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Prøv SmartMat – Gyldendals nye intelligente træningssite, der gør 

matematik træningen sjov, udfordrende og moti verende i 0.-6. klasse.

Eleverne oplever succes med individuelt tilpassede opgaver – og bliver hurtigt 

bedre til matematik. 

Sitet er en dansk udgave af det norske Smart Øving, som Norsk Gyldendal 

har udviklet i samarbejde med Knewton – verdens førende virksomhed inden 

for såkaldt adaptiv teknologi, der analyserer hver enkelt elevs færdigheder og 

måde at lære på og løbende indretter opgavernes sværhedsgrad og type 

herefter.

■ Mere end 15.000 opgaver og masser af videoinstruktioner til eleverne

■  Testet af 35.000 elever

■ Udviklet i samarbejde med Norsk Gyldendal og Knewton Se mere på smartmat.dk
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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Lange skoledage
»Hvad nytter længere sko-
ledage, hvis undervisnin-
gen er af samme kvalitet 
som før?«
Nikolai Tange, elev i 9. klasse

»Min undervisning var 
meget mere varieret før 
reformen. Jeg kan garan-
tere dig for, at det er umu-
ligt at opnå nu. Hvis man 
underviser 12-14 lektioner 
om ugen i samme klasse, 
så kan det selvfølgelig 
lade sig gøre. Problemet 
for eleverne vil så være, 
at de andre lærere, de har 
i klassen, har op mod 27 
lektioner – prøv lige at 
gøre det varieret«.
Jeppe Christiansen,  
folkeskolelærer

»Længden af skoledagen 
ER det reelle problem. 
Uanset hvor meget kva-
litet i timerne eleverne 
har«.
Anette Lind (lærer, stud.pæd. i 
pædagogisk psykologi og næst-
formand i foreningen Folkeskole-
forældre

Efter to års folkeskolereform og en velvoksen stak rapporter må man konstatere, 
at elever og lærere nu har flere lektioner, og at eleverne har fået mere bevægelse. 
Det er naturligvis ikke hele sandheden. Men sagen er – som alle ved – at politikerne op-
stillede et drømmebillede med varieret undervisning, åben skole og faglig fordybelse. 
De glemte bare at sørge for skinner, så reformtoget kunne komme derhen. 

Mål uden midler fører sjældent ret langt. 
Det prisværdige er, at politikerne samtidig har sat følgeforskning i gang, som skal 

holde øje med, om reformen når sine mål. Forskerne har netop offentliggjort rap-
porter, som via en kolossal mængde tal viser, at folkeskolen ikke arbejder på en måde, 
som vil føre til det »markante og ambitiøse løft af eleverne«. Sådan hed det ellers i den 
pressemeddelelse, som i 2013 bekendtgjorde forliget »Et fagligt løft af folkeskolen«. 

Tværtimod er der flere områder, hvor den måde, reformen udfoldes på ude i sko-
len, viser, at skolen slet ikke bevæger sig mod ønskescenariet. 

Et kerneområde var det faglige løft, som blandt andet skulle opnås via faglig fordy-
belse og linjefagsuddannede lærere. Men rapporten viser en markant ændring i brugen 
af pædagoger. I 2014 arbejdede 40 procent af pædagogerne med lektiehjælp. I 2016 er 
det tal steget til 78 procent. 

Det er fint med pædagoger – og ingen bebrejder en maler, at hun ikke er tømrer. De 
er begge nødvendige for at bygge et hus. 

Men reformens fædre og mødre skylder at forklare, hvordan man opnår et fagligt 
løft af eleverne, når det er pædagoger, som bemander de ydertimer, hvor man typisk 
har lektiehjælp. 

Forskerne har også undersøgt andre dele af reformen. Samlet set må man konklu-
dere, at toget stadig holder stille, for langt de fleste områder er uforandrede. Det kan 
ikke undre nogen. Når man ikke lægger skinner ud, som kan føre mod målet, kommer 
toget naturligt nok ingen steder. 

Forskerne understreger, at resultaterne er foreløbige, og at man ikke kan konklu-
dere noget omkring reformens succes på baggrund af rapporterne.

Det er muligt. Men kan vi ikke blive enige om at smide 
den med, at reformen »bare skal have lidt mere tid«, 
væk? Når man ser på de foreløbige resultater, må man 
konstatere, at det havde været både billigere og nem-
mere at hyre en student til at komme og spille rundbold 
med eleverne efter skoletid og sende lærerne 
hjem for at forberede sig. 

Er reformen 
på vej? 
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Prøv SmartMat – Gyldendals nye intelligente træningssite, der gør 

matematik træningen sjov, udfordrende og moti verende i 0.-6. klasse.

Eleverne oplever succes med individuelt tilpassede opgaver – og bliver hurtigt 

bedre til matematik. 

Sitet er en dansk udgave af det norske Smart Øving, som Norsk Gyldendal 

har udviklet i samarbejde med Knewton – verdens førende virksomhed inden 

for såkaldt adaptiv teknologi, der analyserer hver enkelt elevs færdigheder og 

måde at lære på og løbende indretter opgavernes sværhedsgrad og type 

herefter.

■ Mere end 15.000 opgaver og masser af videoinstruktioner til eleverne
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Læs mere på side 14.
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Der henvises løbende til øvesæt i Daglig dosis 5 
– retstavningsøvelser, således at eleverne får en
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– retstavningsøvelser
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Bogen omfatter:

15 øvesæt fordelt over temaerne: 
– Indkøb gennem tiderne 
– Transport  
– Din madpakke 

Hvert øvesæt består af: 
– Oplæg med anvisning på differentiering
– Opgaver til indlæring
– En udfyldningsside til afprøvning af det 

indlærte

Der henvises løbende til de enkelte øvesæt i
Daglig dosis 5 – skriftlig fremstilling og sproglære,
således at retstavningen og sproglære kommer til
at fremstå i sammenhæng.
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på disse bøger:15%
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Den første

LÆSNING
L Æ S E B O G E N

• Bogstavbogen
• Skrivebogen
• Lærervejledning

• Læsebogen
• Arbejdsbogen
• Lærervejledning

Den første

LÆSNING består af:

ISBN 978-87-23-00143-6

www.alinea.dk

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

om_9788723001436.indd   1 22/01/11   13.21

Giv dine indskolingselever den bedste start på skolegangen. 
Kombiner oplevelser og læring i dansk og matematik med 
Den Første Læsning og CampMat.

Se mere på alinea.dk

Kom med på matematik-
træningslejr i CampMat!
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Yderligere information / bestilling af kort:

Skolekonkurrencen
www.tilfrakort.dk 

Tlf. 36 44 72 72
mail@tilfrakort.dk

Sælg flotte til/fra-kort

TJEN 2.500,- 
TIL KLASSEN

 
– og hjælp samtidigt børn i nød

TIL STØTTE FOR 
      VERDENS BØRN

Alle klasser tjener 

2.500,- 
for hver kasse solgte kort

FRI RETUR-RET

En sjælden lærer
Sabah El Tawil er blandt de blot lidt over 
to procent lærere i den danske folke-
skole med ikkevestlig baggrund. Over 
ti procent af eleverne er tosprogede. 
Hun vil gøre en forskel for de svage ele-
ver og siger: »ingen er perfekte«.
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App et job
Under Job & karriere 

kan du læse om en ny 
app, der gør jobsøg-

ningen nemmere.

Efteruddannelse
stiller store krav

Tid og opbakning hele vejen 
rundt fra team og ledelse er alt-
afgørende for vellykket efterud-

dannelse, viser ny ph.d.

Læringsmålstyring
 og mistrivsel

Kronik: Har inklusionen i virkelig-
heden spillet fallit? spørger tre 
studerende efter at have fulgt 

læringsmålstyret undervisning.

VM i fægtning
godt mod stress

Jimmi Kristensen har kæmpet med 
depression og stress. Han fægter 
for at fokusere, er tilbage i job og 

har deltaget i VM i fægtning.
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Værkstedsunder-
visning virker

Interview med Jørgen Stam-
pe, der har foretaget feltstu-
dier på en produktionsskole 

til sit kandidatspeciale i pæ-
dagogisk antropologi – for 

at finde ud af, hvad produk-
tionsskolerne gør anderledes 

end folkeskolen.
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KULTURTOLK:

Sabah El Tawil var ansat på en 
anden skole, da daværende sko-

leleder på Rådmandsgades Skole 
Lise Egholm ringede og tilbød 

hende  en lærerstilling. Lederen 
havde hørt om Sabah El Tawils 

tolkeuddannelse.

147426 p06-11_FS1816_Integration.indd   6 14/10/16   09.28
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»Vent lidt,  
jeg skal lige 
sætte håret«,

siger Sabah El Tawil grinende og stryger sit 
lysebrune tørklæde mellem sine fingre. Hun 
står i den nybyggede del af Rådmandsgades 
Skole på Nørrebro og leder efter et sted med 
godt lys. Hun afbryder fotografen, som stadig 
ivrigt skyder billeder af den 53-årige lærer.

»Nej, jeg mener det, jeg skal lige ud og 
rette på mit tørklæde«, siger Sabah El Tawil 
og skynder sig ud af skudlinjen og ind på ba-
deværelset.

Sabah El Tawil er en af de 1.544 lærere 
i Danmark med ikkevestlig baggrund. Hun 
underviser i fagene matematik, dansk og 
håndværk og design og har været lærer på 
Rådmandsgades Skole i 16 år. Sabah El Tawil 
er lærer, fordi hun elsker børn, og ifølge hen-
de er lærerens fornemmeste opgave at gøre 
eleverne nysgerrige og sultne efter læring. 
Men derudover har hun ifølge hende selv en 
»bonus«. Hun kan motivere svage elever ved 
at vise dem, at man godt kan tage en uddan-
nelse, selvom man er tosproget.

»Alle mine kolleger er dygtige og kan in-
spirere eleverne. Men fordi jeg har en arabisk 
baggrund, kan jeg måske lettere skabe tillid og 
vise eleverne, at selvom de er tosprogede, kan 
de godt blive lige så dygtige som alle andre. 
Så kan de se på mig og tænke, at jeg engang 
havde svært ved at lære sproget, og nu står jeg 
her«, siger Sabah El Tawil og ryster grinende 
på hovedet over generaliseringen »arabisk 
baggrund«, for ifølge hende er hver og en af 
eleverne meget forskellige ligesom lærerne. 

Den første succesoplevelse
Det var, et år efter at Sabah El Tawil blev ud-
dannet lærer, at hun fik ansvaret for en 100 

procent tosproget 1. klasse. Klasselæreren skif-
tede job, og Sabah El Tawil stod nu i spidsen 
for et hold elever med hver deres faglige udfor-
dringer. »Det er jeg slet ikke dygtig nok til«, var 
Sabah El Tawils første tanke om projektet. Det 
skulle vise sig 15 år efter at bringe et stort smil 
på hendes læber. For et år efter at hun overtog 
klassen, var ingen af børnene gået i stykker, 
og skibet ikke sunket. Eleverne havde faktisk 
opnået flotte resultater, og det gav Sabah El 
Tawil tiltro til, at hun er en god lærer.

»Det er en af grundene til, at jeg er lærer. 
At gøre en forskel for de svage elever, der skal 
have et skub. Og det er jo ikke kun tospro-
gede lærere, der kan gøre den forskel. Jeg 
prøvede først og fremmest at bryde tabuet 
omkring det at være bagud i dansk og sagde, 
at alle har problemer med noget, og ingen 
er perfekte. Det skabte god tillid mellem os«, 
siger Sabah El Tawil. 

Hvad gør man, når forældrene nægter at sende deres børn på lejrskole, 
af frygt for at pigerne og drengene sover i samme rum? Som tosproget 
lærer er Sabah hjælper, når modsætningerne mellem tosprogede ele-
vers kulturer og danske traditioner kommer i vejen for læring.

A F  E M I L I E  PA L M  O L E S E N  •  F O T O :  L A R S  J U S T

Kun få lærere  
med ikkevestlig  
baggrund
Kun 2,39 procent af lærerne har ikkevestlig bag-
grund, viser et udtræk fra en analyse, som KL’s 
nyhedsbrev Momentum har udarbejdet for Fol-
keskolen på baggrund af tal fra KL og Danmarks 
Statistik. Opgørelsen er foretaget over andelen 
af ikkevestlige kommunalt ansatte. Ansatte med 
ikkevestlig baggrund er her både indvandrere og 
efterkommere.  

I 2009 var der 1.297 lærere med ikkevestlig 
baggrund, og det tal er steget med 247 lærere i 
2015, hvor der var 1.544. Andelen er steget med 
0,6 procentpoint. Fra 1,79 procent i 2009 til 2,39 
procent i 2015. I København er andelen 5,8 procent. 
Tal fra Undervisningsministeriet viser, at 10,5 pro-
cent af eleverne i folkeskolerne er tosprogede. 
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I N T E G R AT I O N

Ingen lejrskole i Syrien
Sabah El Tawil er født i Gazastriben i Palæsti-
na, men har gået i skole i Syrien. Hun var ved 
at uddanne sig til privatsekretær der, da hun 
i 2001 flygtede med sin datter til Danmark, 
fik asyl og kort tid efter permanent opholds-
tilladelse. Hun blev optaget på Copenhagen 
Business School på tolkeuddannesen, og den 
var hun stadig i gang med, da hun besluttede 
sig for at blive lærer. Hun kom ind på lærer-
uddannelsen Blaagaard/KDAS, der dengang 
lå i Skovlunde, inden hun havde afsluttet 
tolkeuddannelsen. Sabah El Tawil syntes, 
det var spændende at arbejde med sprog, 
men hun kunne mærke, at tolkeopgaverne 
ville komme til at betyde, at hun skulle rejse 
meget, og det var upraktisk. Det var hendes 
frivillige arbejde i en børnehave, der for alvor 
skubbede hende ind på lærervejen.

»Jeg indså, at jeg skulle arbejde med børn. 
Jeg havde som frivillig i børnehaven set, hvil-
ken forskel det kunne gøre, når jeg kunne tale 
arabisk med de udfordrede børn og forældre, 
og den forskel ville jeg gerne gøre for andre 
børn«, siger Sabah El Tawil.

Sabah El Tawil startede på læreruddan-
nelsen og færdiggjorde sidste del af tolkeud-
dannelsen. Den har hun aldrig fået brugt i 
praksis sådan rent officielt. Men uddannelsen 
er alligevel ikke irrelevant på en skole som 
Rådmandsgades, hvor 64 procent af eleverne 
er tosprogede.

»Jeg håber da, at jeg kan være en form 
for brobygger mellem skolen og tosprogede 
elever og deres forældre. Jeg kan måske 
oversætte nogle af de danske normer, som 
forvirrer dem eller gør forældrene bange. For 
eksempel er der ikke lejrskole i Syrien, men 
der er ekskursioner og små ture, og så kan 
jeg forklare forældrene, at lejrskole bare er en 
lang ekskursion, og at der er dygtige lærere, 

som passer på børnene hele tiden«, siger Sa-
bah El Tawil. 

For Sabah El Tawil er det vigtigste at ud-
vikle eleverne fagligt og socialt, og det skal 
kulturelle misforståelser ikke komme i vejen 
for. Nogle forældre kommer måske fra krigs-
hærgede områder og har ikke selv gået i skole 
på den måde, vi kender i Danmark. 

»Så er det ikke helt nemt at forstå en vel-
færdsinstitution som folkeskolen. Mit mål er 
at gøre eleverne til alsidige mennesker, og 
det gør man bedst i et samarbejde med for-
ældrene. Forældrene er centrale i forhold til 
elevers udvikling, så det er vigtigt at forklare 
forældrene, hvad reglerne er i folkeskolen. 
Men jeg oversætter også den anden vej, for 
der kan også være kulturelle ting, som skolen 
misforstår, hvor jeg kan sørge for at rydde lidt 
op i det«, siger Sabah El Tawil. 

Holdkammeraterne tog på friskole 
Det gode ved folkeskolen er de mange forskel-
lige slags mennesker, man møder, siger Sabah 
El Tawil. På holdet på læreruddannelsen 
i Skovlunde var Sabah El Tawil den ene af 
fem tosprogede studerende. Hun ved, at 
tre af dem fik job på en folkeskole og to på 
en muslimsk friskole. Hun kan godt forstå 
valget af den muslimske friskole på grund af 
elevsammensætningen her, men for Sabah El 
Tawil var det vigtigt at komme ud i den mang-
foldige folkeskole:

»Jeg kan godt lide udfordringer, så hvorfor 
skulle jeg vælge ensartethed på en privat-
skole? Jeg vil hele tiden udvikle mig på det 
faglige. Det kan man i folkeskolen, hvor man 
hele tiden lærer noget nyt om andre men-
nesker og kulturer. Folkeskolen gav mening 
for mig, fordi jeg ville bidrage til samfundet 
og ikke ’gemme mig væk’ på en friskole. Og 
så har man mulighed for at tage på efterud-
dannelse og gøre sig dygtigere, og det er rigtig 
godt«, siger Sabah El Tawil, som for nylig tog 
en efteruddannelse i Reading Recovery.

Sabah El Tawil er en af de 2,39 procent 
lærere i Danmark, der har en baggrund i et 
ikkevestligt land. Hun ved ikke, om det er for 
få eller for mange. Det vigtigste for hende er, 
at skolen afspejler verden udenfor. 
epo@folkeskolen.dk
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»Jeg kan godt 
lide udfordringer, 
så hvorfor skulle 
jeg vælge ensar-
tethed på en pri-

vatskole? Jeg vil 
hele tiden udvikle 

mig på det faglige. 
Det kan man i fol-

keskolen, hvor man 
hele tiden lærer 

noget nyt om andre 
mennesker og kul-

turer«.
Sabah El Tawil, lærer på  

Rådmandsgades Skole

Sabah El Tawil prøver at holde sig fra ord som »dem« og 
»os« og »ikkevestlig« i sin dagligdag, fordi ingen er ens, og 
derfor undgår hun generaliseringer. 
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Hver tiende elev, der hver dag træder 
gennem skoleportene på de danske folkesko-
ler, er tosproget. De har hyppigst rødder i 
Tyrkiet, Irak og Somalia, og med de forskel-
ligartede baggrunde bliver klasseværelserne 
flerkulturelle og mangfoldige ligesom verden 
uden for skolens mure. Men diversiteten på 
lærerværelset er en anden. Mens tosprogede 
elever altså udgør 10,5 procent på skolerne, 
er det kun 2,39 procent af lærerne, der kan 
prale af at have en baggrund i et ikkevestligt 
land. 

Andelen af tosprogede lærere er steget 
gradvist de seneste fem år, og nu er der 1.544, 
altså 2,39 procent, der rundtomkring på læ-
rerværelserne har en ikkevestlig baggrund. 
Det fremgår af en analyse, KL’s nyhedsbrev 
Momentum har udarbejdet på baggrund af tal 
fra KL og Danmarks Statistik. Folkeskolen har 
fået udtræk af tal, der viser lærernes andel 
på de 2,39 procent. Hvis lærerværelset skulle 
afspejle virkeligheden i resten af det danske 
samfund, skulle tallet være 6,2 – altså den 

andel, personer med ikkevestlig baggrund 
udgør af den samlede arbejdsstyrke. 

Men hvorfor er lærere med ikkevestlig bag-
grund så fraværende i den ellers mangfoldige 
danske folkeskole? 

Yasar Cakmak er tidligere skoleleder på 
Amager Fælled Skole i København og for-
mand for Rådet for Etniske Minoriteter, og 
han mener, tosprogede elever sidder fast i 
en forestilling om, hvad de kan og ikke kan 
blive til, blandt andet fordi de ikke har mange 
rollemodeller i deres omgangskreds og på 
skolen.

»En mulig forklaring på, at andelen er så 
lille, kan være, at tosprogede elever ikke har 
mødt så mange tosprogede lærere i deres 
daglige skolemiljøer eller omgangskreds, 
som de kan identificere sig med, så på den 
måde kan det få en selvforstærkende effekt. 
Hvis de eneste ikkevestlige ansatte på skolen, 
eleverne kender, er rengøringshjælpen, så vil 
de tosprogede elever muligvis ikke tænke, at 
lærergerningen kunne blive en naturlig kar-
rierevej for dem«, siger Yasar Cakmak.

Tosprogede får specialroller
Selvom der kommer flere lærere med etnisk 
minoritetsbaggrund til, mener Lakshmi 
Sigurdsson, lektor på UCC og censorformand 
for faget KLM, kristendom, livsoplysning og 
medborgerskab, at andelen er lille, når man 
ser det i forhold til andelen af tosprogede 
elever i folkeskolen og de evner, tosprogede 
lærere kan bidrage med. Lakshmi Sigurds-
son har forsket i, hvad det vil sige at have en 
mangfoldig skole, og hun mener, at tospro-
gede lærere besidder en vigtig metakulturel 
kompetence, der kan have en særlig betyd-
ning for tosprogede elever.

