 1. juli, koster det 249 

kroner for 30 trykte elevbøger og to lærerbøger. Det 
er gratis at hente materialet som pdf. Overskud-
det fra Børnenes U-landskalender går i år til Dansk 
Flygtningehjælps indsats for syriske flygtningebørn 
i nærområderne.

Indstil børne- og  
ungdomsbøger til  
Orlaprisen

Ved Martin Vitved Schäfer/mvs@folkeskolen.dk

Se mere på dr.dk/isandhedenstjeneste Se mere på dr.dk/ultra

Tag dine elever med ind i DR-maskinrummet

Se mere på 2018.u-landskalender.dk

MØD MODIGE 
FRIVILLIGE! OG GØR 
DINE ELEVER MODIGE 
TIL SELV AT STOPPE 
KONFLIKTER.

/ 1

rødekors.dk

+ ALEXANDRU ER FATTIG, MEN MAN 

KOMMER LANGT MED EN GOD VEN 

+ NICOLETA KUNNE GODT BRUGE EN KRAMMER 

DILEMMA
BLIVER DU 

VENNER MED BØRNE-
SOLDATEN?

FREJA BLEV HANEENS  
FØRSTE DANSKE VENHELTENES HELTE

FREDERIK RØNNOW 

+ WILLIAM KVIST 

OM MOD

MED DANSKE 

OG RUMÆNSKE 

BØRN
 

Udførlig lærervejledning med 
masser af aktiviteter og veltilrette-

lagt emneuge følger med. Gratis. 
Betal kun porto og ekspedition. 

Se mere og bestil act MODIG på: 
rødekors.dk/skole/modig 
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+ 8 dages 4-stjernet hotel i det 
verdensberømte Marrakech

Inkluderet
Billederne er eksempler

Spændende udfl ugter (inkluderet):

Dag 1 – 7: 4-stjernet studierejse

•  Panoramatur i Atlasbjergene 
med bl.a. den livlige by Beni 
Mellal og parken Jardin de Ain 
Asserdoun

•  Kongebyen Fez: En af verdens største 
gamle bydele (UNESCO-verdensarv), kongepaladset, 
Karaouyne – verdens ældste universitet, traditionelt 
tæppeværksted, fæstningen Borj

•  Ruinbyen Volubilis (entré inkluderet): Marokkos største 
romerske udgravningssted (UNESCO-verdensarv)

•  Kongebyen Meknès: Pragtfuld gammel bydel 
(UNESCO-verdensarv), verdensberømt byport Bab El 
Mansour, sultan Moulay Ismails mausoleum

•  Kongebyen Rabat: Prægtigt kongepalads, Hassan-tårnet, 
Mohammed V.´s mausoleum (UNESCO-verdensarv)

•  Casablanca: Hassan II.-moskéen – en af de største 
moskéer i verden (entré ikke inkl.), Mohammed V.-pladsen, 
rådhuset, justitspaladset, teater

•  Kongebyen Marrakech: Koutoubia-moskéen – en af 
byens smukkeste bygningsværker, sightseeingtur med bl.a. 
sultanspaladset, håndværkstraditioner (smykker og 
lædervarer), den gamle bydel (UNESCO-verdensarv)

Ekstra luksus til dig: 
Dag 8 – 15: Ekstra ferieuge på skønt 4-stjernet hotel 
i Marrakech!
En uges afslapning på 4-stjernet hotel i den trendy metropol 
Marrakech. Hotellet har bl.a. opvarmet swimmingpool og 
meget veludstyret motionsrum.

Inkluderet i prisen:

Tilkøbspakke til særpris:5

Verdens mest populære rejsemål3   –   til bl.a. 5 UNESCO-verdensarvsteder

Dag 8 – 15:

Afslapningsophold på skønt 

4-stjernet hotel
i det verdensberømte Marrakech !

Afslapningsophold på skønt 

i det verdensberømte Marrakech !

Ekstra luksus til dig!Ekstra luksus til dig!Ekstra luksus til dig!Ekstra luksus til dig!

Dag 1 – 7: 4-stjernet studierejse

En af verdens største 

Ma r o k k o

S p a n i e n

Po r t u g a l

A t l a n t e r h a v e t

Casablanca

Rabat
Volubilis

Meknès

Fez

Beni Mellal

Marrakech

Essaouira

Rabat pr. person

- 7000,– DKK2

15 dages 4-stjernet rejse til

Marokko
Samlet pris  8790,–
Fordelspris 7000,–

DKK 28790,–DKK 

DKK 2

Inkluderet

Fez
(UNESCO)

Dag 1 – 7:

Eksklusiv studierejse til Marokko

En af de mest populære studierejser blandt danskerne 

– Inkl. udflugter med bl.a.5 UNESCO-steder !

Inkluderet
Casablanca

Inkluderet

Rabat
(UNESCO)

Inkluderet

Marrakech
(UNESCO)

Inkluderet

Meknès
(UNESCO)    Flyrejse tur/retur til Marrakech med  2840,– DKK 2

velrenommeret fl yselskab, inkl. transport til og fra hotellet
    7 dages eksklusiv studierejse til Marokko 3750,– DKK 2

 -  7 overnatninger på udvalgte 4-stjernede hoteller 
(national standard) i forbindelse med studierejsen

 - 7x stor morgenbuffet
 -  Rundrejse i moderne busser med klimaanlæg
 -  Spændende udfl ugter + entré (til programsatte seværdigheder) 

bl.a. til 5 UNESCO-verdensarvsteder: 
Fez, Volubilis, Meknès, Rabat, Marrakech

   EKSTRA LUKSUS TIL DIG: 8 dages  2200,– DKK 2

afslapningsophold på skønt 4-stjernet hotel
-  7 overnatninger på skønt 4-stjernet hotel (national standard) 

i det verdensberømte Marrakech
 - 7x stor morgenbuffet
 -  Fri benyttelse af hotellets faciliteter: indendørs pool (opvarmet) 

samt motionsrum med komplet træningsudstyr
 Veluddannede dansk- eller engelsktalende rejseledere
 Lægevagt døgnet rundt

 Samlet pris pr. person 8790,– DKK 2

 Rabat pr. person – 7000,– DKK 2

 Fordelspris pr. person fra kun 1790,– DKK1

2840,– DKK
velrenommeret fl yselskab, inkl. transport til og fra hotellet

3750,– DKK

2200,– DKK

8790,– DKK 

 

Inkl. 5 UNESCO-

verdensarvsteder !1790,–DKK 1 pr. person

i stedet for  8790,–8790,–DKK 2

Din fordelskode!

Ring gratis nu for at sikre dig din ønskedato:

Mandag til fredag kl. 9.00 – 18.00, Lørdag kl. 9.00 – 15.00
Rejsearrangør: TSS Danmark, fi lial af TSS Travel Service Scandinavia 
AS, Norge. Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K, CVR-nr. 32298656, 
Brønnøysundregistrene 999331939.

  Nydelsespakke (studierejse): Pakken indeholder stor aftenbuffet 
med internationale specialiteter hver dag på den 7 dage lange 
studierejse: kun 1150,– DKK pr. person i stedet for 1400,– DKK2.