»De tosprogede lærere kan fungere som 
rollemodeller, fordi de har den erfaring, at de 
har kunnet kombinere den kulturbaggrund 
og de normer, som de er vokset op med i 
familien, med et dansk uddannelsessystem og 

KUN TO PROCENT AF LÆRERNE
HAR IKKEVESTLIG BAGGRUND

HVER TIENDE ELEV ER TOSPROGET: 

Selvom der kommer flere og flere lærere med ikkevestlig baggrund, 
afspejler lærerne stadig ikke mangfoldigheden i klasseværelset. Over ti 
procent af eleverne er tosprogede.

F O L K E S K O L E N  /  1 8  /  2 0 1 6  /  9 

»Lærerne skal  
bedømmes på deres 

faglighed, og ikke på 
hvilke sprog de taler, el-

ler hvor de kommer fra. 
Det er heller ikke fair 

over for tosprogede læ-
rere, at de bliver sat i en 
bås, hvis de kun ansæt-
tes, fordi de deler noget 
kulturelt eller sprogligt 

med nogle af eleverne«.
Yasar Cakmak,

formand for Rådet for  
Etniske Minoriteter

A F  E M I L I E  PA L M  O L E S E N  •  F O T O :  I D A  K A S B A N I
Foto: Ida Kasbani
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de normer, der hersker her. De kan navigere 
i flere forskellige kulturelle kontekster, og det 
er en kompetence, det ville være dumt ikke 
at bruge som resurse i skolen«, siger Lakshmi 
Sigurdsson og påpeger altså, at lærerens me-
takulturelle kompetence skal ses som en evne 
ud over den faglige dygtighed, som selvfølge-
lig skal være til stede. 

Som tidligere skoleleder på Amager Fælled 
Skole har Yasar Cakmak selv siddet til ansæt-
telsessamtaler og skullet sortere læreransø-
gere fra og til. Han mener heller ikke, at »to-
sproget« er en kompetence i sig selv, og derfor 
har han altid set bort fra etnicitet og ansat de 
lærere med de bedste faglige kvalifikationer. 

»Jeg synes ikke, vi skal forskelsbehandle. 
Lærerne skal bedømmes på deres faglighed, 
og ikke på hvilke sprog de taler, eller hvor de 
kommer fra. Det er heller ikke fair over for to-
sprogede lærere, at de bliver sat i en bås, hvis 
de kun ansættes, fordi de deler noget kultu-
relt eller sprogligt med nogle af eleverne. Det 
afgørende skal være matchet mellem skolens 
behov og ansøgernes kvalifikationer. Men jeg 
skal ikke udelukke, at man som ansættelses-
udvalg ofte kan være tilbøjelig til at ansætte 
personer, der ligner flertallet af dem, man 
i forvejen har på arbejdspladsen. Og det er 
meget ærgerligt, fordi vi på den måde går glip 
af at få en medarbejdergruppe, der afspejler 
den mangfoldighed, som folkeskolen og det 
øvrige samfund har«, siger Yasar Cakmak.

Multikulturel branding
Personer med ikkevestlig baggrund fylder 
omtrent lige så lidt på lærerseminariet, som 

de gør på lærerværelset. Omkring 100 lærere 
med etnisk minoritetsbaggrund bliver hvert 
år udklækket fra læreruddannelserne, og det 
er en andel på omkring 2,90 procent. Billedet 
er dog ikke det samme over hele Danmark. I 
København er der 30 procent tosprogede på 
læreruddannelsen Blaagaard/KDAS, som nu 
er flyttet til Campus Carlsberg. Når de stu-
derende bliver færdige, kan de se frem til et 
københavnsk lærerværelse, hvor 5,8 procent 
er tosprogede. 

Lakshmi Sigurdsson har været studieleder 
og underviser på Blaagaard/KDAS. De fleste 
tosprogede studerende har haft en dansk 
skolegang og gymnasial uddannelse, og en del 
vælger læreruddannelsen, fordi de vil gøre en 
forskel gennem arbejdet som lærer. Tidligere 
har læreruddannelserne i perioder haft særlig 
fokus på at tiltrække de tosprogede unge ved 
for eksempel at brande sig på messer og i rekla-
memateriale som en multikulturel uddannelse, 
og det kan være værd at overveje, hvordan det 
fokus kan tænkes med ind i professionshøjsko-
lernes samlede strategi. For det er vigtigt, at en 
velfærdsinstitution som folkeskolen afspejler 
virkeligheden, siger Lakshmi Sigurdsson. 

»Mangfoldighed burde være en stor del af 
både professionshøjskolernes og folkeskoler-
nes strategitænkning, når det kommer til re-
kruttering og branding, fordi vi skal fremme 
synet på, at tosprogethed og flerkulturel kom-
petence er en styrke i en mangfoldig kultur 
og ikke en mangel. Vi laver markedsførings-
planer for alt muligt, og mangfoldighed bør 
være en af dem«, siger Lakshmi Sigurdsson. 
epo@folkeskolen.dk 

Blå repræsenterer de 97,61 procent lærere, 
der har baggrund i Danmark, Færøerne eller 
Grønland.
Orange repræsenterer de 2,39 procent læ-
rere, der enten som indvandrere eller efter-
kommere har baggrund i ikkevestlige lande.
Grå repræsenterer lærere, der har baggrund i 
vestlige lande. 

Hvilken baggrund har de  
danske folkeskolelærere?

  Danmark, Færøerne og Grønland

  Ikkevestlig baggrund

  Vestlige lande

  Uoplyst

I N T E G R AT I O N

BESTIL MATERIALER NEMT OG 
HURTIGT PÅ FORLAGETVEKTOR.DK

Forlaget Vektors kerneforretning er fysiske 
og aktivitetsbaserede læringsmidler. 

Materialernes forfattere er lærere, der med 
afsæt i deres dagligdag, undervisnings-
erfaring og faglighed udvikler læringsma-
teriale i overensstemmelse med gældende 
kompetence- og læringsmål for fagene.

Læringshæfter til fagene dansk, 
matematik, engelsk, tysk og ADL.

Kortspil og aktivitetstæpper til dansk, 
matematik og engelsk.

Alt materiale er overskueligt og 
lettilgængeligt.

www.forlagetvektor.dk   -   info@forlagetvektor.dk   -   40 15 22 40 

Følg os på 

Facebook!

L Æ R I N G S M I D L E R
TAKTILE

forlagetvektor.dk
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Regeringen har sendt et lovforslag i høring 
med en række ændringer til folkeskoleloven.

Først skal der følges op på en række af an-
befalinger fra ekspertgruppen om inklusion.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby 
ville blandt andet justere formålsparagraffen, 
men det kunne hun ikke få tilslutning til i for-
ligskredsen. I stedet er følgende ændring en 
del af forslaget:

Paragraf 18, stykke 2, lyder i dag:
»Det påhviler skolelederen at sikre, at det 

undervisende personale, der er tilknyttet klas-
sen, planlægger og tilrettelægger undervisnin-
gen, så den rummer udfordringer for alle elever«.

Det foreslår forligskredsen ændres til:
»Det påhviler skolelederen at sikre, at det 

undervisende personale, der er tilknyttet klas-
sen, planlægger og tilrettelægger undervis-
ningen, så ’alle elever udvikler sig fagligt og 

socialt og trives i skolens faglige og sociale 
fællesskaber’«.

Derudover foreslår regeringen, at elever 
med læsevanskeligheder får et retskrav på en 
ordblindetest, der skal afgøre, om vanskelighe-
derne skyldes ordblindhed. Forligskredsen vil 
også give skolebestyrelsen mulighed for mere 
indflydelse på skoledagens tilrettelæggelse., 
så de fremover kan udtale sig om skolens ske-
maer forud for skoleårets begyndelse. 

Lovforslaget vil give mulighed for, at skoler-
ne kan samarbejde med eksterne undervisere 

fra blandt andet ungdomsuddannelsesinstitu-
tioner, virksomheder og organisationer.

Og endelig vil de tilføje, at kommunalbesty-
relsen i helt særlige tilfælde midlertidigt kan fra-
vige loven og ansætte ikkelæreruddannede. 
esc@folkeskolen.dk

Fredag 30. september kl. 11.11

Forskning: Fire grunde til lærerflugt fra folkeskolen

      
Tirsdag 4. oktober kl. 06.55

En forskergruppe fra UCC har undersøgt 
læreres bevæggrunde for at søge væk fra 
folkeskolen. »Lærerne stopper i folkeskolen, 
når tilliden er væk«, sagde Tove Hvid Pers-
son i sin gennemgang af den endnu ikke of-
fentliggjorte undersøgelse. Overordnet har 
forskerne fundet ud af, at der er fire grunde 
til det tillidstab, der fører til, at lærerne væl-
ger folkeskolen fra: Forjagede arbejdsmåder, 
udefra- og ovenfrakommende styring, tids-

pres og klokkeslæt og dårlig ledelse. UCC har 
ikke kun undersøgt, hvorfor lærerne forlader 
folkeskolen. De har også spurgt de nye lærer-
studerende, hvorfor de har valgt lærerfaget. 
De studerende vil ud og arbejde med men-
nesker, lave relationer og relationsarbejde, de 
vil gøre en forskel og give noget videre. De 
kan lide børn og unge og har måske selv haft 
gode lærere, der har inspireret dem. 
epo@folkeskolen.dk

Inklusion, flere rettigheder til skolebe-
styrelserne, krav på ordblindetest og end-
nu mere åben skole er blandt ændringerne 
i et lovforslag, som er sendt i høring.

Læs på folkeskolen.dk, hvad politikerne sagde, da de på Folketingets åbningsdag gik tur 
med lærer Berit Møller, i nyheden »I har da masser af tid nu«. Her følges Berit Møller med 
Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti.

Læs også
Ellen Trane: Fælles Mål må ikke  
blive en spændetrøje

Det vil politikerne 
ændre i folkeskoleloven
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Mandag 10. oktober kl. 17.04

Lovforslag: Skoler 
skal kunne idømmes 
bøder for mobning

Hvis skoler ikke gør nok 
ved mobning, skal forældre 
fremover kunne klage til en 
klageinstans under DCUM, 
som kan idømme skolerne 
bøder. Det er en del af et 
lovforslag fra undervis-
ningsministeren. »Desværre 
hører vi i dag om elever og 
forældre, som står magtes-
løse tilbage, fordi ingen gri-
ber ind over for mobning«, 
forklarer Ellen Trane Nørby.

»Selvfølgelig skal alle gøre, 
hvad de kan, for at modvirke 
mobning, men jeg mener, at 
det er på dialogbaggrund, at 
vi kan ændre noget«, siger 
Bjørn Hansen fra DLF.

Tirsdag 27. september kl. 12.45

Lærertilfredshed med 
budgetforlig i Holste-
bro

Den nyligt forhandlede bud-
getaftale for 2017, der er ved-
taget af alle partier i Holste-
bro, har godt nyt til skolerne. 
Implementeringstilskud på 12 
millioner kroner per år, som var 
Holstebros andel af de stats-
lige midler, som blev givet i 
forbindelse med indførelsen 
af folkeskolereformen, bliver 
videreført med midler fra det 
lokale budget. Derudover bli-
ver der tilført 2,1 million ekstra 
årligt. Endelig får alle elever 
og lærere nye computere – en 
investering på over 40 millio-
ner. Kredsformand i Vestjysk 
Lærerforening Torben Vosser 
er tilfreds med resultatet.

Torsdag 29. september kl. 16.02

Dragør-borgmester til lærerne: 
Drop Facebook og lokalbladet
Dragør Kommunes politiske ledelse og 
skoleforvaltning har mistet lærernes til-
lid. Det skrev 185 lærere og pædagoger 
under på i et læserbrev. Men diskussion 
skal ud af medierne, før jeg vil lytte, siger 
borgmester Eik Dahl Bidstrup. Han har 
derfor inviteret Dragørs lærere til kaffe 
hver mandag de næste tre uger på hans 
kontor for at snakke om deres frustratio-
ner over ham og forvaltningen. Dragør-
lærernes mistillid bunder til dels i, at de 
oplever, at den kommunale skolechef, 
Karina Møller, har manglet vilje til at 
samarbejde. 
epo@folkeskolen.dk
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Mandag 10. oktober kl. 06.42

Mest læste:
 
•   Forskning: Fire grunde til  

lærerflugt fra folkeskolen

•   Det vil politikerne ændre i 
folkeskoleloven

•   Politiker til lærer på gåtur:  
I har da masser af tid nu

 
Mest kommenterede: 
 
•   Bondo: Skolen skal kunne 

mere end skabe nyttige  
borgere

•   Lykkeberg: »Samfundet er 
for stærkt til at få trukket 
en konkurrencestat ned over 
hovedet«

•   DLF, I har mistet forbindel-
sen til de nye lærere

Mandag 3. oktober, kl. 17:11

Valgforsker: Lærerne 
straffede rød blok ved 
folketingsvalget

Lærerne straffede rød blok, 
da de gik til stemmeurnerne 
i 2015, lyder det fra profes-
sor og valgforsker Jørgen Goul 
Andersen, som står i spid-
sen for en ny undersøgelse 
af vælgernes vandring fra 
2011-2015. »En undersøgelse 
foretaget blandt medlemmer 
af Danmarks Lærerforening i 
samarbejde med DR tydede 
endda på, at der ikke var me-
gen tilgivelse af S, SF og R 
selv kort før valget«, siger han. 
»Enhedslisten og Alternativet 
var så flugtmuligheder, men 
kort før valget ville mange 
stemme blank eller anede ikke, 
hvad de skulle gøre«.

Tirsdag 27. september kl. 10.23 

Se Skolemuseets skatte fra sløjdhistorien 

DM i fagene:  
Nu kan dine  
elever blive  
Danmarksmes-
tre i dansk
Det skal være legitimt 
at være dygtig i skolen, 
mener Danske Skoleele-
ver. Foreningen har derfor 
etableret et Danmarksme-
sterskab i skemafagene, 
som går i gang efter efter-
årsferien. »Grundtanken er 
et ønske fra vores side om 
at give de fagligt stærke 
elever noget at være stolte 
af«, forklarer formand Jens 
Vase Poulsen.

FIK DU  
LÆST: 
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Før folkeskolereformen blev indført i 2014, 
syntes 46 procent, at skoledagen var for 
lang, mens halvdelen mente, at den havde 
en passende længde. I foråret 2015 – det 
første skoleår med reformen – syntes 76 
procent af eleverne, at skoledagen var for 
lang. Og siden har politikerne med obliga-
torisk lektiehjælp og faglig fordybelse givet 
eleverne en endnu længere skoledag. I en ny 
rapport, »Folkeskolereformen – tredje data-
indsamling«, fra Det Nationale Forsknings-
center for Velfærd (SFI) synes 82 procent, 
at skoletiden er blevet for lang.

DLF-formand Anders Bondo Christen-
sen mener, at man kan forkorte skoledagen 
og bevare de spændende elementer fra sko-
lereformen:

»Man kan sagtens forkorte skoledagen 
og bevare alt det, man betegner som an-
derledes og spændende undervisning. Det 
er noget, der har været idealet for mange 
af os lærere, længe før der var nogen, der 
brugte ordet skolereform. Den form for un-
dervisning kræver ekstra meget af lærerne«, 
siger han.

Formand for skolelederne Claus Hjortdal 

mener som udgangspunkt, at spørger man 
børn, vil de altid sige, at skoledagen er for 
lang, men han kan godt se problemet:

»Vi har den længde af skoledagen, som 
politikerne har besluttet. Vi har bare ikke 
den økonomi, der skal til for at gøre den 
spændende nok. Lærerne og pædagogerne 
har ikke tid nok til forberedelse og samar-
bejde, derfor bliver skoledagen ikke så god 
og varieret, som vi kunne håbe«, siger Claus 
Hjortdal. 
esc@folkeskolen.dk, mbt@folkeskolen.dk

Fredag 7. oktober 2016 kl. 13.19 

Fredag 7. oktober 2016 kl. 13.41

Danske Skoleelever kæmper ikke mod lange skoledage

Onsdag 12. oktober 2016 kl. 14.01

Reformforskning: Skolelederne har  
mindre frihed til at lede

Kort, kedelig skoledag kontra lang, kedelig skoledag. 
For Jens Vase, der er formand for Danske Sko-

leelever, er skrækscenariet, at det er den eneste 
diskussion, som bliver taget, efter at en rapport 
fra SFI har vist, at 82 procent af eleverne synes, 
at skoledagen er for lang. 

»Det er der ingen, der har interesse i. Vi har 
interesse i en varieret skoledag, der er motiveren-

de for os elever. Det ærgerligste ville være, hvis det 
igen kommer til at handle om skoledagens længde«.

Du synes ikke, at skoledagen skal forkortes?
»Jeg synes, at vi skal have fokus på, at skoledagen skal være varierende og 

motiverende. Det skal ikke handle om længden«.

Med folkeskolereformen skal der styres ved hjælp af mål 
og resultater og gives mere frihed til, hvordan målene kan 
nås. Men sådan er det ikke blevet. Skolelederne bliver i 
dag styret på både mål og midler.

Kommunerne øger også styringen af, hvilke undervis-
ningsmetoder skolerne benytter, og hvordan arbejdskraf-
ten skal fordeles. 

Skolelederformand Claus Hjortdal ærgrer sig over ten-
densen:

»Vi var lovet en stor frihed, som har vist sig at være 
illusorisk, fordi man på det kommunale niveau går ind og 
lægger sin hånd på en masse ting, man gerne vil bestem-
me over«, siger Claus Hjortdal.

14 /  F O L K E S K O L E N  /  1 8  /  2 0 1 6

T E M A   R E F O R M R A P P O R T E R

Foto: Istock

Otte ud af ti elever  
synes, at skoledagen  
er for lang
Elevernes utilfredshed med skoledagens 
længde er stigende, viser nye tal.

Foto: Danske Skoleelever
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to. 5. feb. 2015 kl. 09:19

Onsdag 12. oktober 2016 kl. 14.15

Lærerne bruger mere bevægelse  
i undervisningen
Godt syv ud af ti lærere bruger nu bevægelse i undervisningen mindst en gang om ugen. 
Mere end halvdelen mener, at det gør eleverne mere undervisningsparate. Kun hver tredje 
elev vurderer, at målet for bevægelse er nået.

I 2016 inddrager 72 procent af lærerne bevægelse i undervisningen en gang om ugen 
mod 58 procent i 2014. Det viser nye tal fra Kora – Det Nationale Institut for Kommuners og 
Regioners Analyse og Forskning. 

Onsdag 12. oktober 2016 kl. 16.40

Reformforskning: Problem at  
skaffe kvalificerede lærere

44 procent af landets skoleledere oplever, at 
mangel på kvalificerede lærere i »større eller 
mindre grad« hæmmer undervisningen. For-
skerne bag resultatet kender ikke årsagen, men 
kommer med to gæt på, hvorfor skolelederne 
svarer sådan:

Det ene gæt er, at der er en række nye krav 
med folkeskolereformen om blandt andet linje-
fagskompetence. Det andet lyder: »At skolele-
derne opfatter spørgsmålet i forhold til rekrut-
tering af nye kvalificerede lærere og oplever pro-
blemer hermed, jævnfør KL’s nylige analyse, der 
påpeger, ’at der er begyndende rekrutterings-
udfordringer i forhold til lærere i folkeskolen’«, 
skriver SFI-rapporten »Skoleledelse i folkeskole-
reformens andet år«. 

Onsdag 12. oktober 2016 kl. 16.10

Elever er uimponerede over  
omfanget af åben skole

Eleverne oplever hverken mere eller 
mindre åben skole nu end før refor-
men. Det viser en ny rapport, hvor 
man har spurgt eleverne, hvor meget 
de kommer uden for skolens mure, og 
svaret er det samme som i 2014: Ikke 
ret meget.

Det overrasker dog overhovedet ikke 
forskningschef på SFI Mette Deding, 
at der ikke er sket noget med den åbne 
skole.

»Selvfølgelig er skolerne ikke i mål 
med åben skole, det ville være meget, 
meget mærkeligt. Der er stadigvæk an-
dre ting, som i det store billede er mere 
væsentligt«, siger hun.

Onsdag 12. oktober 2016 kl. 15.49

Flere pædagoger i undervisningen

Pædagoger spiller en markant større rolle i un-
dervisningen i folkeskolen i dag end for to år 
siden.

Pædagogerne er især involveret i lektieca-
feer, der blev obligatoriske sidste år. Desuden er 
de mere involveret i planlægningen af undervis-
ning, bevægelse i undervisningen og undervis-
ningens gennemførelse. Antallet af pædagoger i 
folkeskolen er ifølge Kora steget fra 3.469 fuld-
tidsstillinger i 2013 til 4.060 i februar 2016.

DLF-formand Anders Bondo Christensen me-
ner, at det er på tide at diskutere, om resurserne i 
folkeskolen bliver brugt rigtigt:

»Det ville være rigtig fint, hvis vi havde mas-
ser af resurser, og vi kunne ansætte alle de lærere 
og pædagoger, vi havde lyst til. Men det er ikke 
virkeligheden«.

F O L K E S K O L E N  /  1 8  /  2 0 1 6  /  15 

 Alle vil være med 
 Sjov og effektiv motion 
 Kan bruges hele året 
 Ingen vedligeholdelse 
 Kan forsikres 

Læs mere på: 
www.aktiv-leg.dk 

Hoppepude  
med faldpude 

Vi producerer også legepladser 
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R E S T G R U P P E N :
D E  E L E V E R ,  

S K O L E N  I K K E  
M A G T E R
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14.500 af de elever, 
der gik ud af 9. klasse i 2008, har ikke fået 
en ungdomsuddannelse. Det svarer til 20 
procent af dem, der gik ud af 9. det år.

Det viser en ny analyse fra Arbejderbevæ-
gelsens Erhvervsråd, som bekræfter tidligere 
undersøgelser. »Restgruppen« er en af de be-
tegnelser, der bliver hæftet på disse unge.

Mange af disse unge har svært ved at finde 
fodfæste på arbejdsmarkedet, som ikke læn-
gere efterspørger »hænder«, men uddannet 
arbejdskraft. Spørgsmålet er derfor: 

Kan folkeskolen gøre mere for disse ele-
ver?

Ja, svarer Jørgen Stampe, der har været 
lærer og skolevejleder i folkeskolen i 20 år 
og siddet i DLF’s hovedstyrelse i andre 20 år. 
Han har nemlig i forbindelse med sit kandi-
datspeciale i pædagogisk antropologi været 
på feltstudium på en produktionsskole, hvor 
en del af disse unge går i en periode efter fol-
keskolen, og har set eksempler på pædagogik 
og didaktik, der fungerer for dem. 

»Lærerne i folkeskolen skal blandt andet 
blive bedre til at skelne mellem boglighed og 
teori. Ingen kan undvære teori, men man kan 
godt undvære bøger. Man kan nemlig godt 
lære teori på andre måder end ved at sidde 
med næsen i en bog«, siger Jørgen Stampe.

»Teori er en måde at forstyrre vores dag-
ligdags blik på, så vi får øje på noget, vi ellers 
ikke ville have fået øje på«, uddyber han og 
fortsætter:

»Naturvidenskaberne hjælper for eksem-
pel med at forklare materielle forhold mel-
lem årsag og virkning, mens humaniora og 
samfundsvidenskaberne blandt andet kan 
beskrive og generalisere, hvad der er fælles 
for alle mennesker, men som også altid er 
præget af deres aktuelle kultur. Hvis man der-
for allerede i folkeskolen får den opfattelse af 
sig selv, at ’jeg er sådan én, der ikke kan lære 
teori’, bliver det nemt fatalt – og så gør man 
det meget sværere for sig selv at nå i mål med 
en uddannelse«.

Jørgen Stampes bud på en mere hensigts-
mæssig undervisning for »restgruppen« falder 
i tre dele:
1) Folkeskolen og lærerne skal skærpe deres 

blik for, at mange af disse børn og unge 
kommer fra hjem med sprog og omgangs-
former, der er anderledes, men derfor 
ikke nødvendigvis ringere end skolens, der 
typisk repræsenterer middelklassens nor-
mer og sprog. 

2) Folkeskolen og lærerne skal derfor tydeli-
gere vise, at alle børns erfaringer og »hver-

dagssprog« værdsættes. Men samtidig skal 
alle børns sprog og erfaringer altså udvi-
des og udfordres. 

3) Mesterlæreagtig værkstedsundervisning 
kan være en god måde, men lærerne skal 
huske at bygge bro til teoretisk viden, når 
eleverne arbejder med deres hænder.

Kom arbejderklassens børn i møde
Skal folkeskolen »producere« færre unge til 
»restgruppen«, må lærerne rette det diagno-
stiske blik ikke kun mod eleverne – men også 
mod skolen selv, mener Jørgen Stampe. Og 
det handler ikke kun om sprogforskelle, men 
om hele skolens virke og struktur.

»Selv om samfundets magt- og kontrol-
strukturer altid vil afspejle sig i uddannelses-
institutioner, så har institutionerne og de an-
satte også altid selv et professionelt råderum 
og ansvar«, påpeger Jørgen Stampe.

Den professionelle lærer kan blandt andet 
bestræbe sig på at komme børn fra alle sam-
fundslag i møde, siger han og fortæller en 
anekdote, som illustrerer hans pointe:

I en skole sad der et barn, som læreren 
ikke kunne få til at sige et ord, og skolen 

sendte så en skolepsykolog hjem til ham. Bar-
net viste psykologen over i laden, hvor han 
havde en gokart, som han havde bygget sam-
men med sin far af en gammel motorplæne-
klipper. Drengen fortalte og fortalte. Og psy-
kologen spurgte ham, hvorfor han ikke havde 
fortalt sin lærer om det. »Nej, for det har hun 
ikke en skid forstand på«, svarede drengen.

»Den anekdote viser vist meget godt betyd-
ningen af at bygge bro over til de erfaringer 
og det sprog, børnene bringer med sig i sko-
len«, siger Jørgen Stampe. 

Han fortæller en ny anekdote, der viser 
en anden ting, som skolen kan drage nytte af, 
hvis den vil hjælpe »restgruppen«:

En journalist besøgte en skole i et hårdt 
belastet distrikt. »Hvorfor er der så meget 
graffiti på væggene?« spurgte han, og skolele-
deren svarede: »Det kan nok ikke være ander-
ledes i det her kvarter«. Så rejste journalisten 
videre til en skole i et tilsvarende kvarter i en 
anden del af landet. »Hvorfor er der ikke graf-
fiti på væggene her?« spurgte han. »Fordi det 
vil vi ikke have«, svarede skolelederen.

»Pointen er, at det vigtigste for en skole er 
de krav og forventninger, som – sagt og usagt 
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Jørgen Stampe. Efter 20 år i hovedstyrelsen i 
DLF genopstillede han ikke til hovedstyrelses-
valget i 2003, men vendte tilbage til lærer-
gerningen.

Hvordan var det at komme tilbage til prak-
sis efter 20 års fravær?

»Eftersom jeg var tjenestemand, skulle 
min gamle arbejdskommune tage mig tilbage, 
men selv om min nye skoleleder var skeptisk 
over for at lade mig blive klasselærer for en 8. 
klasse, så gik det faktisk rigtig godt«, svarer 
Jørgen Stampe. 

»Jeg trivedes fint med det. Det var dejligt 
for mig at opleve, at jeg stadig kunne kom-
munikere med teenagere i overbygningen. Og 
fagligt gik det også godt. Eleverne, der ellers 
havde fået et prædikat som fagligt svage og 
som skolens værste rødder, endte med at få 
gode afgangskarakterer«. 

Hvad var anderledes efter alle de år?
»Skolen og de unge havde faktisk ikke 

forandret sig så meget, men det havde foræl-
drene. De var blevet mere skeptiske og mere 
krævende. Og det var da også netop det, der 
havde fået min forgænger til at sige stop. Må-
ske hænger det sammen med den almindelige 
nedgøring af offentligt ansatte med mel-
lemlange uddannelser – og med lærerfagets 
manglende fælles professionssynlighed. 

Jeg var i hvert fald svært glad for, at jeg 
var blevet en erfaren og moden mand, da jeg 
vendte tilbage – og for min brede teoretiske 
ballast«.

Jørgen Stampe hilser DLF-kongressens 
nylige vedtagelse om, at foreningen skal for-
mulere et folkeskoleideal, velkommen. Sam-
men med professionsidealet kan et fælles sko-

leideal være med til at gøre lærerprofessionen 
mere synlig og mere respekteret, mener han. 

Ved siden af lærerarbejdet studerede Jør-
gen Stampe pædagogisk antropologi på Dan-
marks Institut for Pædagogik og Uddannelse 
og gjorde sin kandidateksamen færdig, da han 
var gået på pension, med et speciale om pro-
duktionsskoler.

Hvorfor lige produktionsskoler?
»På pædagogisk antropologi skal man i 

feltarbejde i tre måneder, og jeg ville gerne ind 
under huden på de unge, der ikke fik succes i 
folkeskolen. Hvad var der gået galt i skolen? 
Havde vi ikke lavet banen ordentligt for dem i 
folkeskolen? Og hvad skete der nu med dem? 
60 procent af dem fra produktionsskolerne går 
faktisk i gang med en uddannelse efter produk-
tionsskolen – så hvad kunne produktionssko-
lerne, som vi åbenbart ikke kunne i folkeskolen?

Lige siden jeg var ung lærer i Gladsaxe, har 
jeg været optaget af, om vi kan skabe større lig-
hed gennem uddannelse. Dengang troede både 
politikerne og vi lærere på, at der fandtes enkle, 

Den professionelle lærer kan bestræbe sig 
på at komme børn fra alle samfundslag i 
møde, siger Jørgen Stampe. Flere elever 
skal videreuddannes, og læreruddannel-
sen bør gøres femårig, mener han.

J Ø R G E N  S T A M P E

Jørgen Stampe, født 1942, er kandidat i pæda-
gogisk antropologi på et speciale om produktions-
skolernes pædagogik. Han har været lærer og sko-
levejleder i Gladsaxe og har siddet i hovedstyrelsen 
for Danmarks Lærerforening fra 1984 til 2004. 
Han var formand for organisationsudvalget i fire år 
og formand for pædagogisk udvalg i otte år. Jørgen 
Stampe blev uddannet som lærer fra Jonstrup Se-
minarium i 1967 og vendte tilbage til lærergerningen 
i 2005. Gik på pension i 2007.
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– regulerer, hvad der kan finde sted på stedet. 
Det er vigtigere end pensum og metoder – 
som selvfølgelig også har betydning«, siger 
Jørgen Stampe.

»Og disse normer og regler – som den engel-
ske skoleforsker Bernstein kalder skolens ’regu-
lative diskurs’ – bør lederne og lærerne udvikle 
sammen. Det tager tid og kræver rum, men det 
er en god investering – for som en anden sko-
leforsker, amerikaneren Jerome Bruner, siger: 
’Skolens vigtigste curriculum er skolen selv’«.

Så det kan være to strategier, der kan hjælpe 
elever, der har det svært i skolen: 1) Respekter 
deres sociale baggrund; 2) kom dem i møde, og 
giv dem spilleregler for livet på skolen.

»Og så skal lærere og ledere anerkende, at 
der aldrig findes lette løsninger«, siger Jørgen 
Stampe.

»De skal altid huske, at forskellige pædago-
giske strategier virker forskelligt på forskellige 
elever. Elever, der hjemmefra er vant til et 
abstrakt, generaliseret og forhandlingspræget 
miljø, får måske som udgangspunkt mere ud 
af projektarbejde end elever fra hjem, der i 
højere grad er præget af konkrete, handlings-
orienterede beskeder. De elever kan have 
svært ved at gennemskue, hvordan reglerne 
er, og hvad de egentlig skal lære i projektar-
bejdet«, tilføjer han og uddyber:

»Sådanne elever ville nok få en bedre 
start, hvis målene blev tydeliggjort, og under-
visningen for en tid blev tilrettelagt mester-
læreagtigt som på en produktionsskole. Bern-
stein harcelerer polemisk over, at ’usynlig’ 
pædagogik ofte kaldes progressiv«.

Politikerne skal give rum til lærerne
Men én ting er lærerne og skolen – hvad kan 
politikerne gøre for at hjælpe »restgruppen«?

»Også politikerne skal respektere, at al 
undervisning og læring er kompleks, og lade 
være med at komme med overforenklede for-
slag til løsninger, men give de professionelle 
rum til og muligheder for at drøfte og løfte i 
flok«, siger Jørgen Stampe.

»Som Danmarks Evalueringsinstitut netop 
har fremhævet, så strander alt for megen 
forskningsbaseret viden, fordi de ansatte ikke 
får mulighed for at tilegne sig den i dialog på 
deres egne arbejdspladser«, påpeger han. 

»Og i den forbindelse kunne de jo også 
tage og lytte til forslaget fra Danmarks Læ-
rerforening om at gøre læreruddannelsen 
femårig og egentlig akademisk«, siger Jørgen 
Stampe. 
 jvo@folkeskolen.dk 

» F O R Æ L D R E N E  
E R  B L E V E T  M E R E  

K R Æ V E N D E «
L Æ R E R  V E N D T E  T I L B A G E  T I L  F O L K E S K O L E N  

E F T E R  2 0  Å R S  F R A V Æ R
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strukturelle løsninger. Som tilvalgsskolen for ek-
sempel. Da det ikke hjalp, prøvede vi det modsat-
te: sammenholdte klasser hele vejen op i enheds-
skolen. Men som Erik Jørgen Hansen (uddannel-
sesforsker, redaktionen) desværre gang på gang 
har påvist: Vi har ikke knækket koden endnu«.

Men man skal ikke give op, mener Jørgen 
Stampe. 

»Det var vigtigt for mig at opleve, hvordan 
ganske mange af folkeskolens tidligere elever fik 
nyt liv i øjnene ved at deltage i produktionssko-
lens mesterlæreagtige undervisning«, siger han.

»Men jeg tror, at de ville blive endnu bedre 
klædt på til at gennemføre en ungdomsuddan-
nelse, hvis produktionsskolerne blev skrappere 
til at koble arbejdet ved høvlebænken eller blom-
sterbindingen sammen med teori«, tilføjer han.

Regeringen vil sætte det beløb, som eleverne 
får, mens de går på produktionsskolen, ned – 
hvad siger du til det? 

»Det er hul i hovedet. Det er i høj grad denne 
’løn’, der er med til at give de unge en ny start 
som en slags lærlinge versus de ’fiaskoelever’, 
som de tidligere har følt sig som i folkeskolen 
og på ungdomsuddannelserne«, siger Jørgen 
Stampe.

»Og så skaber lønnen sammen med fremmø-
dekravet netop nogle af de faste rammer, som 
de unge har så stor brug for i en ny start«. 
jvo@folkeskolen.dk

U D DA N N E L S E

At forringe lønnen for eleverne på produktionsskoler er hul 
i hovedet, mener Jørgen Stampe, der har gennemført felt-
studier til sin ph.d.

P R O D U K T I O N S S K O L E R

Der er omkring 80 produktionsskoler i Danmark. Sko-
leformen blev indført i 1985 som et tilbud til unge ar-
bejdsløse, der kunne hjælpe dem ind på arbejdsmarke-
det. Fra 2004 retter tilbuddet sig mod alle unge under 
25 år, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, 
og hensigten er nu at gøre de unge parate til at tage en 
ungdomsuddannelse. Undervisningsformen er værk-
stedsorienteret, og ideen er, at der skal være et samspil 
mellem teori og praksis.

Eleverne får løn (skoleydelse) for at gå på produk-
tionsskolen, 690 kroner om ugen, hvis eleven er under 
18 år, 890 kroner om ugen, hvis eleven er fyldt 18 år, 
men stadig bor hjemme, og 1.651 kroner, hvis eleven er 
flyttet hjemmefra.

Et lovforslag om at sætte ydelsen ned er netop nu 
i høring. En lavere ydelse vil nemlig betyde, at unge i 
»mindre grad vil vælge en produktionsskole på grund 
af ydelsens niveau«, lyder det i bemærkningerne til 
lovforslaget.
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Teatergrad
dit byrum. dit teater.

Køb forestillingen
Janne Hovmand Storm
26 16 22 56

En workshop-forestilling, der åbner elevernes
følelser, viden og tanker om krig — og fred
100 gratis forestillinger er fordelt i hele landet. Forestillingen kan 
købes hos teatret. Pris 7.500 kr. To samme dag og sted 10.000 kr. 
Priserne er ex. moms. Forestillingen er refusionsberettiget.

Krig
— i børnehøjde

Undervisnings- materiale +  læringsspil for  4.-6. klasse  følger med
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Vand er over ild
Elektricitet er over vand
Ild er over planter og insekter og gift
Land er over ild
Flyvende pokémons er over land
Planter og insekter og gift er over elektricitet
Psychic er over land

Hvad slår hvad?

Pokémon-kortene, jeg har lavet, er designet, så 
de kan bruges på mange forskellige niveauer. I 
dette spil vil der være talgenkendelse, større eller 
mindre end og logisk tankegang, plus og minus 
med højere tal, forudsigelse af mulige funktio-
ner, overslagsregning med mere.

For de små
Kortspillet, jeg besluttede mig for at lave, kan 
spilles ligesom bilkortene, der har eksisteret i 
lang tid. Der er en, der starter med at bestemme 
en kategori, der skal dystes i. Vinderen af for-
rige runde bestemmer, hvilken kategori der skal 
dystes i. Kortene vises, og det højeste tal i ka-
tegorien vinder, og vinderen får alle de kort, der 
er i spil. Spillet fortsætter, til en elev har alle 
kortene.

For de større elever
For de større elever kommer der ud over de fagli-
ge gevinster, som er nævnt ovenfor, det taktiske 
aspekt: Hvornår skal man bruge hvilken poké-
mon? Arbejdsmoralen i timen vil blive sat op. 
Det vil eleverne gerne, da målet er at træne de 
pokémons, man har fanget. Så kan deres poké-
mons blive stærkere og tjene XP (erfaring).

Hvordan fanger man dem?
Kortene printes ud i papirformat, og alle de 
pokémons, der er af den første udvikling (de 
første iblandt hver gruppe, der ligner hinanden), 
tages til side.

Disse kort placeres på katederet til en »fan-
gerunde«. Så kommer eleverne op og trækker en 
pokémon, som de nu ejer. Jeg har valgt at give 
dem et ekstra kladdehæfte til netop pokémon-
jagt, -træning og -kamp. Den fangede pokémon 

sættes fast i hæftet, og fangsten er komplet. 
Denne runde kan gentages, så tit som læreren 
ønsker det.

Hvordan kæmper man?
Kortene kan også spilles som en pokémon-
kamp. Her bruges kladdehæftet til at regne 
ud, hvor meget ens pokémon har mi-
stet, og hvor meget modstande-
rens pokémon mangler. Her kan 
specialangreb kun bruges i hver 
tredje runde (den skal lades op). 
I hver runde får hver spiller et 
angreb, de kan bruge imod hin-
anden.

Taberen i hver kamp bliver den, 
hvis pokémons helbred rammer nul 
først. Forsvarspoint kan bruges en gang i spil-
let, når man bliver angrebet (som eventuel 
modvægt til et stærkt angreb), og hvis man har 
et element, der står godt til modstanderens, så 
tæller ens specialangreb dobbelt.

Man kan vælge op til tre pokémons i kamp 
ad gangen, og til dette lavede jeg også et bræt, 
hvorpå kampene kan udspilles. Derpå sørgede 
jeg også for at nedskrive reglerne, og hvilke 
elementer der slår hvad, så man kan huske det 
løbende.

Ved kamp bliver man enige om, hvor mange 
pokémons man vil bruge. Hver gang man får en 
sejr, får den pokémon, der deltog i kampen, et 
XP. En pokémon får to XP for sejren, hvis dens 

helbred i starten af kampen var mindre god end 
modstanderens. Hvis en pokémon når ti XP-
point, så må man udvikle til den næste pokémon 
i udviklingstrinnet, hvis man har lyst. Alt dette 
kan noteres i kladdehæftet. Efter en kamp er ens 
pokémon udmattet, og man kan ikke bruge den i 
næste »runde«.

Kan de bruges til andet?
Indtil videre har jeg også valgt at 
ville bruge dem til overslagsreg-
ning. For eksempel kan eleven få 
tre tilfældige pokémons og skal 

ved hjælp af øjemål og hovedreg-
ning udregne deres gennemsnit i 

hver kategori. Efterfølgende regner 
man efter med lommeregner.

Træning
Der kommer et tidspunkt, hvor eleverne gerne 
vil mere med deres pokémons, og her kan man 
som lærer udnytte situationen yderligere. Jeg 
har valgt at udvikle træningssessioner til mine 
elever.

Her har jeg givet dem ekstra matematik-
opgaver, og ved korrekt udførelse af dem kan 
jeg som lærer give udviklingspoint. Dem kan de 
bruge i deres pokémon-hæfte, og så kan man 
selv bestemme, hvor ens pokémons evner skal 
placeres. Dette regnskab kan også laves i et 
pokémon-kladdehæfte.

Indtil videre har jeg fundet ud af, at jeg med 
meget få resurser kan starte en matematisk 
øvelse, som hele tiden kan udvikle sig for bør-
nene og derved konstant virke spændende. 
Hvis man ønsker inspiration eller hjælp til, 
hvordan man gør, kan man bare skrive til mig 
på Henriktho86@hotmail.com. Jeg hjælper 
gladeligt. 

Under Lærer til lærer på  
folkeskolen.dk kan du fortælle 
om gode undervisningsforløb  

og dele viden, råd og  
billeder.

Pokémon-matematik 
er for alle
Hvis du selv husker pokémon, fra da du var lille, eller har mange elever, 
der snakker om det, så er pokémon-spillet lige noget for dig.