  Valgfri udfl ugt til UNESCO-verdensarvstedet Essaouira: kun 
380,– DKK pr. person inkl. frokost (kan bookes efter ankomsten)

  Tillæg for enkeltværelse: 1990,– DKK pr. person 
(alt efter disponibiliteten)

1400,– DKK

kun1790,–fra
pr. pers.

DKK 1

Rejsetidspunkter Okt. '18
(09.10.)

Okt. '18
(17. – 31.10.)

Nov. '18
(06. – 14.11.)

Nov. '18
(20. – 28.11.)

Feb. '19
(13.02.)

Feb. '19
(27.02.)

Marts '19
(13.03.)

Marts '19
(27.03.)

April '19
(10.04.)

Sæsontillæg pr. pers. + 1500,– DKK + 1200,– DKK + 900,– DKK + 600,– DKK 0,– DKK + 600,– DKK + 1200,– DKK + 1500,– DKK + 1800,– DKK

Lufthavne Billund København
Lufthavnstillæg pr. pers. 500,– DKK 0,– DKK
Afrejsedage ons tir, ons

Læs og rejs: 
Fordelspris for FOLKESKOLEN læsere fra kun 

Vores gode forbindelser
til Marokko

FOLK95974

80 25 08 82

Ved indrejsen skal danske statsborgere kunne fremvise pas, der er gyldigt i mindst 3 mdr. efter indrejsedato. Som turister kan 
danske statsborgere opholde sig visumfrit i Marokko i max. 90 dage. Borgere med en anden nationalitet end den danske bør 
forhøre sig om de for dem gældende indrejsebestemmelser på den marokkanske ambassade.
1  Prisen gælder den 13.02.2019 med afrejse fra København Lufthavn. I forbindelse med andre afrejsedatoer påregnes sæsontillæg 

som angivet i tabellen. Pris ved indkvartering i dobbeltværelse. Ved modtagelse af den skriftlige booking-bekræftelse forfalder 
20 % af rejseprisen til betaling. Det resterende beløb betales senest 
35 dage før afrejsen. Rejsen er udelukkende beregnet for individuelt rejsende og gælder kun for tilbuddets modtagere og 
ledsagende personer, der har nået myndighedsalderen. For rejsen gælder TSS‘ rejsevilkår, der kan rekvireres hos vores 
rejsehotline. Se også på www.tss-travel.dk. Billederne i brochuren er medtaget som eksempler. Bemærk venligst, at såfremt 
antallet af tilmeldte til pakkerejsen 28 dage før påbegyndelsen af pakkerejsen er mindre end 15, vil pakkerejsen blive afl yst.

2  TSS tilbyder særprisen i forhold til den normale pris på 8790,– DKK på www.tss-travel.dk. Prisen for nydelsespakke relaterer 
sig til vores samarbejdspartners normale pris (www.genesistravelservice.com). Foræringen gælder kun, hvis studierejsen 
bookes via ovennævnte fordelskode.

3 Marrakech er af TripAdvisor blevet valgt til verdens mest populære rejsemål (Travellers‘ Choice Awards 2015).
4   TSS Travel Service Scandinavia AS og RSD Reise Service Deutschland er del af en europæisk rejsekoncern, der tilrettelægger 

rejser for kunder fra fl ere europæiske lande. Undersøgelsen blev gennemført med personer, der rejste med TSS/RSD i 2017. 
5 Ikke indeholdt i pakkeprisen.
TSS er medlem af Rejsegarantifonden i Danmark. Medlemsnummer: 2505

Specielt til dig som trofast læser af FOLKESKOLEN !

Det mener kunderne

Testresultat: 12

Pålidelighed / Venlighed / Kompetence

Interview med 40.350 personer 
gennemført af TSS/RSD4 i 01/2018

« »
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Besøgstallet på 
folkeskolen.dk er 
steget med næ-
sten en million i 
2017.

Folkeskolen.dk 
har fået 93 flere 
bloggere, blandt 
andet på de fag-
lige netværk.

Folkeskolen.dk’s 
faglige netværk 
har fået 5.000 
flere følgere i  
løbet af 2017.

Redaktionen lancerede sidste  
år Folkeskolen Forskning, som 
udkom tre gange i 2017.
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En million  
flere besøg på  
folkeskolen.dk  
i 2017
I 2017 havde folkeskolen.dk en million flere 
besøgende end året før. Antallet af bloggere på 
sitet blev omtrent fordoblet til 200, og redak-
tionen lancerede Folkeskolen Forskning.

Det seneste år har I, vores 
læsere, klikket endnu mere 
ind på folkeskolen.dk end 
tidligere. Faktisk næsten en 
million gange flere end i 2016. 
Samtidig er der 5.000 flere af 
jer, der nu følger et af vores 
faglige netværk, som henven-
der sig specifikt til lærere i 
de enkelte fag. De faglige net-
værk fortsætter de seneste års 
udvikling, og der er både flere 
kommentarer, flere indlæg og 
flere læsere på netværkene, 
ligesom vi også har ansat seks 
faglige rådgivere.

Hvert år aflægger fagbla-
det Folkeskolen regnskab 
over den redaktionelle ind-
sats, så alle kan kigge os i 
kortene. 

En undersøgelse viste for 
nogle år siden, at fagbladet 
Folkeskolen og folkeskolen.
dk er en af lærernes vig-
tigste kilder til viden. Og i 
2017 lancerede redaktionen 
Folkeskolen Forskning – et 
forskningstillæg til bladet. 
Det blev til tre numre i 2017, 
der formidler forskning om 
tre forskellige emner – uro i 
skolen, spilpædagogik og det 
faglige niveau blandt elever 
med indvandrerbaggrund.

Du kan se hele regnskabet 
på folkeskolen.dk, og her fin-
der du både »sorte« og »røde« 
bogstaver, for eksempel 
hvilke journalistiske formater 
og produktioner fra 2017 vi 
er stolte af, men også de ting, 
der gav os røde ører. 
mvs@folkeskolen.dk  

hah@folkeskolen.dk

A F  M A R T I N  V I T V E D  S C H Ä F E R  O G  H E N R I K  A N K E R S TJ E R N E  H E R M A N N

Læs
hele det  
redaktionelle  
regnskab på  
folkeskolen.dk
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A N M E L D E L S E R

Det skal give mening!
»Mål med mening« er en samling af artikler, der alle forsøger at vise, hvordan man 
kan arbejde med meningsfulde mål i skolen. Ikke mindst skal mål give mening for 
eleverne, da meningsfulde mål vil styrke motivationen og bidrage positivt til den 
faglige og sociale udvikling.

n Pædagogik, målstyring 

○ ANMELDT AF: OVE CHRISTENSEN

Lærerarbejdet har i de seneste mange år været 
lidt af en kampplads. Kampen havde på et tids-
punkt mest af alt karakter af en skyttegravskrig 
uden reel udveksling af argumenter. Det blev 
nærmest en diskussion om læringsmål og kon-
kurrencestat på den ene side og dannelsestradi-
tion på den anden.

I mellemtiden har forskellige forskere, lærere 
og andre aktører forsøgt at indtage en mellem-
position, ja, det er vel ikke helt forkert at sige, 
at det efterhånden er blevet sådan, at de fleste 
påkalder sig en mellemposition. Dette gælder 
også bidragyderne til »Mål med mening«.

Der er tale om en antologi, og den slags er 
normalt en blandet landhandel. Men det gælder 
ikke denne. Alle bidragene er gode og læse-
værdige – de indeholder alle en gedigen faglig 
argumentation, og de inddrager relevant forsk-
ning og empiri. Alle bidrager til en fornuftig 
diskussion af, hvordan vi kan bedrive skole, hvor 
der er plads til både formål og mål – både dan-
nelse og målsatte effekter af undervisning.

Det, der foregår i skolen, skal give mening 
for deltagerne – og det skal mål og målsætning 
også. Det er befriende, at meningsbegrebet ta-
ges op og tages alvorligt. Det var ellers, så vidt 
jeg kan bedømme, mere eller mindre forsvundet 
ud af den pædagogiske forskning og diskus-
sion.

Meningsbegrebet står stærkt i moderne 
motivationsforskning. Motivation handler om 
»formål, beherskelse og autonomi«. I skolen 
gælder det om, at eleven (og læreren) kan se og 

anerkender et formål med en aktivitet, at ele-
ven føler sig tilstrækkeligt udfordret (zonen for 
nærmeste udvikling), og at eleven oplever selv 
at have en vis indflydelse på aktiviteten.

Der argumenteres i alle artiklerne for det 
fornuftige i at sætte mål i og for undervis-
ningen. Alle bidragene skriver sig ind i en for-
ståelse af, at den pædagogiske og didaktiske 
indsats er intentionel – den har et formål uden 
for sig selv, der har at gøre med elevernes 
udvikling ud fra – men ikke alene ud fra – læ-
ringsmål. Der er ingen grund til, at læringsmål 
skal forstås som meget snævre, selvom de 
sættes op som undervisningens intenderede 
mål. Som Sten Larsen skriver i artiklen »Aktuelt 
om mål i skolens undervisning«: »Der er ingen 
pædagogisk eller didaktisk argumentation for, 
at læringsmål skal holde sig til at målsætte 
snæver viden og færdigheder. Når undervisning 
og læring først og fremmest handler om at 
‘finde mening’, så hører interesser for, følelser 
omkring, begrundede synsninger, sympatier og 
antipatier, holdninger til og så videre også med 
til målsætningsuniverset«.

I artiklerne argumenteres der på forskellig 
vis for, hvordan der kan sættes mål med me-
ning. Det handler blandt andet om inddragelse 
af eleverne i målsætningen – at have en dialog 
om, hvad, hvordan og ikke mindst hvorfor vi i 
undervisningen arbejder med dette eller hint. 
Det bliver i en artikel af Morten Stokholm og 
Rasmus Godsk til et spørgsmål om »levende 
mål«, hvor pointen med målene faktisk er dia-
logen med eleverne – at sætte målene ind i en 
sammenhæng, hvor de giver mening for elever-

ne. De eksemplificerer deres pointe med mere 
eller mindre relevante didaktiske strategier.

En artikel, der nok kan lægge op til diskussi-
on, er den afsluttende »Dannelsesmål i skolen« 
af Thomas Iskov og Niels Tange. Der er tale 
om en spændende tilgang til, hvordan der kan 
arbejdes med dannelse i skolen – dog føler jeg 
mig ikke overbevist af artiklens argumentation, 
der blandt andet bygger på en sær gammel-
dags dualisme mellem elevens indre og ydre 
udvikling. Deres svar på, hvad dannelse er, bli-
ver lidt spagt, når de kommer til at konkretisere 
det, men det udgør et spændende udgangs-
punkt for en diskussion af, hvad meningen med 
undervisningen er eller kan og bør være.

Det hele rammesættes fint af Per Fibæk 
Laursens indledning, hvor han kækt og meget 
optimistisk mener at kunne konstatere, at vi 
allerede er ved at være ovre den begrænsede 
opfattelse af undervisning, der har ligget i den 
snævre målstyringslogik. Det baserer han på, 
at tidligere forsøg på en stærk målstyring alle 
er blevet opgivet og stort set ikke har haft bli-
vende pædagogiske virkninger.

Så de bedste anbefalinger til alle, der søger 
en mening med skolen og med mål for elever-
nes udvikling. 

Mål med mening 

    
•  225 kroner
•  208 sider
•  Hans Reitzels Forlag

Læs også
Professor Per Fibæk: »Læringsmål-
styring er døende« på folkeskolen.
dk/636346 

Foto: iStock
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Sprog styrer handling – også hvad 
angår mobning
20 års fokus på mobning i Danmark har gjort os klogere,  
men ikke kloge nok, mener Helle Rabøl Hansen.

n Mobning

○ ANMELDT AF: HEIDI FRIBORG CHRISTOPHERSEN

Da jeg gik på lærerseminariet i slut-
ningen af 1980’erne, da var mobning 
det samme som filmen »Historien om 
Kim Skov«. Han var et stakkels barn 
fra landet, der flytter ind til byens grå 
beton. Far og mor er triste og begynder 
at ryge og drikke af alt det toldfrie, som 
far kan få på sine ture som langturs-
chauffør. Kim er et let offer, fordi han 
taler »bondsk« og går i grimt tøj. Derfor 
kommer bøllerne i deres sorte læder-
jakker og slår Kim med cykelkæder.

Ja, sådan blev vi introduceret til, 
hvad mobning var. Heldigvis har fron-
terne flyttet sig. I dag ved vi, at mob-
ning er angst for social eksklusion, og 
at den skal ses i en fællesskabsana-
lytisk forståelse. Det er vigtigt, at vi 
som lærere forstår og kender de nye 
definitioner af, hvad mobning er. For 
har vi ikke et ord, der beskriver, hvad 
vi ser, så ser vi det ikke. Og sådan har 
jeg det, hver gang jeg læser noget af 
Helle Rabøl Hansen. Når hun siger det, 
så sænkes mine skuldre – og jeg træk-
ker vejret lettere og sukker: »Ja, det er 
sådan, det er!«

Selv om lærerne har den struktu-
relle magt i form af organiseringer og 
vurderinger, så ser vi ofte – eller Rabøl 
Hansen ser det – »at de undervis-
ningsuvillige elever« (igen et spørgs-
mål om definitionsmagt!) overtager 
den uformelle og kulturelle magt i 
klasserummet. Alt for ofte står lærerne 
magtesløse og forstår simpelthen ikke 
de overlevelseskampe, der opstår, hvis 
samhørigheden i en gruppe er truet. 
Det er psykisk opslidende, hvis man 
hele tiden skal være bange for at være 
udenfor.

Det handler om vores grundlæggen-
de behov for at høre til og vores grund-
læggende angst for at blive ekskluderet. 
Tænk, at det bare handler om længslen 
efter at høre til! Og derfor skal emnet 
på skemaet i læreruddannelsen.