TEKST 

HENRIK THOMASSEN 
LÆRER PÅ MARIE KRUSES SKOLE 
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Undervisningsministeriet har med folkeskolereformen og inklusionsloven store forventninger til både 
høj faglighed og inklusion. Anbefalingerne går ud på at styre undervisningen ud fra læringsmål. Men er 
denne undervisningspraksis, hvor alle elever bliver vurderet ud fra de samme objektive krav, overhovedet 
forenelig med inklusionsbestræbelserne, hvor elever i komplicerede læringssituationer skal inkluderes i det 
faglige læringsfællesskab? Har inklusionen i virkeligheden spillet fallit?

Elev under læringsmålstyret undervisning:

»Jeg er ikke  
god nok«

I forbindelse med et praktikophold på en kø-
benhavnerskole gjorde vi os nogle interessante 
erfaringer med de didaktiske principper inden 
for den læringsmålstyrede undervisning i en 7. 
klasse. Vi oplevede, at målstyringen komplice-
rede praktiseringen af et fagligt inkluderende 
klasserum. Dette kom særligt til udtryk hos 
eleven Amalie, som grundet inklusionsloven nu 
tilbragte alle skoletimerne i en almen folke-
skole. Allerede i praktikkens første uge blev 
vi opmærksomme på Amalies mistrivsel. Hun 
blev under logbogevaluering konfronteret med 
sin faglighed eller mangel på samme. Desværre 
fyldte sidstnævnte mest for Amalie: »Målene er 
for svære for mig«, »Jeg kan ikke finde ud af det«, 
»Ved ikke« noterede hun gentagne gange i sin 
logbog, der fungerede som evalueringsredskab 
i relation til læringsmålene.

 I en fortrolig samtale fortalte 
Amalie, at hun ikke var i stand 
til at indfri de mange mål i 
undervisningen, og det bevidst-
gjorde hende om sine egne 
manglende faglige færdigheder. 

KRONIK
AF EMILIE BAUN CHRISTENSEN, SARA NYGAARD KORMAN  
OG REBECCA HERFORT, LÆRERSTUDERENDE, UCC
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Illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen

KRONIKKEN
Fagbladet Folkeskolen bringer normalt en kronik i hvert  
nummer. Som hovedregel er kronikken skrevet på redaktionens 
opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik til bladet, vil vi 
bede dig sende en helt kort synopsis på cirka ti linjer med 
kronikkens hovedpointe og hovedargumentation, som redak-
tionen kan tage stilling til. Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk

hed mellem de mere og de min-
dre fagligt begunstigede elever. 
»Taberne« er dem, som gentagne gange ikke 
formår at leve op til de objektive faglige mål, 
og de oplever derfor nederlag, hvilket truer 
deres faglige selvopfattelse og den faglige inklu-
sion. Problemet i den præstationsorienterede 
målstruktur, der er indbygget i læringsmålsty-
ringen, er, at der kun belønnes for opnåelse af 
målene, og det får den konsekvens, at det ofte 
er de samme elever, som opnår belønningen. 

Der sker med andre ord en 
social sortering af eleverne, når 
målstyring inkluderer elever, 
som er fagligt begunstigede, og 
ekskluderer elever, som ikke 
formår at opfylde læringsmå-
lene. Dette kan ikke være tilfredsstillende i 
en skolekultur, som bestræber sig på at inklu-
dere alle elever uanset faglige forudsætninger.

Kan læringsmål og inklusion forenes?
Det er en stor udfordring for læreren at hånd-
tere målstyring og præstationsorientering, 
uden at det går ud over elever med læringsvan-
skeligheder, deres faglige selvforståelse og op-
levelse af at være inkluderet. En mulig løsning 
på problematikken kunne være at praktisere 
en målkultur, hvor målene er differentierede 
og tilpasset den enkelte elev, og derfor vil 
eleverne hyppigere opleve mestring, hvilket vi 
antager vil øge den faglige inklusion. Dog bliver 
denne målstruktur vanskelig og måske i virke-
ligheden umulig at implementere i praksis, da 
den fælles målstyring og præstationsoriente-
ring er grundlæggende vilkår i konkurrence-
statens skole. Målstyring er blot én del af den 
nuværende uddannelsesmæssige diskurs, som 
desuden indebærer test, målinger, karakterer 
med videre. En diskurs, som er svært forander-
lig. Man kan tillade sig at spørge, om inklusion 
og læringsmålstyret undervisning overhovedet 
kan forenes på hensigtsmæssig vis, eller om 
det øgede fokus på målstyring, høj faglighed 
og præstationer i virkeligheden bevirker, at 
inklusionen spiller fallit? 

Emilie Baun Christensen, Sara Nygaard Kor-
man og Rebecca Herfort er lærerstuderende på 
læreruddannelsen UCC og har i forbindelse med 
et praktikforløb undersøgt, hvilken konsekvens 
den målstyrede undervisningspraksis kan have 
for den faglige inklusion af elever med lærings-
vanskeligheder. I kronikken, der baserer sig på 
de tre studerendes feltstudier, optræder eleven 
Amalie, dette navn er opdigtet af hensyn til den 
pågældende elev.

Hun mente, at der var noget galt med 
hende, at hun var utilstrækkelig, og hun 
udtrykte flere gange en stor skyldfølelse i 
relation hertil. Amalies trivsel og inklusion 
var tydeligvis udfordret i den målstyrede og 
præstationsorienterede undervisningspraksis, 
hvor læringsmålene er styrende for undervis-
ningen og evalueringen af elevernes læring. 
Vores undervisningspraksis fik altså store 
konsekvenser for Amalies selvopfattelse. 

Amalie attribuerede den 
manglende målopfyldelse til et 
spørgsmål om manglende fag-
lige færdigheder og opfattede 
sig som »dum,« »ikke god nok« 
og ikke mindst skyldig i ikke at 
indfri læringsmålene.

Kan læringsmål virke ekskluderende?
Ifølge Andreas Rasch-Christensen (Rasch-
Christensen 2015), som har været med til 
at udarbejde de nye forenklede Fælles Mål, 
bevæger disse sig på et taksonomisk niveau 
over middel, hvilket kan være problematisk. 
De standardiserede krav og forventninger kan 
være for ambitiøse for »specialpædagogikkens 
børn«, hvorfor den målstyrede tænkning med-
fører nogle eksklusionsmekanismer. Amalie 
håndterede situationen ved at trække sig fra 
det faglige læringsfællesskab og gøre sig usynlig 
i klassen. En nederlagsreducerende strategi, 
der potentielt kan true hendes selvopfattelse 
og selvværd. Ifølge inklusionsekspert Rasmus 
Alenkær (Alenkær 2009) handler inklusion om, 
at elever oplever at være en del af fællesskabet, 
agerer som aktive deltagere, har rige deltagel-
sesmuligheder og har et højt fagligt udbytte. 
Dette var ikke tilfældet for Amalie. Tværtimod. 
Hun oplevede ikke at være en del af det faglige 
klassefællesskab, agerede ikke som en aktiv 
deltager og havde ikke rige deltagelsesmulighe-
der, da det faglige niveau, som læringsmålene 
determinerede, var for højt for hende. Det 
begrænsede derfor Amalies faglige udbytte, og 
hun var med andre ord ekskluderet.

Tabere og vindere
Vi erfarede, at inklusionsbestræbelserne er 
vanskelige at gennemføre i en skolekultur 
med et øget fokus på faglige præstationer og 
målopfyldelse, og det bliver særligt proble-
matisk, når samtlige elever bliver vurderet på 
baggrund af de samme objektive krav. 

Konsekvensen heraf er, at 
den målstyrede undervisning 
skaber »vindere« og »tabere«, 
og der opstår dermed en ulig-
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}Fra SAS til Ryanair

Annette van Buren

»Samfundet og forældrene har 
store forventninger til skolen 
og lærerne. Lederne og ele-
verne har store forventninger 
til lærerne. Lærerne har store 
forventninger til sig selv.  Og på 
trods af nogle politikeres ihær-
dige forsøg på at italesætte 
reformen som en succes, så 
dukker der undersøgelser op, 
som ikke helt matcher deres 
virkelighedsopfattelse.

Alle de uindfriede forvent-
ninger tyder på, at der er noget 
galt. Måske er det i virkelighe-
den markedsføringen af refor-
men, det er galt med?

Måske skyldes det, at nogle 
politikere ikke fik sagt, at refor-
men handlede om at få mere 
skole for pengene, som chefre-
daktøren skriver, men i stedet 
solgte reformen på gyldne 
løfter om spændende og vari-
erede skoledage.

Politisk kunne man have 
valgt at sige: ’Vi har ikke de 
samme resurser som tidligere. 
Vi vil fortsat gerne have en god 
skole, men vi bliver nødt til at 
omfordele nogle resurser for 
at få løst de udfordringer, vi 
har. Hvordan gør vi bedst det 
sammen?’

I stedet gjorde man noget 
andet. Havde vi været i luft-
fartsverdenen, havde det lydt 
sådan: ’Vi sælger skolerefor-
men, som om vi går fra SAS til 
Qatar Airlines (verdens bedste 
luftfartsselskab). Men vi giver 
skolerne vilkår som Ryanair. Vi 
siger det bare ikke til nogen, og 
der er nok ingen, der opdager 
det’«.

Kontanthjælpsloftet  
rammer børnene  
og forringer deres  
livsmuligheder

Forleden fortalte en frustreret lærer mig om, 
at flere af hendes elever mangler helt basale 
ting som for eksempel tøj og frokost. Vi 
oplever, at flere og flere af vores medlemmer 
henvender sig med bekymringer og fortællin-
ger om deres elevers dårligere sociale vilkår. 
Problemer, der helt konkret opstår, fordi 
forældre er havnet på en eller anden form 
for offentlig ydelse med deraf manglende 
økonomiske muligheder for at give deres 
børn helt almindelige ting og oplevelser, som 
andre børn får. Den udvikling giver desværre 
flere elever dårligere forudsætninger for at få 
det bedste ud af deres skolegang.  

Oven i disse oplevelser fra lærernes hver-
dag har vi nu fået indført det såkaldte kon-
tanthjælpsloft, som kommer i direkte forlæn-
gelse af de senere års forringelser af de soli-
dariske og kollektive ordninger som for ek-
sempel dagpenge, fleksjob, sygedagpenge og 
førtidspension. Det har ramt såvel dem uden 
for som dem inden for arbejdsmarkedet. Ek-
sempelvis har lønmodtagere, der bliver ramt 
af følger efter arbejdsskade, langvarig sygdom 
eller handicap, ikke længere sikkerhed for, 
at det offentlige sociale sikkerhedsnet samler 
dem op. Sikkerhedsnettet er blevet så storma-
sket, at flere og flere falder igennem, og flere 
ender før eller senere på kontanthjælp. Kon-
tanthjælpsloftet kommer til at betyde, at vi vil 
se flere elever i folkeskolen, som mangler helt 
grundlæggende ting i deres liv. Disse elever 
vil langtfra have de samme livsmuligheder 
som deres klassekammerater.

Et krav fra politikerne på Christiansborg 
er, at folkeskolen skal mindske betydningen af 
social baggrund i forhold til faglige resultater, 
og at flere unge skal gennemføre en ungdoms-
uddannelse. Men vi ved, at når børn vokser 
op i lavindkomstfamilier, er der større risiko 
for, at de får dårligere karakterer i 9. klasse 
end deres klassekammerater. Ligeledes falder 
sandsynligheden for, at de gennemfører en 
ungdomsuddannelse. Folkeskolen skal gøre 
alt, hvad den kan, for at mindske betydnin-
gen af elevernes negative sociale baggrund, 
men folkeskolen kan ikke gøre det alene. Vi 
har brug for, at de ansvarlige politikere sikrer, 
at vi i Danmark har et sikkerhedsnet, der 
samler de familier op, som af en eller anden 
grund ikke kan klare sig selv. Det er i alles 
interesse, at alle børn får de bedste forud-
sætninger af hensyn til deres livsmuligheder 
og dermed også af hensyn til deres bidrag til 
samfundet. 

 Folkeskolen 
skal gøre alt, 
hvad den kan, for 
at mindske be-
tydningen af ele-
vernes negative 
sociale baggrund, 
men folkeskolen 
kan ikke gøre det 
alene.

DLF MENER
AF THOMAS ANDREASEN  
FORMAND FOR DLF’s  
ARBEJDSMILJØ–  
OG ORGANISATIONSUDVALG
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I samarbejde med blandt andre Red Barnet, 
Børnerådet og Børns Vilkår har regeringen 
præsenteret en landsdækkende aktionsplan til 
forebyggelse og bekæmpelse af mobning. Altså 
et bredt samarbejde mellem en lang række or-
ganisationer og aktører, som dagligt håndterer 
mobning. Den nye aktionsplan er et redskab, 
som helst skal medføre, at mange flere børn og 
unge kommer til at leve et liv uden mobning.

Jeg tror, at de fleste af os har oplevet mob-
ning i vores liv. Enten har vi oplevet selv at 
blive mobbet, eller også har vi set andre blive 
mobbet. Mobning kan forfølge os mange år 
efter. Derfor er det også afgørende, at vi tager 
fat og tager ansvar for at stoppe dette uhyre. 
Et uhyre, som har vokset sig større med bru-
gen af de sociale medier. 

Mobning har altid foregået i forskellige 
sociale sammenhænge og ikke kun i folkesko-
len. Men udviklingen af de sociale medier har 

ført mange konsekvenser med sig i forhold 
til mobning. Mobberen, der sidder bag den 
ene skærm, kan have fornemmelsen af, at 
det er anonymt, nemt og gratis at opføre sig 
dårligt på nettet. Man står nemlig ikke ansigt 
til ansigt med den anden person. Men i virke-
ligheden rammer en sådan opførsel ofret bag 
den anden skærm meget hårdere, da denne 
sidder helt magtesløs alene ved tastaturet. 
Den digitale dannelse kræver derfor langt 
mere fokus, hvor voksne også her tager et 
stort ansvar på sig. 

Derudover har regeringen netop lanceret 
en ny klageinstans for mobbeofrene, som skal 
sikre, at institutionerne efterlever deres for-
pligtelser til at skabe et trygt og godt lærings-
miljø. Alt i alt giver det en meget ambitiøs 
helhedsplan, som er et stort skridt på vejen 
mod, at alle børn og unge kan opleve en mob-
befri hverdag.  

Mf Anni Matthiesen (Venstre), børne- og undervisningsordfører, Grindsted 

Mobning gør ondt  
– vigtigt med handling

}Kan fællesskabende matematikdidaktik  
forhindre mobning?

Lisser Rye Ejersbo, lektor, AU, ph.d., cand.pæd. i matematik

»Det er igen oppe til diskussion, hvordan man kan 
forhindre mobning i den danske folkeskole. Der bliver 
talt om bøder til kommuner, hvis ikke der på skolerne 
udføres et arbejde for at undgå mobning. Det er 
tilsyneladende rigtig svært at have med at gøre. Og 
måske er det ikke nok, at man bare taler og opstiller 
regler for god omgang med hinanden, måske skulle 
fagdidaktikken mere på banen og tænke i fællesska-
bende tilrettelæggelse og udførelse som et supple-
ment til en faglig fællesskabsfølelse«.

}Findes der skoler, hvor reformen går rigtig godt?

Niels Christian Sauer, skribent, debattør og lærer

»Vi har masser af dokumentation for, at det går 
rigtig skidt mange steder. Jeg tror også gerne, at 
det kan dokumenteres, at det går mindre ringe end 
for et år siden nogle steder – måske næsten lige så 
godt som inden reformen? Nemlig de steder, hvor 
man har haft held til at tage brodden af reformen 
gennem konvertering af understøttende under-
visning til tolærerordning, opblødning af tilstede-
værelseskrav og indgåelse af lokale aftaler mellem 
kommune og lærerkreds; især der, hvor man har 
aftalt et loft over timetallet.

Nogen valid dokumentation for, at det går ’rigtig 
godt’ med reformen noget sted, har jeg aldrig set. 
Findes den overhovedet?«
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Den Danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse

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

Der kan tegnes begravelsesforsik-
ringer på op til 25.000 kr. Når man 
er fyldt 70 år, ophører præmiebe-
talingen.

Som medlem af DLB vil du sikre di-
ne nærmeste en økonomisk hjælp 
til dækning af de store udgifter, 
der altid vil være i forbindelse med 
død og begravelse. – De mange 
henvendelser, vi får fra pårørende 
til afdøde lærere, vidner om, at der 
fortsat er et meget stort behov for 
at få udbetalt begravelseshjælp.

I juli kvartal blev der for 5 afdøde 
medlemmer udbetalt en begra-
velseshjælp på 72.130 kr. – heraf 
bonus 24.630 kr.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 97 56 80 57
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Normalt sætter forvaltning og lærerkreds sig alene 
sammen og indgår en lokal arbejdstidsaftale. I Faaborg-
Midtfyn Kommune tager forvaltningschefer og kredsfor-
mand rundt til samtlige skoler for at få input fra lærerne. 

På rundtur til alle skoler  
for en lokalaftale

Alle indspark fra dialogmøderne rundtom på 
skolerne bliver skrevet ned og brugt, når for-
valtning og lærerkreds skal indgå den lokale 
arbejdstidsaftale.
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Lærere, børnehaveklasseledere og ledere fra 
de to afdelinger af Tre Ege Skolen – Kværn-
drup og Ryslinge – finder sig en plads ved 
langbordene i lærerværelset på skolen i 
Ryslinge. De er alle indbudt til to timers 
dialogmøde om en lokal arbejdstidsaftale, der 
skal træde i kraft fra skoleåret 2017-2018.

For hvor normalen er, at forvaltning og 
et par repræsentanter fra lærerkredsen sæt-
ter sig sammen i et lukket rum og indgår en 
arbejdstidsaftale, har Faaborg-Midtfyn Kom-
mune valgt en anden vej. 

»I stedet for den klassiske måde vil vi 
gerne i øjenhøjde med lærerne, have nogle 
gode ideer og møde alle lærere, og så er vores 
ydmyge håb og ønske, at vi får indgået en 
aftale, som flest muligt synes om. Samtidig får 
vi sendt et meget vigtigt signal om, at vi ikke 
sidder i et lukket tårn, men at vi er sammen 
om at lave god skole«, siger Jakob Vejlø, chef 
for Forebyggelse, Dagtilbud og Skole i Center 
for Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn 
Kommune. 

Rundturene på skolerne foretages af ham 
plus chefkollega Ulrik B. Thomsen og Peter 
Lund Andersen, formand for Lærerkredsen 
Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg. 

»Vi er godt halvvejs nu, og vi får nogle 
utrolig gode indspil og vigtige input til den 
kommende aftale på de her møder, og vi kan 
virkelig mærke engagementet hos lærerne, 
der gerne vil gøre deres arbejde godt«, fortæl-
ler Ulrik B. Thomsen med samme titel som 
Jakob Vejlø.

Loft og fleksibilitet
På dialogmødet i Ryslinge er der efter en kort 
præsentation af de to centerchefer og bag-
grund for rundturen ved at komme godt gang 
i indsparkene til den nye arbejdstidsaftale. 

»Vi burde have en fastlåst pulje til forbe-
redelse. For lige nu kan jeg kun afspadsere 
i forberedelsestiden, hvis de øvrige opgaver 
tager længere tid end ventet, og så kommer 
jeg delvis uforberedt til undervisningen«, si-
ger en af lærerne. 

»Hvis jeg skal kunne lave kvalificeret un-
dervisning med differentiering, er det nød-
vendigt med et loft på antal undervisningsti-
mer omkring 18-19 a 60 minutter«, mener en 
anden.

»Aftalen skal give mulighed for at kunne 
kigge på en enkelt klasse i forhold til særlige 
opgaver. For det kræver altså meget mere, 
hvis man i én klasse har syv elever ud af 25, 
som kræver udvidet forældresamarbejde, 
indsatsplaner og statusplaner, og i en anden 
én elev eller slet ingen«, byder en tredje ind. 

Mange af indsparkene handler om netop 
tid til alle de øvrige opgaver og om at bevare 
den fleksibilitet, som Tre Ege Skolen allerede 
har i dag. Hvor man har mulighed for at væl-
ge enten 40 timers fuld tilstedeværelse eller 
arbejde mere fleksibelt med 30 timers tilste-
deværelse, fem timers puljetid og fem timers 
flekstid, hvor man kan arbejde hjemme. 

Lærerne er også godt tilfredse med deres 
opgaveoversigt med timetal. Flere efterlyser 
dog en endnu større udspecificering.

God dialog
Dialogmødet lakker mod enden, og der er 
rosende ord fra både forvaltningschefer og 
kredsformand for engagement og input og fra 
medarbejderne for dialogsøgningen. 

»Det er et supergodt initiativ, at cheferne 
kommer ud og gerne vil høre, hvordan vi har 
det, og i forhold til lokalaftalen er det den 
helt rigtige vej til en fælles forståelse«, mener 
Gitte Hviid, dansklærer på Tre Ege Skolen i 
Ryslinge. 

Carina Bangsgaard, børnehaveklasseleder 
samme sted, bakker op:

»Det er rigtig dejligt, at administrationen 
kommer herud og lytter til os. Især hvis vi 
kan se det i den færdige aftale«. 
freelance@folkeskolen.dk

TEKST DORTHE KIRKGAARD NIELSEN

FOTO HUNG TIEN VU 

Faaborg-Midtfyn Kommune har i alt 11 folkeskoler – 
inklusive heldagsskolen Vantinge. Skolerne er fordelt 
på 16 matrikler og har i alt omkring 400 lærere og bør-
nehaveklasseledere. 

Fakta om skolevæsenet

»I forhold til 
lokalaftalen  
er det den helt 
rigtige vej til 
en fælles  
forståelse«.
Gitte Hviid, lærer
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En lokal arbejdstidsaftale er nødvendig både 
for folkeskolens velbefindende og for at sikre 
såvel holdbare som ens arbejdsvilkår for 
lærerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det 
mener Peter Lund Andersen, formand for 
Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde 
og Nyborg.

»Som lærerkreds er vi optaget af at sikre 
kvalitet i skolen, og derfor vil vi gerne have 
skabt nogle arbejdsvilkår, så lærerne har mu-
lighed for at lykkes med deres job og dermed 
også skabe bedre trivsel blandt lærerne. For 
medarbejdere trives bedre, når de kan levere 
bedre«, siger Peter Lund Andersen. 

»Samtidig handler ønsket om en lokal 
arbejdstidsaftale også om at skabe ensartede 
vilkår. For det er ret problematisk, at efter 
indførelsen af lov 409 kan det være som dag 

og nat at arbejde på de enkelte skoler i kom-
munen«. 

Peter Lund Andersen har stor ros til Cen-
ter for Opvækst og Læring for den konstruk-
tive tilgang, efter at lærerkredsen i foråret 
henvendte sig med ønsket om en lokal ar-
bejdstidsaftale. 

»Som lærerkreds er vi optaget af at sikre kvalitet i skolen«, siger 
kredsformand Peter Lund Andersen. Han har tillid til, at dialogmøderne 
med lærere og forvaltning fører til en god arbejdstidsaftale.

En nødvendig aftale

»Vi er enige langt hen ad vejen, og selvom resursespørgs-
mål kan spænde ben for nogle af vores ønsker, har jeg 
rigtig meget tillid til, at vi får landet en god aftale, hvor 
lærerne tydeligt kan se deres input fra dialogmøderne«, 
siger Peter Lund Andersen, formand for Lærerkredsen 
Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg.

Delegeretmøde 2016
Indkaldelse til delegeretmøde i 

Lærernes a-kasse.

Efter vedtægtens § 26 indkaldes herved
til ordinært delegeretmøde.

Mandag den 21. november 2016 
kl. 15.00 – 20.00

i Kosmopol, Fiolstræde 44, København K.

Foreløbig dagsorden
1. Mødets åbning og valg af dirigent
2. Fastsættelse af forretningsorden
3. Beretning
4. Regnskab 2015
5. Orientering om budget 2017
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af hovedbestyrelse
9. Valg af suppleanter til de almindelige 
 medlemmer af hovedbestyrelsen
10. Valg af revisorer
11.  Valg af revisorsuppleanter
12.  Eventuelt

Gordon Ørskov Madsen, Formand 
Frank A. Jørgensen, Sekretariatschef

Eva og Svend Aage Lorentzens 
Fond uddeler i marts legater 
á kr. 10.000,- til uddannelse til 
børn af lærere, der er eller har 
været medlem af Danmarks 
Lærerforening.

Ansøgningsfrist:
1. november 2016

Motiveret ansøgning bilagt nød-
vendig dokumentation sendes til:
Advokat Rita S. Simonsen på 
mail rs@kielberg.com

EVA OG SVEND AAGE 
LORENTZENS FOND

Læs mere på 
www.odenselaererforening.dk
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Der bliver ikke kun talt lokal arbejdstids-
aftale, når de to centerchefer Jakob Vejlø 
og Ulrik B. Thomsen samt kredsformand 
Peter Lund Andersen er på turne rundtom 
på kommunens folkeskoler. Pædagogisk 
udvikling er også sat på dagsordenen. For 
også her vil forvaltningen gerne have input 
fra medarbejderne. 

»Alt for længe er den pædagogiske udvik-
ling kommet ovenfra i form af talrige projek-
ter ofte med sirlige bogstavkombinationer, 
men det skal vendes rundt, så pædagogisk 
udvikling kommer nedefra. For det giver 
langt større arbejdsglæde, når man har indfly-
delse på eget arbejde«, lød det fra Peter Lund 
Andersen på dialogmødet. 

Dialogmødet med lærerne på Tre Ege Skolen handler om 
andet end lokal arbejdstidsaftale. Centercheferne Jakob 
Vejlø og Ulrik B. Thomsen vil gerne have input fra medar-
bejderne om pædagogisk udvikling.

Pædagogisk udvikling 
på dagsordenen 

Det bliver en god lejrskole!

Gratis rejse til Bornholm

Sjove læringsmuligheder 
i den flotte natur med alt 
fra busture til rappelling

Samarbejdsøvelser, 
som styrker klassens 
sammenhold

Skønne lejrskolesteder 
med swimmingpool og
mange aktivitetsmulig-
heder

Ring nu på 5695 8566 eller mail 
på info@teambornholm.dk

www.lejrskole-bornholm.dk

BORNHOLM

ü

ü

ü

ü

Giv dine elever en sjov
og lærerig lejrskole.

Glæd jer til:

Få inspiration til turen og 
hent lærervejledning og 

elevhæfter på
lejrskole.bornholm.info
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Fægtningen blev en vej ud af 
stressen. I uge 41 tog han til 

Stralsund i Tyskland for at deltage 
i verdensmesterskabet.

»DER KAN  
GODT VÆRE  

LYS FOR  
ENDEN AF  

TUNNELEN«

STRESSRAMT LÆRER:
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ankemylder, kaos i hovedet 
og absolut ingen ro i krop-
pen – det var sådan, Jimmi 
Kristensen havde det, da 
stressen og depressionen var 
værst. Han kunne ikke sove, 

havde lukket sig inde og ville helst ikke ud 
af huset, før det blev mørkt. Ville ikke møde 
nogen, han kendte. For tre år siden så han 
ingen udveje overhovedet og troede aldrig, at 
han skulle komme op til overfladen igen. 

Fægtningen kom ind i hans liv ved et til-
fælde. En forælder på hans tidligere skole var 
også sygemeldt, og de talte sammen og be-
gyndte at fægte sammen.

»Når jeg fægtede, oplevede jeg det eneste 
tidspunkt, hvor jeg kunne koncentrere mig. I 
fægtning er der fuldt fokus på nuet – øjeblik-

ket – så det var det eneste tidspunkt, hvor jeg 
ikke havde tankemylder. Det eneste tidspunkt, 
hvor jeg kunne slappe af i hovedet«, fortæller 
Jimmi Kristensen.

Han er tidligere cykelrytter, men måtte 
stoppe som 40-årig med at cykle på det ni-
veau. Han var slidt i ryg og knæ. Han kan lide 
at gå på jagt, men det var helt umuligt, da han 
var sygemeldt med stress.

»Tidligere holdt jeg meget af at sidde i en 
stor svensk skov og vente på et bytte. Men 
jeg kunne slet ikke være i min krop, kunne 
ikke koncentrere mig eller sidde stille, så jagt 
var ikke længere en mulighed. Ingen dyr ville 
komme forbi mig i den situation«.

Men fægtning blev en mulighed. Han stod 
tidligt op hver dag, fægtede en-to timer med 
kammeraten, mødte op til fælles fægtning om 
aftenen og fandt ud af, at han var ret god til 
det.

Glad for læreruddannelsen
»På det tidspunkt kunne jeg hverken læse eller 
løse krydsogtværs. Fordi jeg slet ikke kunne 
koncentrere mig. Men efter halvanden til to 
timers fægtning om formiddagen oplevede jeg 
at være dødtræt fysisk. Det var en lise«.

Som ung uddannede Jimmi Kristensen sig 
til bygningsmaler. I 1992 tog han pædagogud-
dannelsen og arbejdede på en specialskole. 
Her oplevede han at blive mere og mere invol-
veret i undervisningen og blev interesseret i at 
tage læreruddannelsen. Han kunne få merit og 
klarede så læreruddannelsen på Skive Semina-
rium på to år. 

Da de på hans datters skole i Viborg hørte, 
at han ville videreuddanne sig til lærer, ud-
arbejdede de et skema til ham, så han kunne 

Af Helle Lauritsen  •  Foto: Lars Holm

læse og tjene penge samtidig. Han blev færdig 
med læreruddannelsen i 2010 og fik straks 
derefter arbejde på Finderuphøj Skole. 

»Da vidste jeg, at jeg var landet, hvor jeg 
skulle være. Som lærer. Jeg havde linjefag i 
dansk og idræt og holdt meget af mit arbejde. 
Jeg havde fokus på læsning på de yngste klas-
setrin, og det gik rigtig fint«, fortæller han.

Får nye fag 
Men efter et par gode år bliver han sygemeldt 
i slutningen af 2012. Han oplever, at omfanget 
af arbejdet er taget kraftigt til. Skolevæsnet 
skal spare, og der er mange nye opgaver at 
se til. Han er ikke selv god til at sige fra og 
oplever, at når han siger fra, skal han stå til 
regnskab over for ledelsen. Arbejdet vokser 
ham over hovedet.

Desuden får han timer i mange andre fag 
end dansk og idræt.

»Jeg fik matematik i 5. og 6. klasse, natur/
teknologi og engelsk. Idræt blev taget fra 
mig, og jeg havde kun få timer i dansk. Det 
var utroligt hårdt at undervise i matematik, 
som jeg ikke havde haft, siden jeg selv gik i 
folkeskolen. Den ene klasse havde 27 elever, 
og meningen var, at vi skulle være to på klas-
sen, men sådan blev det aldrig. Jeg stod alene 
med den. En anden klasse havde få elever, 
men de var på meget forskellige niveauer 
fagligt, og matematik var ikke lige mit fag, så 
jeg måtte bede om hjælp«.

Han begynder at sove dårligt om natten 
og at have tankemylder både nat og dag. Han 
prøver at komme tilbage på skolen. 

»Jeg savnede ungerne. Både min læge og 
min omgangskreds advarede mig imod at 
komme for hurtigt tilbage. Og allerede første 

Jimmi Kristensen var hårdt ramt af stress og i dyb  
depression, da han blev sygemeldt, og valgte at sige sit job 
op for nogle år siden. Nu er han tilbage i et nyt lærerjob 
og har deltaget i verdensmesterskabet i fægtning. 
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dag kunne jeg mærke, at jeg slet ikke var dér, 
hvor jeg skulle være«.

Det ender med, at han må gå til lægen, der 
straks sygemelder ham med stress. 

»Jeg fik at vide, at jeg skulle gå hjem og 
trække stikket fuldstændigt. I tiden lige efter 
blev flere af mine kolleger sygemeldt, og nogle 
holdt op. Skolelederen sagde også op. For mig 
udviklede det sig til den sorteste depression«.

Han bliver også skilt oven i det hele.

Fægtede ni gange om ugen
Han prøver at gå til psykolog, og på et 
tidspunkt siger lægen, at han skal komme 
til samtale hver anden uge. Fordi han er så 
deprimeret. Han falder i søvn til fjernsynet, 
hvis han falder i søvn. Og han går helst kun 
udenfor efter mørkets frembrud. Indkøb 
bliver klaret lige før lukketid.

»Løsningen blev at finde noget, jeg kunne 
koncentrere mig om. Jeg kunne slet ikke huske 
noget danskfagligt, og hver gang jeg fandt ud 
af, hvor dårligt jeg havde det mentalt, så røg 
jeg lige fem ekstra trin ned ad stigen«, fortæl-
ler Jimmi Kristensen.

Det blev fægtetræningen, der brød sygdoms-

billedet. Den koncentrerede træning i fægtning 
med kårde har hjulpet. Han kom hurtigt op på 
at træne ni gange om ugen, og efter syv måne-
der som fægter deltog han i det danske mester-
skab og blev nummer tre i sin aldersgruppe. 
I maj tog han til nordisk mesterskab uden at 
fortælle det til familien. Her blev han nummer 
fem. I uge 41 tog han til verdensmesterskabet i 
Stralsund i Tyskland. Han er udtaget til lands-
holdet for at forsvare Danmark (resultatet er 
ikke kendt ved redaktionens slutning).

»Egentlig var det tilfældigt, at det blev fægt-
ning, der fik mig op igen. Men når jeg stod i 
dragten og bag masken, så kunne jeg endelig 
slappe af. Så jeg har fægtet rigtig meget de 
seneste år«.

Han begyndte også for et stykke tid siden 
at tage ud med fægteklubben og undervise på 
skoler i idrætstimerne og på ungdomsskolen.

»Når jeg stod i dragten og bag 
masken, kunne jeg koncentrere 

mig«, fortæller Jimmi Kristensen. 
Så der er blevet fægtet meget de 

seneste år.
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EN FAMILIE, EN FLUGT, ÉN CHANCE

SF STUDIOS PRÆSENTERER

EN FILM AF NICOLO DONATO

SF STUDIOS PRÆSENTERER

EN FILM AF NICOLO DONATO

NYT UNDERVISNINGSMATERIALE 
TIL DANSK, HISTORISK DRAMA 

Torsdag den 27. oktober er der biografpremiere over hele landet på 
 

som er en fi lm inspireret af virkelige hændelser og fortæller historien 
om de mennesker, der trådte i karakter i de skæbnesvangre dage 

i starten af oktober 1943, da over 7000 danske jøder blev 
sendt på fl ugt af nazisterne.

 
I forbindelse med biografpremieren har Filmcentralen.dk 

udarbejdet undervisningsmateriale rettet mod 8., 9. og 10. klassetrin 
og gymnasiet til fagene dansk, historie og kristendomskundskab. 

Temaerne omhandler ”Jøder på fl ugt – fordomme om medmennesker”, 
”Børn beretter” – hvor virkelige personer, der har haft de dramatiske 

begivenheder helt tæt på, fortæller om desperationen, angsten 
og adskillelsen – samt ”Mørkemænd – nazisme og censur”. 

Temaer som berører et vigtigt kapitel i dansk historie, men i høj 
grad også er relevante for den aktuelle samfundsdebat.

★★★★★
”EN VELSPILLET, VIGTIG OG 

SKRÆMMENDE AKTUEL FILM, 
SOM SKILDRER LANGT MERE END ET 
VIGTIGT KAPITEL I DANSK HISTORIE”

MAGASINET LIV

★★★★★
”BRUTALT, RØRENDE, ANGSTFULDT, 

STÆRKT OG NÆSTEKÆRLIGT PORTRÆT 
AF EN TID OG DENS MENNESKER, 

DER SÆTTES PÅ EN SÆRLIG PRØVE”
FEMINA
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Et halvt år i praktik
Jimmi Kristensen er også kommet godt i gang 
med at arbejde igen. For halvandet år siden 
mente de på jobcentret, at han skulle ud i 
praktik – måske hos en cykelsmed, lød deres 
forslag.

»Jeg ville gerne ud i praktik, men helst 
på en skole, så da jeg kørte forbi min gamle 
folkeskole en dag, gik jeg ind og talte med 
skolelederen. Han var med på, at jeg kunne 
få et praktikophold nogle timer hver formid-
dag. Første dag havde jeg lyst til at løbe væk, 
men der gik kun et par dage, så mærkede jeg, 
hvad jeg skulle gøre. Jeg var i en 1. klasse, hvor 
en gruppe elever haltede med læsningen. Jeg 
samlede dem og begyndte at lære dem bogsta-
vernes lyde og læste med dem. Jeg oplevede 
lige så stille at få overblik over tingene igen«.

Praktikopholdet på Mønsted Skole kom til 
at vare et halvt år. Derefter var Jimmi Kristen-
sen på et kursus i at skrive ansøgninger og fik 
job på Nordre Skoles afdeling Rindsholmvej, 
hvor han underviser i specialafdelingen. 

»Jeg har været i gang siden august 2015 
og underviser i dansk, engelsk og idræt. Det 
er dejligt at være i gang med lærerarbejdet 

igen. Jeg ved, at stressen sidder latent i mig, 
men nu har jeg lært at sige fra. Det kan være 
irriterende for kolleger og ledelse, men det 
er vigtigt, at jeg kan det. Ellers går det ikke«, 
siger Jimmi Kristensen.

Det betyder for eksempel også, at han altid 
har bisidder med, når han skal til et møde 
med ledelsen eller en medarbejderudviklings-
samtale.

»Ingen skal trække mig ind til et møde, 
hvor jeg ikke kender dagsordenen. Det ople-
vede jeg tidligere under min sygemelding, og 
det skal ikke ske igen. Jeg har bisidder med, 
fordi jeg måske ikke selv hører alt. Det kan 
være tillidsrepræsentanten, der går med mig 
til møder«, fortæller Jimmi Kristensen.

»Jeg har brug for ro og koncentration. I 
arbejdet med specialklasseelever kan der 
være brandslukning nogle gange, og derfor 
har vi i teamet talt med ledelsen om, at det 
ikke nytter, at de kommer med meddelelser 
i løbet af arbejdsdagen. De må vente til efter 
undervisningen og uden for klasserummet. Så 
går det bedst«. 
hl@folkeskolen.dk

Det er dejligt at være 
i gang med lærerar-
bejdet igen. Jeg ved, 
at stressen sidder 
latent i mig, men nu 
har jeg lært at sige 
fra.
Jimmi Kristensen
Lærer

LEJRSKOLE I KØBENHAVN?
Tag klassen med på den fedeste tur til hovedstaden – Danhostel 
Copenhagen City tilbyder de perfekte rammer til opholdet!

Hos os bor I lige i hjertet af København med mulighed for byens bedste 
udsigt. Alle måltider kan bestilles hos os, vi kan også smøre madpakker til 
hele gruppen og har I brug for det hjælper vi meget gerne med koordinering af 
buskørsel, råd om sightseeing og meget mere - hos os kan I få skræddersyet 
det perfekte ophold der passer til lige præcis jeres ønsker og behov.
Ring eller skriv til os og få et godt tilbud på jeres næste lejrskole!
Find mere information og billeder af vores nyrenoverede lobby, 
café/restaurant og reception på www.cphhostel.dk.

Telefon: +45 3318 8338
Mail: hostel@danhostelcopenhagencity.dk
Web: www.cphhostel.dk
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NÅR MAN skriver en ph.d. om 
kompetenceudvikling af lærere og pæda-
goger med inklusion som eksempel, skulle 
man gerne komme frem til noget nyt og helt 
anderledes. Micki Sonne Kaa Sunesen har en 
baggrund som lærer og konsulent i skolever-
denen. Han endte med det resultat, at det al-
lermest afgørende for, om lærere og pædago-
ger oplever, at de lærer noget, baserer sig på 
nogle helt konkrete og velkendte faktorer.   

»Når man sidder med data fra tre års forsk-
ning, leder man jo efter ny viden, så det tog mig 
noget tid at se, at det vigtige netop er det, som 
man egentlig kan tænke sig til – nemlig forbere-
delsen af forløbet, som påvirker de professionel-
les indstilling, teamets og lederens opbakning, 
gode rammer, tid og support«, fortæller han.

»Men at det er enkelt, betyder på ingen måde, 
at det er nemt. Og der var få steder, hvor jeg så, 
at det hele var koordineret som en samlet hel-
hed, hvor alle trak i samme retning«, siger han.

Micki Sunesens interesse i efteruddannelse 
med særligt fokus på inklusion kommer af 
hans egne erfaringer fra skoleverdenen – både 
som lærer og som underviser for lærere. Og 
at det blev inklusion, handler om, at det er et 
af de områder, som udfordrer lærere og pæ-
dagoger allermest netop nu.

»Med inklusion er det, som om det bliver 
en bedre og bedre ide, jo længere væk man 
kommer fra praksis. Det er det, jeg har set. 
Og lærerne oplever ikke at have kompeten-
cerne til at håndtere den opgave, de står 
med. Der bliver brugt milliarder på at kompe-
tenceudvikle dem. Men man forsøger alene at 
udvikle lærerne og glemmer, at det er umuligt 
for dem at udvikle sig, hvis konteksten er sta-
tisk. Det er jo hele skolen, der skal udvikles«. 

Efteruddannelse  
kræver engagement,  
tid og ledelse
TEKST: PERNILLE AISINGER • FOTO: HUNG TIEN VU

»Man har en forestilling om, at kompetenceudvikling skal 
være af noget nyt – noget, vi ikke har arbejdet med før. Men 

det kunne jo også handle om at kvalificere eller systemati-
sere noget, man allerede har gang i«, siger Micki Sunesen.