Det er så vigtigt, hvilke ord vi bru-
ger. Og det handler om at turde tale 
om »elefanten« i rummet. Vi er på vej 
mod et nyt paradigme, og hvis det 
ikke er en sag for læreruddannelsen, 
så ved jeg altså ikke, hvem det er en 
sag for. Grunden til, at mobning ikke er 
pensum på læreruddannelsen, skyldes 
– ifølge dem, Rabøl Hansen har spurgt 

– at det er et emne, der er for subjek-
tivt og flygtigt. Desuden skal vi jo pas-
se på med »social overophedning«.

Det er dejligt, at det forskerteam, 
der arbejder sammen med Rabøl Han-
sen, er sammensat af folk med forskel-
lig uddannelsesmæssig baggrund. Det 
giver os muligheden for at anskue fæ-
nomenet fra flere sider. Vi undgår nok 
ikke blinde vinkler, men jo flere øjne, jo 
flere indsigter. Det er en af sommerens 
vigtigste bøger. Og denne lille bog bør 
ligge som obligatorisk ferielæsning for 
alle lærere – også dem på læreruddan-
nelsen. 

Mobning

•  Helle Rabøl Hansen 
•  130 kroner
•  72 sider
•  Aarhus Universitetsforlag
•  Medlemmer af DLF kan 

hente bogen gratis som 
e-bog eller lydbog via »Min 
side« på dlf.org

Illustration: iStock
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Lærerprofession.dk offentliggør hvert år udvalgte bachelor- og diplomprojekter 
fra skoleområdet, så studerende og undervisere kan hente inspiration til, hvordan 
gode projekter ser ud. 

De bedste projekter præmieres ved en prisfest i november – men det er nu,  
du som eksaminator eller censor skal indstille de projekter, som er originale,  
inspirerende og kan være med til at udvikle lærerprofessionen og skolen.

Indstil de bedste projekter senest 20. august 2018 på:

INDSTIL DE BEDSTE BACHELOR- 
OG DIPLOMPROJEKTER

lærerprofession.dk 
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2018
Nummer 13: Mandag den 6. august 2018 kl. 12
Nummer 14: Tirsdag den 21. august 2018 kl. 12
Nummer 15: Tirsdag den 4. september 2018 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 34:

EFTERUDDANNELSE  KRÆVER  TID OG  OPBAKNING

N R .  1 8   |   2 0 .  O K T O B E R   |   2 0 1 6

HJÆLP TIL 
IKKEBOGLIGE 
ELEVER 
L Æ S  S I D E  1 6

FÆGTNING
ER GODT FOR 
STRESSET 
LÆRER 
L Æ S  S I D E  3 0

SABAH ER  
EN AF DE FÅ
Kun to procent af lærerne 
i folkeskolen har ikkevest-
lig baggrund, mens hver 
 tiende elev er tosproget 

L Æ S  S I D E  6

147426 p01_FS1816_Forsiden.indd   1

14/10/16   13.44

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 32:

N R .  1 9   |   3 .  N O V E M B E R   |   2 0 1 6

Programmet Visible Learning  
skal bruges af lærerne på mange 

skoler, men én kommune siger fra 

og kalder det rigidt.

SYNLIG LÆRING
SOM KONCEPT

T E M A  L Æ S  S I D E  6KAN DU  
STYRE EN  
BOOTCAMP?
L Æ S  S I D E  3 5

SMAG PÅ
ÆBLER, OG
LÆR 
L Æ S  S I D E  3 8

NY BOG: TO FLØJE STRIDES OM DANNELSE

147427 p01_FS1916_Forsiden.indd   1

31/10/2016   13.41

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 26:

N R .  2 0   |   1 7.  N O V E M B E R   |   2 0 1 6

BONDO OM  DLF' S  ERSTATNING  FOR NATIONALE TEST

NATUNDERVISNING
PÅ SKOLE UNDER
USA-VALGET 
L Æ S  S I D E  3 3

 
KVINDER VINDER PÅ  
LÆRERPROFESSION.DK
L Æ S  S I D E  2 2

9

»ELEVERNE FÅR 
TRYGHED« 
Men i Kalundborg savner  
lærere i almenklasser hjælp  
til nyankomne elever.  

 

T E M A :  I N T E G R A T I O N  S I D E  6

Lærer om flygtninge i modtageklasse:

147428 p01_FS2016_Forsiden.indd   1

11/11/2016   15.21

F a g b l a d  F o r  U n d e r v i s e r e

Redaktionen anbefaleR også side 42:

n r .  2 1   |   1 .  d e c e m b e r   |   2 0 1 6

Topembedsmand vil sæTTe  ny  skolelinje  i kl

skole  
vinder  
arbejds- 
miljøpris
L æ s  s i d e  3 2

af danske Timss-
elever har hårdT 
pressede lærere 
L æ s  s i d e  2 1

30 %

skolen bRydeR ikke med 

social arv
– men er det skolens rolle?  

Og skal alle være akademikere?
L æ s  s i d e  6

147429 p01_FS2116_Forsiden.indd   1

28/11/16   16.26

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 12: 

11
KOMMUNER 
SKAL SKIFTE 

LÆRINGS- 
PLATFORM 

L Æ S  S I D E  2 4

L Æ S  S I D E  3 0

PISA: MATEMATIK RYKKER, OG NATURFAG ER MEGET POPULÆRT

NY LÆRER:  
JEG ELSKER   

MIT JOB

FRA  
MODSTANDER 
TIL MINISTER

N R .  2 2   |   1 5 .  D E C E M B E R   |   2 0 1 6

God undervisning er skolens  

kerneopgave, siger Merete Riisager. 
Læs interview med den nye  

undervisningsminister.

S I D E  6

147430 p01_FS2216_Forsiden.indd   1

12/12/2016   14.41

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

N R .  0 1   |   1 1 .  J A N U A R   |   2 0 1 8

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 28: 

KRONIK: SELVLEDELSE STRESSER LÆRERE

PIRLS
HVORFOR  
DUMPEDE  

VI NED PÅ EN 
13.-PLADS?

L Æ S  S I D E  1 0

L Æ S  S I D E  6

ARBEJDSMILJØ 

SÅDAN  
BEKÆMPER 

SPECIALSKOLE 
VOLD 

For nogle lærere et nyttigt redskab  

– for andre en ødelæggende spændetrøje.

LÆRINGSPLATFORME:

»DET ER JO  
BARE RINGBIND  
PÅ EN SKÆRM«

L Æ S  S I D E  1 8

152168 p01_FS0118_Forside.indd   1

08/01/18   14.38

Lærerprofession.dk offentliggør hvert år udvalgte bachelor- og diplomprojekter 
fra skoleområdet, så studerende og undervisere kan hente inspiration til, hvordan 
gode projekter ser ud. 

De bedste projekter præmieres ved en prisfest i november – men det er nu,  
du som eksaminator eller censor skal indstille de projekter, som er originale,  
inspirerende og kan være med til at udvikle lærerprofessionen og skolen.

Indstil de bedste projekter senest 20. august 2018 på:

INDSTIL DE BEDSTE BACHELOR- 
OG DIPLOMPROJEKTER

lærerprofession.dk 

153239 Annonce Laererprofessiondk.indd   1 01/06/18   09.10

KO R T E  M E D D E L E L S E R

mindeord

Anna-Birgitte Steen-
Jensen er død
Kræften – den grusomme 
sygdom – har taget Anna 
Birgitte Steen-Jensen 
efter flere års barsk syg-
domsforløb. Trods mod-
gangen kunne hun opret-
holde sit gode humør.
Vi, der kender Anna-
Birgitte fra hendes lange 
karriere i Danmarks Læ-
rerforening, ved, at hun 
altid har haft et yderst po-

sitivt sind med en særlig 
kærlighed til folkeskolen. 
Hun og jeg kæmpede i 
særlig grad for lokal sko-
leudvikling gennem vores 
fælles ti år i DLF’s hoved-
styrelse og pædagogiske 
udvalg.
Det seneste halve dusin år 
har vi arbejdet sammen i 
bestyrelsen for foreningen 
af tidligere medlemmer 
af DLF’s hovedstyrelse. 
Også i denne sammen-
hæng kastede hun sig 
med stor iver ud i at skabe 
gode og fine aktiviteter for 
foreningens medlemmer.
Hendes basis har altid 

været Fredericia, hvor hun 
har været lærer, kredsfor-
mand, skoleleder og pæ-
dagogisk konsulent. 
Anna-Birgitte var et 
enestående positivt, kon-
struktivt, glad og hjælp-
somt menneske. Hun vil 
virkelig blive savnet.

Bo Rønne,
formand for Foreningen 
af tidligere hovedstyrel-

sesmedlemmer i DLF

 Lederstillinger 

 Øvrige job 

Svendborg Kommune
Rådhuset
Ramsherred 5

5700 Svendborg 
Tlf. 6223 3000 
www.svendborg.dk

Følg os på 
facebook

Tved Skole søger skoleleder
Skolen er solidt lokalt forankret med udsyn, forandringsvilje 
og en engageret forældregruppe. Værdierne er en del af 
områdets DNA og ses tydeligt i arbejdet på:

SKOLE

 T
V
E
D

ryghed

iden

ngagement

emokrati

Vi søger en tydelig og 
strategisk leder med en stærk 
pædagogisk profi l.

Læs mere: svendborg.dk/job

Ansøgningsfrist: 10. aug. 2018

LIFE (Læring. Inspiration. Fascination. Engagement) 
- et strategisk initiativ af Novo Nordisk Fonden, søger 
nye passionerede kollegaer som brænder for at udvikle 
inspirerende, fascinerende og engagerende læringspakker 
indenfor STEM-fagene til børn og unge i folkeskolen og på 
ungdomsuddannelserne. Nysgerrig? 

Læs mere om stillingerne: Offi  cer, Learning Packages på 
www.novonordiskfonden.dk under Ledige Stillinger.

Brænder du for at udvikle
undervisningsmateriale? 

152179 p50-57_FS1218_Lukkestof.indd   51 18/06/2018   16.25



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

Efter en lang karriere som keramiker og fore-
dragsholder tog Freya Hvaste en skelsættende 
beslutning: Hun ville være folkeskolelærer.

I sommeren 2011 stod hun som 60-årig 
med eksamensbeviset fra meritlæreruddan-
nelsen ved professionshøjskolen Via klar til 
en ny start, langt fra hvad hun tidligere havde 
brugt sit arbejdsliv på.

Starten var hård, men i dag er nu 67-årige 
Freya Hvaste ikke i tvivl. »Det var det helt 
rigtige spring, og nu håber jeg at kunne blive 
ved, til jeg bliver 70 år«, fortæller hun.

Overvejer du at tage samme spring, eller 
er du i en moden alder ved at være færdig 
med uddannelsen og skal finde job i folkesko-
len, har hun disse tre gode råd til dig:

1. Skolen og eleverne er altid under hastig 
forandring
Da Freya Hvaste selv gik i folkeskole, var lære-
rens autoritet ikke noget, man satte spørgs-
målstegn ved. Hun blev overrasket over, hvor 
meget man i dag skal arbejde for at få den i 
klasseværelset.

»Jeg var forberedt på, at det ville være an-
derledes, men ikke så anderledes. Elever og 
undervisning i dag er på en helt anden måde 
end i min tid. På meritlæreruddannelsen har 
man ikke lang tid i praktik, så det tog lang 
tid for mig at finde fodfæste i min nye rolle«, 
siger hun.

2. Du har brug for støtte
Freya Hvaste startede med at finde job på en 
meget lille skole, fordi hun søgte samme grad 
af ansvar, som hun havde haft som selv-
stændig. Senere skiftede hun til en større.

»Skulle jeg gøre det om, var jeg startet 
der. Der var mentorordning for nye lærere 
og et team af erfarne lærere, jeg kunne spar-

re med. Der lærte jeg virkelig meget på kort 
tid. Jeg har været vant til at arbejde meget 
selvstændigt, men det er ikke en fordel som 
lærer«, fortæller hun.

3. Træk på dine erfaringer
Selv om det kan være overvældende at skulle 
starte forfra med at opbygge en helt ny læ-
reridentitet, så kommer ens erfaringer en til 
gode i længden, mener Freya Hvaste.

»Nu hvor jeg har fundet mine ben som 

lærer, kan jeg trække på mine tidligere erfa-
ringer fra et langt liv. Det får jeg kredit for hos 
eleverne. De kan godt lide at få nogle andre 
perspektiver på de ting, vi møder i undervis-
ningen«, siger hun.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

JOB & KARRIERE

Tre gode råd til dig, der bliver  
lærer sent i arbejdslivet
Freya Hvaste blev lærer som 60-årig og fik en svær start på sin nye karriere. Syv år senere  
er hun dog helt sikker på, at hun er endt på rette hylde.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH
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 Lederstillinger 

 ■ Yderligere oplysninger kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos Skole- og   
 Dagtilbudschef Per Hansen, tlf. 7492 9526. Læs mere i den uddybende job- og personprofi l på 
 www.lundgaard-konsulenterne.dk og på www.toender.dk.

 ■ Ansøgning sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk, så den er modtaget  
 senest den 8. august 2018 kl. 8.30.

HØJE AMBITIONER FOR SMÅ OG STORE
SKOLELEDER TIL TØNDER DISTRIKTSSKOLE  GENOPSLAG

Vores nye distriktsskoleleder skal være ambitiøs. Det 
gælder ikke mindst på børnenes vegne. Du skal være 
drevet af et ønske om at ville noget mere med børnene. 
Alle børn skal blive så dygtige, som de kan, og det er et 
ansvar, du skal tage på dig. Du skal udvikle din organisa-
tion. 140 kompetente medarbejdere og ledere skal opleve, 
at deres kompetencer bruges og udvikles på tværs af 
skolen.