34 /  F O L K E S K O L E N  /  1 8  /  2 0 1 6

147426 p34-36_FS1816_Fri leg_4_Efteruddannelse.indd   34 14/10/16   09.35



Derfor satte Micki Sunesen sig for at skabe 
et kompetenceudviklingsforløb med afsæt i 
forskning på området. Det blev en kombination 
af den israelske Feuerstein-teori om mediated 
 learning experience – en neuropsykologisk 
tænkning, der handler om, hvad sociale rela-
tioner betyder for læringen – og de didaktiske 
teorier fra norske Erling Lars Dale. På pædagog-
siden deltog alle pædagoger, medhjælpere og 
ledere i Hedensted Kommune. Lærerne kom 
fra hele landet – nogle steder hele skoler eller 
årgange, andre steder enkeltpersoner eller team 
og et frivilligt tilbud til lederne. De i alt 600 
lærere og pædagoger kom gennem et halvt års 
forløb med vekselvirkning mellem kursusdage 
og afprøvning i praksis. Det næste halve år fik 
de tilbud om support fra underviserne, mens de 
arbejdede videre. Micki Sunesen fulgt hele forlø-
bet i både undervisning, praksis, efterfølgende 
arbejde og via interview og spørgeskemaer. 

»Mit udgangspunkt var, at jeg ville se på 
kompetenceudvikling fra lærernes og pæda-
gogernes perspektiv. Meget forskning kommer 
til at se det hele så meget oppefra og bliver så 
instrumentel, at forskningen kommer for langt 

væk fra virkeligheden. Det var derfor, jeg valgte 
at benytte mig af aktionsforskning – kombineret 
med andre metoder«, fortæller Micki Sunesen.

Lærerens tilgang og teamet er essentielt
En af de ting, Micki Sunesen kom frem til, 
var, at der ligger en stor nøgle til succes al-
lerede i forberedelsen til forløbet.  

»Nogle steder var projektet bare blevet 
nævnt af lederen på et møde, og nogle lærere 
havde meldt sig på. Andre steder var det må-
ske lederen, der havde bestemt det. Jeg har for 
eksempel haft et helt hold, som dukkede op 
og ikke anede, hvad de skulle. Når det foregår 
på den måde – og det er jo på ingen måde et 
særtilfælde – starter kompetenceudviklingen jo 
ikke på dag ét, for så står underviseren på for-
løbet og skal svare på alle hv-spørgsmålene«. 

Og forberedelsen til efteruddannelsen 
påvirker lærerens tilgang til undervisningen 
ligesom lærerens indstilling til at deltage i 
projektet – i dette tilfælde hele tanken bag 
inklusion. Lærere, der kom med den hold-
ning, at inklusion handler om at tilføre flere 
resurser til børn med diagnoser, fik mindre 
ud af forløbet end lærere, der kom med den 
indstilling, at inklusion handler om en fælles-
skabsorienteret vision for hele skolen.  

Derudover har lærerens måde at gå til ny 
viden på betydning.

»Læreren, som hurtigt siger: Jeg har hørt det 
hele før, det ligner det, vi plejer at gøre – der 
taler man om genkendelse. Men at genkende 
noget er ikke det samme som at forstå og gøre 
det. Disse lærere efterlyser mening og praktisk 
anvendelighed, men forstår ikke kompleksite-
ten af det nye eller søger måske ikke komplek-
siteten, fordi de er rent praktisk orienterede. 
De tilpasser det faglige indhold til de mentale 
modeller, de har i forvejen, og kan på basis af 
kortvarig afprøvning af konkrete aktiviteter i 
egen praksis fastslå, at det faglige indhold på 
kompetenceudviklingsforløbet ikke er nyttigt – 
og i øvrigt ligner det, som de gør i forvejen«.

På den anden side står lærere, som tilgår 
det nye på et højt kognitivt niveau, analyserer, 
afprøver, opstiller hypoteser for egen praksis, 
tilegner sig de nye begrebet og begynder at 
bruge dem aktivt. Og her kommer teamet ind 
som en vigtig faktor. Lærerne giver nemlig 
klart udtryk for, at teamet er lærernes eneste 
sociale læringsarena – det er her, de kan afprø-
ve det nye sprog og reflektere over det lærte. 
Derfor gør det meget stor forskel, om hele 
teamet har deltaget – og hvis ikke, hvordan 
resten af teamet tager imod den nye viden fra 
de lærere, der har været af sted. 

De mange millioner, der bli-
ver brugt på efteruddannelse 
af lærerne, kan være spildt, 
hvis man ikke sikrer, at de er 
forberedt og får tid og opbak-
ning fra ledelsen, teamet og 
lærerne, lyder det i ny ph.d.

1. Planlæg forløbet grundigt. Det er væsentligt, at 
de deltagende professionelle ønsker at tilegne 
sig det faglige indhold. Drøft svaret på, hvorfor 
netop dette indhold er udvalgt og ikke et andet 
fagligt indhold.  

2. Betragt teamet som en afgørende faktor I kom-
petenceudviklingsforløbet. Kvalificer selve or-
ganisationen af kommunikationen, og brug den 
faglige terminologi i den interne kommunikation 
om de erfaringer, I gør. Læs faglige tekster, tal 
sammen om det, som I læser.  

3. Giv gode rammer og vilkår for de professionelles læ-
ring, og brug disse rammer og vilkår til at lære såvel 
individuelt som sammen. Overvej desuden, hvad 
det betyder for jer at være en lærende organisation.  

4. Led kompetenceudviklingsforløbet ved at lede 
på læring af det faglige indhold. Få den samlede 
organisation til at summe af det, som de profes-
sionelle er ved at lære. Brug redskaber som for 
eksempel modeller, billeder, oversigter og nøgle-
ord til at få organisationen til at summe.  

5. Gør brug af supportsystemer til at understøtte 
de professionelles læring. Supporten skal have 
indsigt i det fagområde, som de professionelle 
er ved at lære.  

Anbefalinger til  
efteruddannelse:
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»En del lærere har desværre en negativ 
holdning til teori og møder derfor også kol-
leger, der kommer hjem og bruger nye be-
greber, med: ’Det er jo bare teori, men hvad 
med praksis?’ Jeg tænker, at teori er det, der 
adskiller læreren fra forældrene – læreren har 
et fagsprog og kan fagliggøre valg og betragt-
ninger. Læreren kan forklare, hvorfor du gør 
det, du gør. Derfor er det ærgerligt, at teori 
har så lav en status i lærerverdenen«.

Lederen og tiden
Det er en kendt løsningsmodel, at hvis der er 
et problem i skolen, så må det handle om, at 
lærerne skal efteruddannes. Men ifølge Micki 
Sunesen hjælper det ikke noget at give lærerne 
kompetenceudvikling, hvis lederen ikke er med 
i processen. Det handler dels om, at lederen 
selv skal tro på, at det er det rigtige faglige ind-
hold, og/eller involvere alle i en demokratisk 
proces om, hvilken retning man skal bevæge 
sig i. Dels om, at lederen skal have en viden 
om, hvad det er, lærerne lærer. Og dels om, 
at lederen skal være klar til at lede på det nye, 
som lærerne arbejder med, og følge op på det.

»Den form for ledelse, som lærerne selv 
fremhæver, når jeg spørger dem, er, at de får 
tid og rammer og struktur. Men den form for le-
delse, som de vender tilbage til – og som jeg kan 
se gør en forskel – er, når lederen leder på det 
faglige indhold. Når lederen taler med lærerne 
med brug af den terminologi, som lærerne er 
ved at lære. Hvis lederen ikke ved, hvad lærer-
ne er ved at lære, så tillægger han det ikke vær-
di. Der er for eksempel stor forskel på, om lede-
ren bare på gangen spørger: ’Nå, hvordan går 

det med det der medieret læring?’ hvor læreren 
skal starte med at forklare, hvad det overhove-
det er, og når lederen spørger: ’Hvordan bruger 
du de tre universelle medieringskategorier, når 
du starter din undervisning?’ Så springer man 
tvivlen og distancen over og kan kommunikere 
om det, som lærerne er ved at lære«. 

Micki Sunesen understreger, at ledelse ikke 
altid er noget, lederen udøver i egen person. 
Det handler også om at sætte retning, allokere 
resurser for support, opbygge møderne på nye 
måder eller give lærerne nye funktioner, som 
passer til det, de lærer. Lederen skal etablere 
et ledelsestryk, som signalerer, at man mener, 
at det nye er vigtigt og skal bruges – det er ikke 
bare lærernes eget projekt.

Og når det så er sagt, så er tiden og af-
skærmningen essentiel. 

»Det er et gennemgående tema for lærere 
og pædagoger i min forskning, at de ikke har 
tiden til at arbejde med det nye, de lærer. Det 
er utroligt svært at arbejde med noget, man er 
engageret i, fordi man i skolen og daginstitu-
tionerne hele tiden bliver overhalet af virkelig-
heden. Og kompetenceudvikling er på ingen 
måde skærmet. Lærerne forventes at skulle 
håndtere alt det, de har i forvejen. Og det er 
bare sådan, at opmærksomheden drejes mod 
det, der gør, at læreren kan komme igennem 
sin hverdag, og det bliver så på bekostning af 
læreprocesserne. Derfor når man aldrig til de 
komplekse processer, der skal til for at ændre 
hele organisationen, fordi hverdagen består 
af for mange praktiske gøremål, som alle sam-
men kræver den fulde opmærksomhed«.  
pai@folkeskolen.dk 

Micki Sonne Kaa Sunesen er oprindeligt uddannet folke-
skolelærer. Han arbejdede som lærer i folkeskolen i syv år. 
Derefter arbejdede han med den nye skolestruktur som 
konsulent for Langeland Kommune og efterfølgende med 
en cand.pæd.pæd.psych. i bagagen i Pædagogisk Psyko-
logisk Rådgivning i Faaborg-Midtfyn Kommune. Han har 
også undervist i LP-modellen for lærere og pædagoger 
over hele landet. Han er nu chef for konsulenthuset Axept 
og tilknyttet Danmarks Institut for Pædagogik og Uddan-
nelse, Aarhus Universitet, hvor han 17. oktober forsvarede 
sin ph.d., »Læreres og pædagogers oplevede læringsud-
bytte af et pædagogisk kompetenceudviklingsforløb – 
med inklusion som eksempel«. Til januar kommer en bog 
baseret på hans ph.d. med titlen »Mediated Learning Ex-
perience – En inkluderende praksis i dagtilbud og skole«, 
og Dafolo afholder en konference i april om emnet. 

Micki Sonne Kaa Sunesen

DE STORE LÆSER
26.-27. januar 2017 - Golf Hotel Viborg

Konference om litteratur og læsning på de ældste trin  
i grundskolen
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6Hør bl.a. om læse-, fortolknings-, fremstillings- og kommunikations-

kompetencer samt om it-fagdidaktik, læringsmål og prøverne 
i dansk. Mød bl.a. Johannes Fibiger, Elisabeth Arnbak, Jimmi 
Michelsen og Pernille Tjellesen m.fl. 
viacfu.dk/destorelaeser

Få viden til at vælge
VIA Center for 
Undervisningsmidler
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Nu hjælper BørneTelefonen 
også om natten
Med inspiration fra andre lande sidder de nu klar hos 
BørneTelefonen helt ud på natten. BørneTelefonen 
har normalt åbent til klokken 23, men fra november vil 
børn kunne ringe med deres bekymringer og proble-
mer helt til klokken 2 om natten. Et forsøg har vist, at 
børnene også ringer meget sent og fortæller om store 
svigt og akut brug for hjælp.

Klæd dig på til  
skolebestyrelsen
Skole og Forældre står bag et kursus, som skal klæde nye eller 
kommende medlemmer på til arbejdet i skolebestyrelsen. Kurset 
er på fem moduler og kan findes online. Hvert modul varer 15-
20 minutter, og når man har gennemført, vil man få et certifikat.

Ved Cathrine Bangild/cba@folkeskolen.dk

Netetik og flotte 
billeder
Elever fra udskolingen får mulighed 
for at lære at tage flotte billeder, 
samtidig med at de lærer, hvordan 
man bruger dem forsvarligt på nettet. 
Canon og foreningen Skøn Skole er 
gået sammen om en workshop, hvor 
en konsulent fra foreningen med-
bringer kameraer og guider til brug af 
billeder på sociale medier. Eleverne vil 
også lære at tage flotte billeder, der 
fanger opmærksomhed og vækker 
nysgerrighed.

Find kurset på skole-foraeldre.dk.
Kontakt Skøn Skole på telefon 28 
44 68 71, eller besøg skoenskole.dk.

Vind pris for bedste  
undervisningsmiddel
Har du været med til at skabe et helt særligt 
undervisningsmiddel – eller kender du nogen, 
der har? Undervisningsministeriet uddeler i 
samarbejde med blandt andre Folkeskolen 
prisen for det bedste undervisningsmiddel 
2017, og der er åbent for ansøgninger. Under-
visningsmidlet kan være bogmateriale, digitale 
læringsmidler eller andet. Kravet er bare, at 
det skal kunne engagere eleverne og være af 
bemærkelsesværdig høj kvalitet. Ansøgnings-
skemaet kan hentes på uvm.dk og skal sendes 
ind i tre eksemplarer senest 31. oktober.

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

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

Yderligere information og 
tilmelding se www.skolekon.dk

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

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

skabe mønsterbrydere, så børnene og de unge kan
få et sundt og værdigt liv. Hvis du støtter Foreningen 
gennem salg af julekort/gavemærker, støtter du 
de udsatte børn og unge i Grønland. Du kan læse 
mere om vores projekter på vores hjemmeside 
www.fgb.dk
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Danmarks Matematiklærerforening sætter nu skarpt ind på,  
at alle lærere skal bruge cas-værktøjer i deres undervisning – derfor  
udgiver forlaget en bog, der kommer ud til alle skoler og som e-bog.

folkeskolen.dk  /matematik 

FAGLIGT NETVÆRK:
MATEMATIK

TILMELD  
DIG NETVÆRKET: 

Matematik-netværket er for alle, der 
interesserer sig for og underviser i ma-
tematik. Det dækker alle klassetrin, og 
det er her, du kan debattere og videndele 
med kolleger fra hele landet. Der er lige 
nu 6.458 følgere af netværket. Læs flere 
artikler og blogindlæg på folkeskolen.dk/
 

Folkeskolen.dk/matematik

 

Eleverne skal forstå matematikken bedre, kunne 
bruge den i hverdagen og gennemskue proces-
ser i samfundet. Matematik er klart et dannel-
sesfag, og eleverne skal lære at tale matematik, 
kommunikere det, udvikle regnestrategier og be-
herske problembehandling – og til alt det kan de 
blandt andet bruge cas-værktøjer, der betyder 
computer algebra system. 

Men det kræver, at lærerne kender cas-værk-
tøjerne, behersker dem godt og ved, hvornår de 
med fordel kan bruges, og hvornår det ikke har 
en særlig nytteværdi at inddrage dem. 

Derfor satser Danmarks Matematiklærerfor-
ening hårdt på at opgradere de lærere, der ikke 
er fortrolige med cas-værktøjerne. Det vil ske på 
en konference 22. november, på seks netværks-
møder bagefter for alle konferencedeltagerne, 
som kursus og kompetenceudvikling. Og så ved 
at udgive en bog om cas-værktøjer, som bliver 
sendt ud til alle skoler til matematikvejleder og 
fagteam. Bogen udkommer også som e-bog, der 
er tilgængelig for alle.

»Vi har holdt tre konferencer om cas-værk-
tøjer, og de har været et tilløbsstykke. Men der 
er stadig en del lærere, der ikke kender cas-

Nu skal it ind i  
matematikunder-
visningen  
– alle steder

TEKST HELLE LAURITSEN

FOTO ISTOCK

værktøjerne og det, de kan bruges til«, fortæl-
ler Gert Nielsen, der er direktør i Danmarks 
Matematiklærerforening og Matematikforla-
get.

»Der er skolevæsner rundtom i landet, hvor 
det slet ikke kan lade sig gøre at bruge cas-
værktøjer, fordi eleverne ikke har en computer til 
rådighed, og fordi deres netværk ikke fungerer. 
Men brug af cas-værktøjer bliver en del af af-
gangsprøverne fra 2018. Derfor er det vigtigt, at 
alle bliver opgraderet på brugen af værktøjerne 
og på at kunne vurdere, hvornår de er nyttige at 
bruge, og hvornår de ikke gavner«.

Til- og fravalg af cas
Hele projektet om cas-værktøjer er godt i gang, 
og Danmarks Matematiklærerforening holder 
en afsluttende konference 23. maj 2017. For-
eningen har søgt og fået 2,3 millioner kroner til 
hjælp til arbejdet fra A.P. Møller og Hustru Cha-
stine Mc-Kinney Møllers Fond, og deltagerne i 
konferencen 22. november og de efterfølgende 
seks netværksmøder vil få gratis licenser til 
nogle cas-værktøjer, så de kan arbejde med dem 
frem til den afsluttende konference.

Bogens kapitler vil for eksempel handle om, 
hvordan it kan give en merværdi ved procesori-
enteret matematikundervisning, om sammen-
hængen mellem sproglig udvikling i matematik, 
og hvordan den kan understøttes af digitale 
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Matematik er et dannelsesfag, og eleverne skal forstå 
faget bedre og for eksempel beherske problembehand-
ling. Danmarks Matematiklærerforening starter et projekt 
med brug af mere it i matematikundervisningen over hele 
landet.

værktøjer, om undervisningsdifferentiering, om 
hvilke evalueringsformer der skal i spil, hvis un-
derviserne skal kunne vurdere, i hvor høj grad 
eleverne har forstået det, der er arbejdet med i 
undervisningen. Der er også et kapitel om til- og 
fravalg af it i matematik.

Det er professor Niels Grønbæk fra Institut 
for Matematiske Fag ved Københavns Universi-
tet, der skriver kapitlet om til- og fravalg af cas-
værktøjer. 

»Det handler om at afgøre, hvad der er en 
kerneaktivitet i matematik, og hvad et it-værktøj 
kan gøre for os. Det er stort set aldrig ligegyldigt 
at bruge it i matematik, men det er ikke altid en 
god idé. Det var noget af det samme, man talte 

om, dengang lommeregneren blev indført i ma-
tematik«, siger Niels Grønbæk.

En kerneaktivitet vil typisk foregå med brug 
af papir og blyant.

Han kommer med et eksempel på brug af 
regneark i undervisningen. For at kunne udnytte 
Excel fornuftigt må eleven gøre det til sit per-
sonlige værktøj. Dette kan for eksempel handle 
om antallet af cifre i beregninger.

»Det er ikke en matematisk kerneaktivitet 
at lave beregninger med rigtig mange cifre. Det 
overlader vi til Excel eller et cas-værktøj, hvor 
man tilsyneladende kan få beregninger med så 
mange decimaler, man måtte ønske. Men det 
er en matematisk kerneaktivitet at undersøge 
pålideligheden af de mange cifre. Kan det passe, 
at decimaludviklingen for en syvendedel ender 
på lutter nuller, således som Excel fortæller? 
Hvorfor kan det alligevel være i orden? Den slags 
overvejelser er centrale for at kende sit it-værk-
tøj, så man kan afgøre, hvad det skal bruges og 
ikke bruges til.

Data fra virkeligheden giver mening og 
autenticitet til undervisningen, og matematisk 
behandling med it-værktøjer som cas er nærlig-
gende. Også her er det vigtigt at skelne mellem 
kerneaktiviteter og ikkekerneaktiviteter.

Niels Grønbæk ved ikke, om mange lærere 
i grundskolen kender meget til cas-værktøjer 
endnu, men han fremhæver, at øget brug af cas 
kan være med til at lette overgangen fra folke-
skolen til gymnasiet, hvor cas er meget udbredt i 
undervisningen.

Matematikkens sprog
Søs Spahn er pædagogisk konsulent på Center 
for Undervisningsmidler på UCC og forfatter til 
et af bogens kapitler om sproglig udvikling i ma-
tematik. Når eleverne både skal lytte, læse, skri-
ve og tale i matematikundervisningen, hvordan 
kan dette så understøttes af digitale værktøjer?

»Det handler meget om den udfordring, der er 

i det matematiske sprog. Det er en særlig genre, 
når man skal skrive matematik. Man skal være 
meget præcis, og der er en del fagord, man skal 
kende som elev. Dertil kommer en række hver-
dagsord, der betyder noget andet i matematik. 
For eksempel »forhold« – det kan handle om 
at være kærester eller om en brøk. Et ord som 
»gange« kan betyde lange gange i en bygning, 
eller det kan betyde multiplikation. Disse homo-
nymer skal man være klar over som elev«, forkla-
rer Søs Spahn.

Hun foreslår, at eleverne arbejder i et pro-
gram, der indeholder cas og giver mulighed for at 
kommunikere skriftligt, og hvor læreren og andre 
elever kan give løbende feedback, så misforstå-
elser bliver rettet undervejs. 

»Cas er ikke et skriveværktøj i sig selv. Det er 
det, der behandler algebraen, men dét at man 
kan skrive tekst i flere cas-værktøjer, kan hjælpe 
og støtte eleven. Der kan være tale om en ren 
matematikopgave, hvor eleven har opstillet en 
ligning eller skal konkludere på en udregning. Her 
kan det sproglige arbejde være med til at løfte og 
få eleven til bedre at forstå matematikken«.

Hun fortæller, at Danmarks Matematiklærer-
forening virkelig ønsker at sætte ind, så det bliver 
lettere for lærerne at bruge it i matematikken, 
og udbredelsen i brugen af cas-værktøjer stiger. 
Fordi det er nødvendigt. Hun nævner, at en del 
lærere benytter GeoGebra og regneark i deres 
undervisning, men at mange slet ikke bruger 
cas-værktøjerne. 

Danmarks Matematiklærerforenings projekt 
med brug af mere it i matematikundervisningen 
kommer til at foregå over hele landet. Når konfe-
rencen i november er slut, skal deltagerne være 
med i seks netværksmøder lokalt, hvor de sam-
men arbejder med cas-værktøjerne og sparrer 
med hinanden. 
hl@folkeskolen.dk
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A N M E L D E L S E R

Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.

n  Dansk overbygning, Dansk

Oplevelse og nærvær

Visionære veje  
til litteraturen

○   ANMELDT AF:  HELGE CHRISTIANSEN

Sagt med det samme: Der er ingen grund til at lægge denne bog fra sig på 
grund af allergi over for Vækstcenteret i Nørre Snede, som Peter Høeg er til-
knyttet. Litteraturforløbene er ganske vist inspireret af Vækstcenterets medita-
tionspraksis, men der er intet frelst føleri over bogens livssyn og ideer til praksis. 
Jeg kan varmt anbefale at tage eleverne med på rejse i bogens forløb. Nogle af 
dem ligger ikke så langt fra forløb inspireret af receptionsæstetikken, som har 
sat megen oplevelsesrig og fagligt værdifuld litteraturundervisning i gang.

Det arbejde med litteratur, der beskrives, er et fremragende supplement 
til mere traditionelt tekstarbejde og kan udmærket kombineres med tekst-
nær læsning af skønlitterære tekster.

I bogen følger vi arbejdet med romanen »Ellens ark«, haikudigte, »Histo-
rien om en moder« af H.C. Andersen, skriveforløb og med billedlige udtryk 
som billedbogen, den grafiske roman og tegneserien.

Udgangspunktet er imidlertid ikke målstyring til erhvervelse af viden og 
færdigheder om faglige begreber. Udgangspunktet er, at det hele menneske 
skal med i oplevelsen af litteratur. Det betyder, at der er øvelser, som gør krop-
pen afslappet og klar, og meditative øvelser, som gør eleverne nærværende.

Forfatterne foretrækker tekster, der rummer eksistentielle problemer. I »Histo-
rien om en moder« og i »Ellens ark« er det døden som vilkår, der arbejdes med.

I undervisningsforløbene leges der, der danses, og der dyrkes meditativt 
nærvær. Der opleves intenst i naturen, der læses individuelt og i grupper, og 
der skrives på livet løs.

Det er læseoplevelsen, der er udgangspunktet, men samtidig er en af forfat-
ternes hensigter, at eleverne arbejder sig frem mod selvberoenhed, det vil sige 
at kunne hvile i sig selv, opbygge egne værdier, som de kan styre efter i deres liv. 
De forholder sig til eksistentielle spørgsmål, som de alligevel tumler med.

Det skulle ikke kunne forskrække nogen i Grundtvigs fædreland, at der 
arbejdes nænsomt med personlige oplevelser. Det er der også en lang, god 
tradition for, at lærere gør i folkeskolen.

Alt i alt kan lærerne i denne bog hente inspiration til nogle spændende 
og fagligt kvalificerede forløb, som rammer lige ind i danskfagets kerne. 
Jeg er ikke i tvivl om, at de elever, der har deltaget i forløbene, har fået en 
fantastisk oplevelse med dansk som dannelsesfag. Det er et eksempel på 
danskundervisning, der virker. 

På forlaget Alinea har 
de udgivet en serie 
undervisningshæfter 
om at programmere. 
Det skulle de ikke have 
gjort, mener vores an-
melder, eller i hvert fald 
skulle de have gjort det 
anderledes. »Jeg er 
næsten ked af at afle-
vere denne anmeldelse 
af et materiale, som har 
en hensigt, jeg absolut 
kan sympatisere med. 
Måske var det ikke 
nogen god ide at tage 
afsæt i et britisk mate-
riale skrevet til en anden 
tradition og anvendelse 
i en faglig sammen-
hæng, vi slet ikke har 
i folkeskolen«, skriver 
han om hæfterne »Lær 
at kode« 1-4. Læs hele 
anmeldelsen på folke-
skolen.dk, hvor du også 
kan finde en anmeldelse 
af »Anna’s ABC«, en, 
ifølge vores anmelder, 
fin lille e-bog med poesi 
og klassisk musik til 
indskolingseleverne.

Læs disse og 
mange flere på 
folkeskolen.dk/
anmeldelser.

Hvis du på vores hjem-
meside finder en an-
meldelse, der sætter 
tanker i gang eller er 
særligt brugbar i forhold 
til at afgøre, om din 
skole skal indkøbe et 
materiale, så anbefal 
den med et klik på mu-
sen. På den måde er det 
lettere for dine fagfæller 
også at blive opmærk-
somme på den.

Snit en udfordring
Frank Egholm, dansk snitnings grand 
old man og manden bag snittesiden.dk, 
er om sig i disse dage. For ikke så længe 
siden udgav han »Snittede småfugle«, 
som Folkeskolens anmelder mente, at 
landets sløjdlærere burde se at få ind på 
deres værksteder, og nu er han på banen 
igen med »Lav hjernevridere i træ«. Den 
indeholder mere end 20 puslerier, så der 
er udfordringer til både hoved og hæn-
der – og måske nogle julegaveideer, som 
eleverne kan lave i sløjdtimerne. Og hvis 
opgaverne er for svære, er der løsninger 
bagerst i bogen.

»Lav hjernevridere i træ« af Frank 
Egholm er 68 sider lang og koster 198 
kroner. Den er udgivet på forlaget Aslak.

•   Camilla Clausen, Janne Højrup, Søren Fanø
•   230 kroner
•   124 sider
•   Høst og Søn

Kropsbevidsthed, kreativitet, litteraturople-
velse, empati, nærvær og hvilen i sig selv er 
centrale omdrejningspunkter i denne inspi-
rerende idebog. 

Firkanter uden ord
I 24 år har forfatteren Louis Jensen 
skrevet firkantede historier for børn – 
små tekster, ikke længere end en side, 
og nu er han nået til nummer 1001. 
Dermed er værket komplet. Og så måske 
alligevel ikke, for titlen på den sidste 
bog i serien er »Der er ingen ende – der 
er altid en ny historie«.

Og nyt, det er det, for dette sidste bind 
i serien er næsten uden ord, men som de 
tidligere illustreret af Lilian Brøgger.

Om en tidligere bog i serien skrev vores 
anmelder: »… det er et helt særligt værk, 
der bliver skabt her. Et værk, som retfær-
diggør, at Louis Jensen til tider sammen-
lignes med selveste H.C. Andersen«.

Læs også
Folkeskolens anmeldelse af 
»Snittede småfugle« på  
folkeskolen.dk/592997

Læs også
hele anmeldelsen på 
 folkeskolen.dk/545139/
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Det hedder »Matematikkens Dag«, men når nu emnet er universet, kunne det være rart, 
hvis der var tænkt flerfaglighed med i materialet.

Universet er også matematik
n  Matematik  

○   ANMELDT AF:  OLE HAUBO CHRISTENSEN

Lad det være sagt med det samme: 
Dette er en af de helt svære anmeldel-
ser. »Matematikkens Dag – Universet« 
er udviklet af Danmarks Matematiklæ-
rerforening i den allerbedste mening af 
garvede og dygtige matematiklærere 
fra det ganske land. Læremidlet inde-
holder masser af inspiration, men har 
også sine åbenlyse mangler.

»Matematikkens Dag – Univer-
set« sætter fokus på universet og den 
matematik, der kan udledes heraf. Bo-
gen indeholder i det indledende afsnit 
blandt andet en række fortællinger om 
opfattelsen af universet gennem histo-
rien. Der er taget udgangspunkt i den 
vestlige verdens og kristendommens 
opfattelse. Tycho Brahe Planetarium 
supplerer med spændende perspektiver 
for rummissioner i vores eget solsystem 
for de kommende årtier.

Det indledende afsnit indeholder 
herudover en introduktion til og indfø-
ring i forenklede Fælles Mål for mate-
matik, læringsmålstyret undervisning, 
bearbejdet version af relationsmodellen 
med videre.

De følgende afsnit indeholder me-

get forskelligartede forløb til at arbejde 
med universet i matematik – og kun 
matematik. Der er læringsforløb om 
»Mælkevejen – Solsystemet og stjer-
nerne«, »Himmelrummet – Universets 
koordinatsystem«, »Måneformørkelse – 
Undersøg Månens bane og formørkel-
sen«, »Raketter – Konstruktion, ekspe-
rimenter og spil«, »Astronaut – En tur 
ud i rummet og tilbage igen«, »Jordens 
koordinatsystem – Længdegrader og 
breddegrader«, »Kalenderen gennem 
tiderne – Dage, måneder og år følger 
Jordens bane«.

De enkelte afsnit er skematisk 
bygget op med beskrivelse af, hvilke 
kompetencer og matematiske stofom-
råder der bringes i spil i læringsforlø-
bet. Læringsmål, aktiviteter, tegn på 
læring og forslag til evaluering er også 
beskrevet ud fra en bearbejdet version 
af relationsmodellen. De fleste af de 15 
læringsforløb retter sig mod enten be-
gyndertrin, mellemtrin eller ældste trin. 
Tre forløb, »Luftraket og sodavandsra-
ket«, »Raketaffyring« og »Jordens ko-
ordinatsystem«, retter sig mod to trin. 
Jeg vil anbefale, at det enkelte forløb 
i forberedelsesfasen tilpasses til den 
elevgruppe, der skal arbejde med forlø-

bet. Købere af bogen får tilsendt pdf-fil 
med bogen til fri afbenyttelse på egen 
skole. Fremadrettet vil jeg opfordre til, 
at brugerne samtidig tilbydes et åbent, 
redigerbart filformat, da læremidlet med 
fordel kan tilpasses egen elevgruppe. 
Ikke mindst hvis bogen benyttes i tvær-
faglige sammenhænge.

Alle læringsforløb i »Universet« læg-
ger umiddelbart op til flerfagligt arbejde 
med enten dansk, natur/teknologi eller 
et eller flere af naturfagene i udskolin-
gen. Desværre er de enkelte fags læ-
ringsmål på de forskellige trin ikke taget 
i ed og omtales ikke i bogen. Det er der-
for vigtigt, at de samarbejdende natur-
fagslærere er meget opmærksomme på, 
hvilke læringsmål i det pågældende na-
turfag der med fordel kan fokuseres på. 
Det er vigtigt at tænke læringsforløbene 
som supplerende til det fagfaglige, der 
arbejdes med i for eksempel naturfage-
nes lærebogssystemer og portaler. Men 
dejligt, at Danmarks Matematiklærer-
forening med »Matematikkens dag – 
Universet« er med til at understøtte et 
spændende tema i ikke mindst naturfa-
gene. Jeg vil gerne opfordre til at holde 
matematikkens dag hver dag året rundt 
– i samarbejde med naturfagene. 

Matematikkens  
Dag – Universet

•   906,25 kroner
•   136 sider
•   Forlaget Matematik
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MoMo er den nyeste læringsplatform på markedet. MoMo er en 
intuitiv og let anvendelig læringsplatform, der løser det, den skal,  
og frigiver tid til kerneopgaven.

Hvorfor bruge en digital læringsplatform,  
hvis den ikke gør hverdagen nemmere? 

Med MoMo bliver mange arbejdsprocesser lettere - fx lægger du 
forløbene direkte i det aktuelle skema – så kan du, dine elever og  
deres forældre altid se, hvad  
der skal arbejdes med i de  
enkelte lektioner. 

Du kan selvfølgelig klikke  
dig direkte fra skemaet  
og ind på forløbet.

Systematic vil gøre en forskel. Med MoMo præsenterer Systematic 
en helt ny og visionær læringsplatform, der realiserer en ny 
generation af it-understøttelse af læringsområdet.

Læs mere på www.systematic.com/momo

Tid til læring og trivsel
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L Æ S E R R E J S E Læs udførligt program på:
folkeskolen.dk 

Jungletemplerne Angkor Wat, cykelture  
gennem rismarker og landsbyer, farvestrålende  
madmarkeder og cambodjansk hverdagskultur  – 
rundrejse for Folkeskolens læsere.
Cambodja-ekspert Morten Nøhr Laursen 

Guldbelagte templer, lækker mad, frodig natur, fransk koloniarkitektur og 
fantastiske tropestrande. Cambodja, perlen i det gamle Indokina, byder på 
oplevelser i verdensklasse. 

Vi går i fodsporene på Indiana Jones og udforsker Angkor Wats sagn-
omspundne jungletempler. Vi tager på cambodjansk natmarked og prøver 
lokale specialiteter, og så skal vi på cykelture gennem landsbyer og grønne 
rismarker. Vi går på opdagelse i Khmerrigets storhedstid og hører om de 
grufulde år under Pol Pot og De Røde Khmerer. Som noget særligt tager vi 
uden for de vante turistruter og får en sjælden indsigt i, hvordan cambodja-
nerne lever, og får indblik i det cambodjanske skolesystem. 

Rejsen afsluttes med nogle skønne stranddage på den uspolerede tro-
peø Koh Rong.

Vi bor på lækre, håndplukkede hoteller med karakter, charme og høj 
standard. I vanlig Karavane Rejser-stil er der et højt vidensniveau, fokus på 
fællesskabet og plads til skæve, improviserede oplevelser.

  Afrejse: Den 9.-21. februar 2017 – 13 dage.
  Lille gruppe: 10-16 deltagere.
  Pris: 21.900 kroner (tillæg for enkeltværelse 3.500 kroner).
  Med i prisen: Fly København-Cambodja tur/retur, mange måltider,  

alle udflugter, bidrag til Rejsegarantifonden og meget mere.
  Pris og info: Karavane Rejser, www.karavanerejser.dk,  

telefon 40 62 83 47.

Vinterferie i Cambodja

Angkor Wat er et af verdens mest 
sagnomspundne tempelkomplekser.

I Cambodja 
oplever vi bud-
dhismen på 
nærmeste hold.
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KO R T E  M E D D E L E L S E R

personalia

Tine Agenskov 50 år
Den 1. november fylder 
medlem af hovedstyrelsen 
i Danmarks Lærerforening 
(DLF) Tine Agenskov 50 

år. Under valgkampen til 
hovedstyrelsen sidste 
år sagde fødselaren om 
sig selv:
»Jeg er et politisk menne-
ske, der tror på forhand-
ling og fællesskab frem 
for konflikt«.
Ud over at være medlem 
af hovedstyrelsen er Tine 
Agenskov fællestillidsre-
præsentant på Mors og 
næstformand i Thy-Mors 
Lærerkreds. Hun sidder 
desuden i bestyrelsen i 
det lokale handicapråd og 
i Medlemsforum Vest i 
Lærernes Pension.
»Jeg tror på fællesskabet 
og har altid søgt me-
ningsfyldte fællesskaber 

for at få mulighed for at 
påvirke disse til gavn for 
alle«, siger Tine Agenskov. 
I DLF sidder Tine Agen-
skov i undervisningsud-
valget, og hun bringer tit 
sine erfaringer fra virkelig-
heden ude på skolerne ind 
i debatten.
Tine Agenskov er gift, har 
to børn og bor i Nykøbing 
Mors. 

 Lederstillinger 

 Lærerstillinger 

KLAG!  
hvis du ikke får bladet

Gå ind på folkeskolen.dk og klik på »KLAG OVER BLADLEVERING«   
Så ryger din besked omgående videre til distributøren.
Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på 33 69 63 00,  

hvis det er nemmere for dig.

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2016
Nummer 19: Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 12
Nummer 20: Mandag den 7. november 2016 kl. 12

L ÆS MERE PÅ
W W W.HERNING.DKW W W.HERNING.DK

Pædagogisk 
afdelingsleder 
Åmoseskolen, søger en visionær og udviklingsorienteret pædagogisk 

afdelingsleder med souscheffunktion, der vil være med til fortsat at 

udvikle skolen.

Åmoseskolen er en helhedsskole med undervisnings- og fritidstilbud 

til børn fra 0.- 10. klasse. Skolen består af fire forskellige afdelinger 

– elever med autismespektrum forstyrrelser, elever med generelle 

indlæringsvanskeligheder, elever med multible funktionsnedsættelser, 

elever med socio-emotionelle vanskeligheder. 

Vi tilbyder

• en afdelingsopdelt skole i en velfungerende skolebygning

• en faglig dygtig og engageret personalegruppe

• en aktiv og engageret forældrekreds 

• 95 fantastiske elever

• spændende indsatsområder.

På www.herning.dk – kan du læse mere om stillingen samt søge 

stillingen elektronisk.

Ansøgningsfristen er onsdag den 9. november 2016 kl. 12.00.

Vores værdier 

I Herning Kommune har vi formuleret fire værdier, som danner grund-

lag for vores måde at arbejde på: Professionalisme – God dømmekraft – 

Økonomisk sans – Udfoldelsesfrihed.

Ansøgningsfrist: 25. oktober 2016 kl. 12 

Læs hele stillingsopslaget og søg online på 
www.koege.dk/job

Asgård Skole i Køge søger 2 lærere 
til orlov og barselsvikariat 

Vi søger én lærer til et vikariat fra 1. december 2016 
til sommerferien. I dette skema indgår 12 lektioner i 
en modtageklasse på mellemtrinnet, 2 svømmehold i 
4. klasse, idræt og lektiehjælp i 5. klasse samt Dansk 
som andetsprog på 4. årgang.

Derudover søges en lærer til et barselsvikariat med Derudover søges en lærer til et barselsvikariat med 
forventet ansættelse pr. 11. januar 2017 til udgangen 
af 2017. Dette skema indeholder cirka 15 lektioners 
undervisning i vores modtageklasse i indskolingen, 
idræt i 2. og 5. klasse samt engelsk i en 5. klasse.
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JOB & KARRIERE

Brug din personlighedstype  
i jobsøgningen
I en ny app fra Lærernes a-kasse kan du blive klogere på dig selv og din personlighedstype  
– og få gode råd til, hvordan du kan bruge det i jobsøgningen. 

TEKST JENNIFER JENSEN

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Er du mest spontan, konkurrencebetonet 
eller imødekommende? Og hvilke af ordene 
ivrig, harmonisøgende, risikovillig eller påli-
delig passer bedst på dig? 

Lærernes a-kasse har udviklet en app, 
Din Vej+, som er rettet til jobsøgende eller 
personer, som har brug for et skub fremad i 
karrieren. 

Gennem 24 spørgsmål, hvor du skal vælge 
imellem en række ord, kan du finde ud af, 
hvilken personlighedstype du er. Det kan du 
bruge til at blive klogere på, hvad 
der motiverer dig, hvilken type 
arbejdsplads du trives bedst på, 
og hvilke udviklingspotentia-
ler du har.

Dominans eller stabilitet?
Spørgsmålene i appens personanalyse tager 
udgangspunkt i Disc-modellen — en person-
analyse, som bygger på Marstons teorier 
om menneskers adfærd i organisationer. 
I analysen bliver din adfærd målt på fire para-
metre: dominans, indflydelse, stabilitet og 
tilpasningsdygtighed. 

Analysen giver et indblik i, hvordan man 
reagerer i specifikke situationer eller miljøer. 
For eksempel ser personer med en D-profil 
(dominans) sig selv som stærke individer — og 
udfordringer som noget, der bare skal over-
vindes. Personer med en I-profil (indflydelse) 
er gode til at overtale andre og vil gerne have 
indflydelse, mens C-profiler (tilpasnings-
dygtighed) omhyggeligt analyserer 
og arbejder disciplineret. 

Og personer med en S-profil (stabilitet) er 
gode til at samarbejde, men kan være tilbøje-
lige til at være imod forandringer — medmin-
dre de sker på en overskuelig måde. 

Bliv klogere på dig selv
Når du har svaret på spørgsmålene, kan du 
fordybe dig i en tekst om din personligheds-
type. Herefter hjælper appen dig til at bruge 
analysens resultater aktivt som et karriere-
boost ved at stille en ny række spørgsmål, 
som passer til din profil. Det kan være spørgs-
mål om dine faglige og personlige styrker og 
svagheder eller dine mål og din motivation. 
Alle dine input bliver samlet til en karriere-
profil, som bliver gemt i appen.  

Appen giver dig også gode råd til, hvad 
du kan lægge vægt på i konkrete situationer 
som til jobsamtalen eller i teamsamarbejdet, 
ud fra lige netop din personlighedstype. Sam-
tidig kan du bruge spørgsmålene til at blive 
skarp på, hvad du skal gå efter i fremtidige 
jobmuligheder.

Masser af jobtips
I appen får du også en lang række jobtips. 
Du kan blandt meget andet læse, hvordan du 
bedst forbereder dig, når du vil søge et job, 
hvordan dit cv kommer til at fange ansæt-
telsesudvalgets opmærksomhed, hvordan du 
skriver en god ansøgning, og hvordan du kan 
bruge LinkedIn i din jobsøgning.   
jobogkarriere@folkeskolen.dk

Lærernes a-kasses app kan hentes gratis i App 
Store og på Google Play. Søg på »Din Vej+« for at 
hente den.