Du skal være ambitiøs på børnenes vegne i deres videre 
færd i ungdomsuddannelserne. Det samme gælder føde-
kæden ind i skolen, hvor oplevelsen skal være, at din skole 
tager medansvar for at lære børnene rigtig godt at kende, 
så vi ved, hvordan vi kan tage bedst muligt hånd om dem.

Det gælder din kommunikation. Du skal evne at fange 
ørerne hos børn og voksne. De vil følge dig – ikke kun 
fordi det er dig, der i sidste ende bestemmer – men fordi 
du kan begejstre dem.

Det gælder også dine menneskelige egenskaber. Du er 
bygget på et fundament af ordentlighed og respekt. Den 
respekt rækker så langt, at du siger til og fra, når du har 
noget vigtigt at sige – vi ved, hvor vi har dig. 

Det er meget, vi håber på, men vi har også noget stærkt at 
tilbyde her midt i marsken, i en af de smukkeste købstæder 
i Danmark. Du får kompetent hjælp til opgaven fra dine 
medarbejdere og elever med et godt fagligt udgangspunkt. 
Du får en medlevende bestyrelse, en chef og en forvalt-
ning, der vil dig det rigtig godt, og nogle gode, konkur-
rencedygtige ansættelsesvilkår.  Ikke mindst får du brede 
rammer at arbejde inden for, når det kommer til den 
pædagogiske, didaktiske og organisatoriske udvikling på en 
skole, der rummer mere end 1/3 af kommunens skolebørn.

Stillingen besættes som udgangspunkt på kontraktvilkår 
på et niveau omkring 625.000 kr. Dertil kommer tillæg for 
kontrakt (15 %) samt pension.
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jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. Så 
kommer du direkte til annoncen. De farvede blokke henviser 
til tre kategorier:

Lederstillinger Øvrige jobLærerstillinger

Christianshavns Døttreskole, 1420 København K

Pædagogisk stærk viceleder

§ Ansøgningsfristen er den 22. jun. 2018

Kvik-nr. 61788751

Tønder Distriktsskole, 6270 Tønder

Skoleleder – genopslag

§ Ansøgningsfristen er den 08. aug. 2018

Kvik-nr. 62277949

Tved Skole, 5700 Svendborg

Tved Skole søger skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 10. aug. 2018

Kvik-nr. 62277947

Dansk familie i Malaysia  

Dansk skolelærer søges i Malaysia

§ Ansøgningsfristen er den 15. jul. 2018

Kvik-nr. 60254901

Dronninggårdskolen, 2840 Holte

Lærer til overbygningen

§ Ansøgningsfristen er den 21. jun. 2018

Kvik-nr. 61788697

Skolen ved Bülowsvej, 1962 Frederiksberg C

Engagerede og udviklingsorienterede lærere

§ Ansøgningsfristen er den 22. jun. 2018

Kvik-nr. 62007735

Ishøjgård, 2635 Ishøj

Dansklærer til specialskole, Ishøjgård

§ Ansøgningsfristen er den 22. jun. 2018

Kvik-nr. 62008018

Marienhoffskolen, 8550 Ryomgård

Musik- og matematiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 22. jun. 2018

Kvik-nr. 62011227

Øbro fri Skole, 2100 København Ø

Lærer med linjefag i dansk og musik

§ Ansøgningsfristen er den 21. jun. 2018

Kvik-nr. 62072051

Vindinge Skole, 4000 Roskilde

Autentisk lærer til mellemtrin/udskoling

§ Ansøgningsfristen er den 24. jun. 2018

Kvik-nr. 62126724

International School of Billund, 7190 Billund

Math teacher/matematiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 08. jul. 2018

Kvik-nr. 62160059

Vibeholmskolen, 2635 Ishøj

Vibeholmskolen søger lærer til indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 28. jun. 2018

Kvik-nr. 62159800

Eggerslevmagle Skole, 4230 Skælskør

Musiklærer til stor byskole

§ Ansøgningsfristen er den 21. jun. 2018

Kvik-nr. 62159797

Rungsted Skole, 2960 Rungsted Kyst

Rungsted Skole søger 2 lærere

§ Ansøgningsfristen er den 23. jun. 2018

Kvik-nr. 62122635

Søndervangskolen, 8450 Hammel

Skoleleder til Søndervangskolen i Hammel

§ Ansøgningsfristen er den 14. aug. 2018

Kvik-nr. 62390089

Vordingborg Bibliotekerne, 4760 Vordingborg

Teamleder til Team Børn og Unge

§ Ansøgningsfristen er den 28. jun. 2018

Kvik-nr. 62313971
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Sankt Pauls Skole, 2630 Taastrup

Sankt Pauls Skole søger dansklærer

§ Ansøgningsfristen er den 21. jun. 2018

Kvik-nr. 62160028

Slangerup Skole, 3550 Slangerup

To naturfaglige udskolingslærere, afd. Kingo

§ Ansøgningsfristen er den 22. jun. 2018

Kvik-nr. 62251784

Charlotteskolen, 2640 Hedehusene

Tysk- og dansklærer til Charlotteskolen

§ Ansøgningsfristen er den 21. jun. 2018

Kvik-nr. 62252106

Trekløverskolen, afd. Falkenborg, 3600 Frederikssund

Trekløverskolen søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 25. jun. 2018

Kvik-nr. 62277956

Stubbevangskole, 3400 Hillerød

Lærer til Stubbevangskolen

§ Ansøgningsfristen er den 25. jun. 2018

Kvik-nr. 62278215

Møn Friskole, 4780 Stege

Job på Møn Friskole, er det dig?

§ Ansøgningsfristen er den 22. jun. 2018

Kvik-nr. 62278282

Herrestrup Skole og Videncenter, 4571 Grevinge

Lærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 27. jun. 2018

Kvik-nr. 62304848

University College Lillebælt, 5230 Odense SØ

5 nye docenter skal ansættes

§ Ansøgningsfristen er den 25. jun. 2018

Kvik-nr. 61074897

Odsherred Kommune, 4573 Højby

Ungeguider og sagsbehandler i Ungeenheden

§ Ansøgningsfristen er den 22. jun. 2018

Kvik-nr. 61750878

Slangerup Skole, afd Lindegård, 3550 Slangerup

Læsevejleder til Slangerup Skole

§ Ansøgningsfristen er den 22. jun. 2018

Kvik-nr. 62251772

Eggerslevmagle Skole, 4230 Skælskør

Matematiklærer 1.-6. kl. til stor byskole

§ Ansøgningsfristen er den 21. jun. 2018

Kvik-nr. 62347832

Feldballe Friskole & Børnehus, 8410 Rønde

Indskolingslærer til fast stilling

§ Ansøgningsfristen er den 22. jun. 2018

Kvik-nr. 62347846

Novo Nordisk Fonden, 2900 Hellerup

Officer, Learning Packages, LIFE

§ Ansøgningsfristen er den 06. aug 2018

Kvik-nr. 62281678

Campusskolen, 4100 Ringsted

Campusskolen søger nye lærere og pædagoger

§ Ansøgningsfristen er den 25. jun. 2018

Kvik-nr. 62390092

Tjørnegårdskolen, 4000 Roskilde

Matematik- og natur/teknologi-lærer

§ Ansøgningsfristen er den 28. jun. 2018

Kvik-nr. 62323599

Marienhoffskolen, 8550 Ryomgård

Dansklærer til sluttrinnet

§ Ansøgningsfristen er den 29. jun. 2018

Kvik-nr. 62349261

Lyngholmskolen, 3520 Farum

Matematik og musik eller naturfag og geografi?

§ Ansøgningsfristen er den 30. jun. 2018

Kvik-nr. 62390216

Asgård Skole, 4600 Køge

Lærer til Asgård Skole

§ Ansøgningsfristen er den 06.aug. 2018

Kvik-nr. 62390869
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rubrikannoncer

Frederiksberg C 
ved Forum
Lejl. på 129 m2 . 3-5 pers. 
Weekends/hverdage i 
juni, august (500/nat), 
juli hele uger 27,29,30 
3000/uge.
Telefon: 40813118

Dejligt hus med 
udsigt til Lillebælt
Vi udlejer hus ved Skær-
bæk i uge 29 og 31.
Der er min. 8 sovepladser, 
velegnet til stor familie 
eller 2 familier.
Telefon: 61370828

Fritidshus Helgenæs 
syd for Mols
130 m2 stenhus i landsby 
2 soverum. Plads til flere. 
4000/uge 27-32. Ring 
Kim 31201023. Sender 
billeder.
Telefon: 31604098

Oplev fugletræk i 
Nationalpark Vadehavet
Lej renoveret marskgård 
fra 1738 beliggende midt 
i Nationalparken. Ro, fred 
og unikke naturoplevelser.
Telefon: +45 25305891 
www.marskgaard.dk

FUR- sommerhusferie. 
Fjordudsigt. 6 sovepl.
5500 kvm. ugenert na-
turgrund. Uge 27+32 pr. 
uge 3575 kr. Uge 30+31 
pr. uge 3975 kr. Øvrige 
ledige uger 2975/uge.
Telefon: 51491524 / 
64422305 
www.sommerferie.nu/3635

Silkeborg, skov og sø.
Silkeborg, skov og sø. 
Dejligt hus udlejes 7.-7. - 
17.-7. 2 stuer, 4 værelser 
Pr. dag 450 kr
Telefon: 25815409

Rækkehus på 
Frederiksberg 
uge 29,30,31
Vi lejer vores skønne ræk-
kehus ud i uge 29, 30 og 
31. Huset har 8 soveplad-
ser, to badeværelser og 
skøn gårdhave
Telefon: 22419093

Panoramaudsigt 
til Livø og Fur
Super dejlig og utraditio-
nel sommerhus beliggen-
de på stor naturgrund og 
fri udsigt over Limfjorden 
udlejes.
Telefon: 21454382

2 værelses lejl. 
tæt på Kbh.
70 m2 i Søborg tæt ved 
bus/tog. 20 min til Kbh. 
3 sovepladser, TV med 
netflex 
udl. uge 30 og 31 2000 
kr. pr. uge
Telefon: 28763463

Tæt på Svendborgsund
Regulær ejendom,  god 
beliggenhed. Aut.mægler 
medvirker. 92m2+20m2 
garage. Kr. 1.525.000
Telefon: 21201332

Hornbæk, skønt lille 
nyistandsat sommerhus
Stemningsfuldt og 
nyistandsat 70 m2 
sommerhus udlejes i 
ugerne 27,28 og 29. Kr 
3500/4000 pr uge
Telefon: 24263207

Ferier/weekends i 
maleriske Sejerøbugten
Skønt personligt som-
merhus på stor ugenert 
grund nær strand og skov. 
4 sovepl (+2)
Roligt, 
fredfyldt,børnevenligt
Telefon: 23306910

Lejlighed i Andalusien
67m2 med alt i Ni-
jar lejes ud.Smukt 
natur,strande,små bug-
ter og tæt ved natur-
park Cabo de Gata. Fra 
1800kr.ugtl.
Telefon: 22213344

Sommerhusperle i 
Munkerup, Gilleleje
Hyggeligt Sommerhus 
700m fra vandet. 76m2, 
stor træterrasse, 4 pers. 
5000,-pr uge + forbrug.
Telefon: 40738336

Sommerhus ved 
Vesterhavet
Sommerhus 400m fra 
Vesterhavet i Slettestrand 
i. 7 sovepladser. Stor bør-
nevenlig grund, opvaske- 
og vaskemaskine.
Telefon: 21160780 
http://makrelvej.dk

Nordby, Samsø
Stort fritidshus nær gade-
kæret og med med bade-
strand og Nordby Bakker i 
gå afstand.
Telefon: 20162295

Svenske natur tæt på alt; 
Söderåsen, Röstånga
Rødt svensk træhus til 5 
pers til leje i ugerne 27-
32 begge uger incl. Pris 
3500 dkr for en uge incl 
vand og el.
Telefon: 22320000

Byhus Leros/Panteli. 
Udsigt over havet.
Mit græske byhus på Le-
ros udlejes frem til 22.7. 
og igen fra 4.8. 4.000 kr. 
pr. uge.
Telefon: 26234524 
www.byhus-leros-udlejes.dk

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

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

Folkeskolen
Næste nummer  

udkommer  
torsdag  

den 16. august

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

SKOLEREJSER TIL HELE EUROPA

98 12 70 22

eurotourist.dk

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

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 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, a�aler 
du en tid ved at ringe på tlf. 7010  0018. 

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
     Email:  via hjemmesiden · www.dlfa.dk

ABONNEMENT  
Telefon: 33 69 63 00, e-mail: nvl@dlf.org  
Årsabonnement for Folkeskolen – fagblad for undervisere: 1.100 kroner 
inklusive moms. For abonnementer i udlandet tillægges porto. Abonne-
ment kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et kalenderår. 
Løssalgspris: 40 kroner. 

140.000 LÆSERE 
ANNONCERING  
Media-Partners, Niels Bohrs Vej 23, DK-8660 Stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446 

Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
 

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
Folkeskolen nr. 13  30. juli 6. august 16. august
Folkeskolen nr. 14  14. august 21. august 30. august
Folkeskolen nr. 15  28. august 4. september 13. september
Folkeskolen nr. 16  11. september 18. september 27. september

Fagbladet Folkeskolen og folke-
skolen.dk udgives af udgiversel-
skabet Fagbladet Folkeskolen ApS, 
som ejes af Stibo Complete og 
Danmarks Lærerforening.  
Mediet redigeres efter journalisti-
ske væsentlighedskriterier, og 
chefredaktøren har ansvar for alt 
indhold.

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Complete, der er miljøcerti-
ficeret af Det Norske Veritas efter 
ISO 14001 og EMAS. Papirfabrik-
kerne, der fremstiller Norcote og 
Maxi Gloss, er alle miljøcertificeret 
efter såvel ISO 14001 som EMAS.

135. årgang, ISSN 0015-5837 

Udebliver dit blad, så klik ind på 
folkeskolen.dk, og klik på »Klag 
over bladleveringen« nederst 
til højre.
Forhold/ændringer vedrørende  
fremsendelse af bladet: 
Telefon: 33 69 63 00 
E-mail: medlemsservice@dlf.org

Henvendelser til redaktionen
Folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00  
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 36968559

Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk
Anne-Christine Pihl, chefsekretær, 
acp@folkeskolen.dk

Mette Schmidt, bladredaktør, 
msc@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Journalister
Pernille Aisinger,  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
seb@folkeskolen.dk
Esben Christensen (orlov),  
esc@folkeskolen.dk 
Henrik Ankerstjerne Hermann,
hah@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk
Julie Yapa Sørensen,  
jss@folkeskolen.dk 
Martin Vitved Schäfer,  
mvs@folkeskolen.dk 
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk

Layout og grafisk produktion  
OTW A/S

Anmeldelser og meddelelser
Stine Grynberg Andersen,  
redaktør af anmeldelser, 
sga@folkeskolen.dk,  
telefon: 33 69 64 04

Kontrolleret oplag 
Oktober 2016: 80.157  
(Specialmediernes Oplagskontrol)
Læsertallet for 1. kvartal 2018 er 
140.000. Index Danmark/Gallup. 

folkeskolen.dk
Jennifer Jensen, projektansvarlig 
for faglige netværk, 
jje@folkeskolen.dk 
Faglige netværk: billedkunst, 
danskundervisning, engelsk, 
ernæring og sundhed, historie 
og samfundsfag, håndværk og 
design, idræt, it i undervisningen, 
matematik, musik, naturfag, 
religion, tysk og fransk, 
specialpædagogik

Lærerprofession.dk  
i samarbejde med Danske Pro-
fessionshøjskoler 

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

Servicelinjen er åben mandag-
torsdag fra klokken 9.00 til 15.30, 
fredag fra klokken 9.00 til 14.30.

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

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

LÅN
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 33 69 63 00, eller der kan 
ansøges direkte på vores hjemme-
side www.dlf-laan.dk

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

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

Formand
Lærerstuderende Jenny Maria Jørgensen, 3092 5515,  
jejo@llnet.dk  
Studerende kan søge rådgivning i  
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds
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Forsidefoto: Klaus Holsting
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GENSYNSGLÆDE, SAMMENHOLD OG ROMANTIK

»Hvis jeg er  
noget, er jeg  
i lommen på  
folkeskolen«

             

DERFOR  
DRIVER VI 

SKOLE
Interview med Lene Tanggaard,  

Stefan Hermann og Knud Romer. 
L Æ S  I N T E R V I E W E N E  S I D E  2 3 - 3 7

80.000  
KRONER FOR  

UBERETTIGET  
FYRING
L Æ S  S I D E  4 2

L Æ S  S I D E  6

K O M M I S S I O N S F O R M A N D  
P E R  B .  C H R I S T E N S E N 

P Å  D L F- K O N G R E S
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U S KO L E T  V E D  M O R T E N  R I E M A N N

Gå ind på  
denkæmpestorelæsedag.dk 

– og vær med, når vi går 
live fra skolestart!

– er et nyt og gratis site spækket med skønne ideer til 
en festlig læsedag for alle elever på jeres skole. 
I skal læse, quizze, løse opgaver, lege, bygge, sy,  

folde og meget mere. 

     Alt sammen med udgangspunkt i vores kendte og 
elskede boguniverser. Vi lover, det bliver kæmpesjovt!

 denkæmpestorelæsedag.dk

A
0
4
0

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

SÅ KAN DE LÆRER DET / 150

Sådan får du nemmest overstået de mange ferieuger
indtil du endelig kan komme på arbejde igen
 
Pauser fra hverdagen er ofte populære, men mange af os engagerede lærere betragter  
skolernes lange sommerferier som en lidt ærgerlig afbrydelse af et velfungerende flow.

Her er tips til, hvordan du kommer godt igennem ventetiden og får  
en effektiv, udfordrende og fagligt berigende sommerferie.

uge 
27

uge 
28

uge 
29

uge 
30

1 Hvem siger, at begreber som ugeplan og læringsmål ikke har deres plads på Zakynthos i juli?

2 Hav altid et sæt laminerede spørgsmål parat, hvis dine rejsefæller sidder og falder lidt hen.  
Del gerne ud til andre af hotellets gæster også.

3 Sørg for, at folk kan se, at det er den nye Helle Helle-roman, du er så optaget af.  
Le højlydt indimellem, og peg ind i bogen, mens du ryster smilende på hovedet. 

4 Bedriv konsekvenspædagogik: Hvis din seksårige nægter at få solcreme på, ja,  
så bliver man altså forbrændt, William, det havde jeg fortalt dig.  

5 Hold kontakten med dine elever og deres familier: Hvad laver de, hvor er de henne?

6 Regulér ungernes lommepenge, så de føler medansvar for familiens husholdning.  
Lad dem for eksempel selv betale deres frokostpause. 

7 Bryd isen, og kom i snak med andre forældre ved for eksempel at spørge til deres børns diagnoser.

8 Lad alle ved poolen forstå, at du altså er lærer. Ret basale fejl. Så er butterfly altså heller ikke sværere.

9 Ølfestival i Tyskland, midsommarafton i Sverige, tirsdagsmarked i Stege. Man behøver ikke at  
tage langt væk for at lære om primitive folkeslags farverige skikke og ritualer. 

10 De fleste bonusbørn vil se det som en spændende udfordring at få lov til at stå for et 20 minutter langt 
oplæg, når I besøger det lokale krigsmonument. 

11 Tag et smut ind på skolen nogle dage. Stemningen er mindre hektisk, og nærmest ingen kø ved kopimaskinen.

12 Afslut ferien med en hurtig, adaptiv test. Bare 30-40 spørgsmål, der lige sikrer, at alle i familien har nået 
deres mål, og vupti – så er det lige straks skolestart igen. 

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

G U I D E

Rigtig god  
sommer!

Foto: iStock
Tegning: Craig Stephens

152179 p58-60_FS1218_Uskolet.indd   58 18/06/2018   14.31



Gå ind på  
denkæmpestorelæsedag.dk 

– og vær med, når vi går 
live fra skolestart!

– er et nyt og gratis site spækket med skønne ideer til 
en festlig læsedag for alle elever på jeres skole. 
I skal læse, quizze, løse opgaver, lege, bygge, sy,  

folde og meget mere. 

     Alt sammen med udgangspunkt i vores kendte og 
elskede boguniverser. Vi lover, det bliver kæmpesjovt!

 denkæmpestorelæsedag.dk

A
0
4
0
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Landbrug & Fødevarer

På vegne af over 300 landmænd og -kvinder siger 
vi tak til de lærere og mere end 25.000 elever, som 
besøgte os og vores dyr i dette skoleår. Det har 
været skønt at opleve jeres glæde og nysgerrighed. 
Vi glæder os til � ere besøg næste år.
Book allerede nu på skole.lf.dk

Tak for sidst
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