Hent appen 
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jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

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

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

 Specialstillinger  Andre institutioner 

Brænder du for læsning? Kan du fornemme, ja, nærmest lugte dig 
frem til elevers støttebehov?
Drømmer du om at gøre en forskel, og har du lysten og evnen til at 
få ansvaret for læseindsatsen på en skole med 100 pct. tosprogede 
elever?

Så er du måske den, vi søger!
Vi har brug for en person, der er hamrende kompetent til at arbej-
de med elevers læseudvikling – så både de allerdygtigste og dem, 
som har det allersværest, rykker sig. Alle elever på Tovshøjskolen skal 
nemlig opleve en progression i deres læsekompetencer, så vores sko-
le samlet rykker sig. Det er vores vision. 
Samtidig skal du kunne guide kolleger i arbejdet med læsning i klas-
serne og give sparring til ledelsen omkring struktur og organisering.
Du skal m.a.o. være den, der er klogest på læseområdet. Af samme 
årsag får du ansvaret for den faglige udvikling af læsning på hele 
skolen.

Stillingen indeholder udelukkende opgaver og funktioner inden for 
undervisning i og sparring om læsning. Du skal udvikle indholdet i 
din stilling sammen med ledelsen og det pædagogiske personale, så 
vi med dig som ankermand i fællesskab får lagt en strategi, der fører 
os i mål.

Vi forventer: 
• At du er stålsat og resultatorienteret
• At du er uddannet læsevejleder og/eller har anden relevant efter-
 uddannelse indenfor læsning
• At du har erfaring med læsevejlederfunktionen og/eller anden
 relevant erfaring
• At du i tilgift gerne har erfaring med tosprogede

Du kan læse mere om vores skole på:
http://tovshoejskolen.skoleporten.dk/sp

Løn efter gældende overenskomst. Samlet set gives der tillæg på ca. 
30.000 kr. (heldagskoletillæg + læsevejleder + særligt tillæg).

Har du spørgsmål kan du henvende dig til pædagogisk leder Thomas 
Christian Trønning på telefon 29 20 80 75.

Ansøgningsfrist er onsdag den 4. november 2016 kl. 12:00.
Ansøgningen sendes elektronisk via Aarhus Kommunes hjemmeside 
”Job”.  1. samtalerunde afholdes mandag den 14. november (uge 46).
Evt. 2. samtalerunde afholdes i løbet af ugerne 46-47.

AMBITIØS LÆSESPECIALIST TIL
TOVSHØJSKOLEN I AARHUS

Janesvej 2, 8220 Brabrand
Tlf. 87139050
Mail: tov@mbu.aarhus.dk

SØGER DU ET 
ANDERLEDES LÆRERJOB?

•	 Kreative	tilgange	til	danskfaget

•	 Nærværende	e-learning

•	 Inspirerende	arbejdsmiljø

•	 Elever	bosat	i	hele	verden

•	 Dansklærer	på	en	ny	måde

•	 International	erfaring	i	Danmark

Læs	mere	på	danes.dk/job

Center for dagtilbud og skoler, Greve Kommune

Dedikeret afdelingsleder til Tune Skole

§ Ansøgningsfristen er den 30/10/16

Net-nr. 28412

Klostermarken Skole, Slagelse Kommune

Viceskoleleder pr. 1. december 2016

§ Ansøgningsfristen er den 24/10/16

Net-nr. 27381
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Munkegårdsskolen, Gentofte Kommune

Skoleleder til Munkegårdsskolen

§ Ansøgningsfristen er den 24/10/16

Net-nr. 27362

Rønne Privatskole, Bornholms Kommune

Skoleleder til Rønne Privatskole

§ Ansøgningsfristen er den 01/11/16

Net-nr. 27361

Skolen ved Sundet, Københavns Kommune

Skoleleder til Skolen ved Sundet

§ Ansøgningsfristen er den 30/10/16

Net-nr. 27391

Søndre Skole, Køge Kommune

Pædagogisk leder/souschef

§ Ansøgningsfristen er den 08/11/16

Net-nr. 27397

Sct. Joseph Skole, Ringsted Kommune

Viceskoleleder til Sct. Joseph Skole

§ Ansøgningsfristen er den 10/11/16

Net-nr. 27402

VUC Syd, Haderslev Kommune

VUC Syd søger uddannelsesleder

§ Ansøgningsfristen er den 28/10/16

Net-nr. 27390

Lundtofte Skole, Lyngby-Taarbæk Kommune

Børnehaveklasseleder

§ Ansøgningsfristen er den 25/10/16

Net-nr. 28407

Glud Skole, Hedensted Kommune

Dansklærer til Glud Skole

§ Ansøgningsfristen er den 24/10/16

Net-nr. 27363

Gilbjergskolen, Gribskov Kommune

2 matematiklærere

§ Ansøgningsfristen er den 24/10/16

Net-nr. 27404

Albertslund Kommune

Konsulent til tosprogs- og læseområdet

§ Ansøgningsfristen er den 27/10/16

Net-nr. 27389

Vallerødskolen, Hørsholm Kommune

Ambitiøs lærer til Vallerødskolen

§ Ansøgningsfristen er den 26/10/16

Net-nr. 27396

Behandlingshjemmet Elvergården, Næstved Kommune

Dygtig lærer 

§ Ansøgningsfristen er den 23/10/16

Net-nr. 27403

Billums Privatskole, Lyngby-Taarbæk Kommune

Barselsvikar primært til tysk

§ Ansøgningsfristen er den 24/10/16

Net-nr. 27371

Campus Køge, Køge Kommune

Matematiklærer til 10KCK

§ Ansøgningsfristen er den 08/11/16

Net-nr. 27373

Campusskolen Ringsted, Ringsted Kommune

Lærere til naturfag (gerne fysik) og idræt

§ Ansøgningsfristen er den 01/11/16

Net-nr. 27370

Tjørnegårdskolen, Roskilde Kommune

Inklusionspædagog til støtteforanstaltning 

§ Ansøgningsfristen er den 28/10/16

Net-nr. 27387

Gentofte Skole, Gentofte Kommune

Skoleleder til Gentofte Skole

§ Ansøgningsfristen er den 31/10/16

Net-nr. 28417

Korup Skole, Odense Kommune

Skoleleder til Korup Skole

§ Ansøgningsfristen er den 13/11/16

Net-nr. 28410

Rathlouskolen, Odder Kommune

Pædagogisk leder til mellemtrin og udskoling

§ Ansøgningsfristen er den 27/10/16

Net-nr. 27405

Marienhoffskolen, Syddjurs Kommune

Marienhoffskolen søger to lærere

§ Ansøgningsfristen er den 24/10/16

Net-nr. 28413
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Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg Kommune

Engagerede og ambitiøse indskolingslærere

§ Ansøgningsfristen er den 21/10/16

Net-nr. 27366

Skolen ved Bülowsvej, Frederiksberg Kommune

Engageret lærer til Skolen ved Bülowsvej 

§ Ansøgningsfristen er den 22/10/16

Net-nr. 28406

Rygaards Skole, Gentofte Kommune

Er du vores nye lærer? 

§ Ansøgningsfristen er den 25/10/16

Net-nr. 27395

Gildbroskolen, Ishøj Kommune

Engageret matematik- og tysklærer 

§ Ansøgningsfristen er den 24/10/16

Net-nr. 27398

Tjørnegårdskolen, Roskilde Kommune

Koordinator og vejleder til AKT- og inklu. 

§ Ansøgningsfristen er den 01/11/16

Net-nr. 27392

Langhøjskolen, Hvidovre Kommune

Langhøjskolen søger en engageret lærer

§ Ansøgningsfristen er den 23/10/16

Net-nr. 27399

Kvikmarkens Privatskole, Gladsaxe Kommune

Lærer til dansk og billedkunst 

§ Ansøgningsfristen er den 28/10/16

Net-nr. 27406

N. Zahles Seminarieskole, Københavns Kommune

Lærerstilling på N. Zahles Seminarieskole

§ Ansøgningsfristen er den 21/10/16

Net-nr. 27382

Tjørnegårdskolen, Roskilde Kommune

Matematiklærer med vejlederfunktion 

§ Ansøgningsfristen er den 31/10/16

Net-nr. 27377

Skolen Mir 2, Gentofte Kommune

Lærer med linjefag i mat., eng. og/eller n/t

§ Ansøgningsfristen er den 23/10/16

Net-nr. 27394

Skolen for Musik og Teater, Hillerød Kommune

Lærer til socialpædagogisk behandlingsskole

§ Ansøgningsfristen er den 25/10/16

Net-nr. 27378

Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg Kommune

Lærer til indskolingsafdelingen/4. årgang

§ Ansøgningsfristen er den 23/10/16

Net-nr. 27385

Christianskolen, Frederiksberg Kommune

To sprog- og matematiklærere

§ Ansøgningsfristen er den 24/10/16

Net-nr. 27401

Nordskolen, afd. Egebjerg, Odsherred Kommune

Udlev drømmen – bliv lærer på landet

§ Ansøgningsfristen er den 23/10/16

Net-nr. 27384

Hedehusene Skole, Høje-Taastrup Kommune

Udskolingslærer till Hedehusene Skole

§ Ansøgningsfristen er den 25/10/16

Net-nr. 27393

Albertslund Lille Skole, Albertslund Kommune

Unik barselsvikar søges

§ Ansøgningsfristen er den 23/10/16

Net-nr. 27356

Korsør ProduktionsHøjskole, Slagelse Kommune

Dansklærer til ungdomsuddannelse

§ Ansøgningsfristen er den 23/10/16

Net-nr. 28415

Susåskolen, afd. Glumsø, Næstved Kommune

Lærer til Susåskolen

§ Ansøgningsfristen er den 25/10/16

Net-nr. 28418

HF & VUC Nordsjælland, Hillerød Kommune

Seminarieuddannet underviser til AVU-afd.

§ Ansøgningsfristen er den 02/11/16

Net-nr. 28414

Korsør ProduktionsHøjskole, Slagelse Kommune

Lærer til værkstedsorienteret undervisning

§ Ansøgningsfristen er den 23/10/16

Net-nr. 28416
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rubrikannoncer
Hyggeligt hus i Malaga
Malaga, Rincon de la Vic-
toria. 500 m til stranden 
og byen, og udsigt over 
Middelhavet
Telefon: 27522601 
www.salidadelsol.dk

Stressfri zone på Rømø 
med havudsigt
Lækker smagfuld ferie-
bolig i Havneby på Rømø. 
Havudsigt og velvære.
Telefon: 51764750 
www.romo-feriehus.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

 

 

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

- til konkurrencedygtige priser
 Med bus, fly eller tog i Europa

STUDIEREJSER
TLF. 7020 9160  |  WWW.SBTOURS.DK

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

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

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

RING 70 22 05 35 
hol@kilroy.dk     www.kilroy.dk

 STUDIETUR

  TIL AMSTERDAM

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

FORSLAG TIL ANDRE REJSEMÅL:
Riga, fly, 5 dg/4 nt .................. fra kr.  1.765,-
Bruxelles, fly, 5 dg/4 nt .......... fra kr.  1.495,-
London, fly, 5 dg/4 nt .............. fra kr.  1.395,-
Hamborg, bus, 3 dg/2 nt ......... fra kr.  780,-
Berlin, bus, 3 dg/2 nt .............. fra kr.  695,-

FORSLAG TIL STUDIEBESØG I AMSTERDAM:
• Ajax Museum • Skolebesøg
• Anne Franks hus

Fly, 4 dage /3 nætter

Fra
kr. 1.745,-

www.benns.dk

BENNS studietur - Aktiv i Cesky Raj!

Dit personlige
rejsebureau

Cesky Raj inkluderer bl.a.: 
• Helpension • Trekking • O-løb
• Klatring/rapelling og bueskydning

1.665,-
med bus

5 dg/3 nt.

CESKY RAJ
fra kr.

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

Andre populære rejsemål:
Dublin, fly, 5 dg/4 nt ......................... fra kr.  1.895,-
Paris, fly, 5 dg/4 nt ............................. fra kr.  1.965,-
Budapest, fly, 5 dg/4 nt ................ fra kr.  1.675,-
Pris er pr. person i flersengsværelse på hostel.

Cesky Raj kan kombineres med Prag.

BENNS vil være billigst!
Tjek benns.dk/

studietur/prismatch

PRIS
MATCH
PRIS

MATCH

Storbyer
I Europa  

– direkte fra skolen

"BUS FOR JER SELV"

Pris v/48 deltagere

Vesterbro 89 · 9000 Aalborg

Amsterdam 5dg/3nt  fra kr. 1.330,-

Berlin 5dg/2nt  fra kr. 1.025,-

Bruxelles 6dg/3nt  fra kr. 1.645,-

Hamburg 5dg/4nt  fra kr. 1.345,-

Krakow 6dg/3nt  fra kr. 1.590,-

Paris 6dg/3nt  fra kr. 1.905,-

Prag 6dg/3nt  fra kr. 1.355,-

Cesky Raj 6dg/3nt  fra kr. 1.685,-

Tlf. 98 12 70 22
eller ring til os

www.eurotourist.dkBestil kataloget på

Mød os på 

www.facebook.com/eurotourist9000
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Der er åbent for personlige hen-
vendelser mandag-torsdag 
kl. 9.00-15.30.
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SERVICELINJEN,  
telefon 3369 6300
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telefon 33 69 63 00, eller der kan 
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side www.dlf-laan.dk

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

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

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

Lærerstuderendes 
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Kun to procent af lærerne 
i folkeskolen har ikkevest-
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 tiende elev er tosproget 
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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

SÅ KAN DE LÆRER DET / 112

FOR KORTE NYHEDER

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

Er du også lidt flov over, hvor meget 
røv til bænk-undervisning og uenga-
geret gruppearbejde det bliver til, når 
hverdagens trummerum sætter ind, og 
rotteræset bare kører og kører og aldrig 
stopper med sin evindelige fucking 
kværnen, og der fandeme bare aldrig er 
tid. Undskyld. Vi har bedt hende din ul-
trapassionerede kollega, der ustandse-
ligt arrangerer små rollespil i sine klas-
ser og finder på fagligt udspekulerede 
quizzer og fikst layoutede elevblogs, 
om at dele lidt ud af sin kreativitet til 
inspiration: 

*  Del eleverne op i grupper a fem efter 
deres navns placering via den QR-
kode, de starter med at scanne. Bed 
dem samarbejde om en opgave, som 
de først skal samle af seks forskel-
ligfarvede post-its, der er gemt i 
lokalet, og lad dem fremføre deres 

svar som et mimespil, 
mens de andre grupper 
laver englehop og arbejder 
med modellervoks.

*  Hvisk et fagligt begreb i en elevs øre, 
og lad beskeden blive hvisket videre, 
mens de former en menneskepyra-
mide og laver figurer med piberen-
sere.

*  Grammatikstafet er en klassiker. 
Oversættelseshækkeløb kan også 
være sjovt

*  Eleverne danner en sommerfugle-
formation og får vingerne til at be-
væge sig ved at lave »bølgen«, mens 
de behandler dagens tekst. Oppe 
= spørgsmål, nede = svar. Den, der 
tager det flotteste billede fra den 
medbragte drone, har vundet.

*  En associationskarrusel sættes i 
gang af en lille Lego-kuffert fyldt 
med små hjemmebagte symboler, 
der alle henviser til gennemgået 
stof i undervisningen. De, der gæt-
ter flest, inden der er talt til 67 på 
engelsk, lægger sig på ryggen og 
opretter en Twitter-side, hvor de 
tolv, der hurtigst kan lave en fletning 
med lukkede øjne, skriver haiku-
digte om de elevatortaler, der blev 
lavet i forrige lektions fishbowl. Det 
hele dokumenteres med fire vævede 
gobeliner, og skolelederen inviteres 
til ferniseringen. 

*  Noget med karse.

Tegning: Craig Stephens

Offer spiller offer-
kortet.

Halvdum debattør slår 
på tromme for at for-
bedre betingelserne 
for eliten.

Sparebevidst lærer 
gemmer lidt af under-
visning til i morgen.

Seksårige Alvildas 
tegning af en nuller-
mand angiveligt hen-
des kat.

Kollega stadig på 
venteliste til bælg-
frugtkursus.

bliver du en lige så kreativ underviser 
som hende din hyperaktive, ekstremt  
opfindsomme kollega

SÅDAN
A L T  F O R  K O R T E 
NYHEDER

Bestil via hjemmesiden 
www.camae.dk (hvor du kan se 
samtlige sider) eller på telefon 
48176282

Forlaget Ole Camåe

FORLAGET OLE CAMÅE

it-bogen

Anni Maan & Niels Pryn

I bogen 
henvises til: Microsoft's 

Office-pakke 2002

for 2. og 3. klasse

Matematik-
bogen

Michael Grane Forlaget Ole Camåe

2
3 7

for 1. klasse

G R U N D B O G

Niels Pryn

Forlaget Ole Camåe

Daglig dosis 5
SYNSVINKEL

TV ANMELDELSER

MORFE MER

HJEMMESID

E

UHELDIGE HANS

SÆTNINGER

SUBSTANTIVER

FORFATTERSKOLEN

KO MMAER

FO

RTÆLSFORM

SKRIV SELV

M ORFEMER

DATID

VERBER

SKRIV SELV

R OBINSONADE

NUTID

U

DSAGNSLED

ID �STORM

G YSERHISTORIE

EJEFALD

ADJEKTIVER

R

�

�
� �BOERNEAVISEN�DK

HJEMMESIDE

SITION

TILLÆGS

Skrift
lig fre

mstill
ing

og sproglære

Daglig dosis 5
– skriftlig fremstilling og sproglære

er til brug i danskundervisningen i 5. klasse.

Bogen omfatter:

Skriftlig fremstilling 
– fra ide´ til den færdige tekst 
– introduktion og øvelser 
– genreskrivning

Sproglære 
– systematik og overblik – grundige forklaringer
– kreative øvelser

Der henvises løbende til øvesæt i Daglig dosis 5 
– retstavningsøvelser, således at eleverne får en
forståelse af sammenhængen mellem sproglære
og retstavning. 

LØVE

H

TYV

KANO

MÆLK

MOBIL

Daglig dosis 1
HIP HURRA

T ROLD

OST

C OWBOY

P

SP ØGELSE

C YKEL

Niels Pryn

Forlaget Ole CamåeForlaget Ole Camåe

FLU

DRAG

GEVÆR

FLODHEST

GULEROD

D UKKE

BILLEDER

ELEFANT

ER

PELI KAN F
A

STELAVN

JORDBÆR

POSTKASSE

SØRØVER

Niels Pryn

Daglig dosis
start

IN
D

IANER

for 4. klasse

FORLAGET OLE CAMÅE

it-bogen

Anni Maan & Niels Pryn

Matematik-
bogen

Michael Grane Forlaget Ole Camåe

2
3 7

for 1. klasse

ø
v
e
b
o
g

Niels Pryn

Forlaget Ole Camåe

Daglig dosis 6
KRIMIER

IDRÆT

P OLITIET

BØGER

DRØMME

HALLOWEEN

K
ONDITION

FANTASI

OPKLARINGER

SKRIVEKUNST

FORBRYDELSER

M

OTION

FÆ
NGSEL

Retstavningsøvelser

GL ÆDER

TROMPET

DRAGE

BREV

BØLGE

LANDET

TØNDE

FAMILiE

OSTER

KRUS

DRØMMER

SØSTER

FISKER

NG

S I-SM

G RØNLAND

Daglig dosis 2
HISTORIE

PRINS

STAVEORD

E VENTYR

SP-ST-SK

KLAVER

G

LEMMERHULER

BRØL

SO MMERFERIE

HJERTE

Forlaget Ole Camåe

Niels Pryn

Daglig dosis 2
Er til brug i danskundervisningen
i 2. klasse.

Bogen omfatter:

• Lydanalyse
• Lydsyntese
• Stavetræning
• Skriftlig fremstilling
• Sproglære

A

IS

HAT

G IRAF

FRØ

LYN

AVIS

B ANAN

DÅSE

KOP

JUL

Niels Pryn C OLA

Forlaget Ole Camåe

Daglig dosis 

 skrivebogen
Grundskrift

for 5. klasse

FORLAGET OLE CAMÅE

Anni Maan & Niels Pryn

-bogenit

I bogen 
henvises til: Microsofts 

Office-pakke 2007

Matematik-
bogen for 2. klasse

G R U N D B O G

Michael Grane Forlaget Ole Camåe

10 10
10

8kr

4 kr.
8 kr.

2 kr.

·3
2     5    
6     

4

Niels Pryn

Forlaget Ole Camåe

Daglig dosis 6
REKLAMER

GRUNDLED

SKRIV SELV

BLIKFA NG

ORDKLASSER

UDSAGNSLED

EN HEDSKOMMAET

D

IN
MENING

AN MELDELSER

SPROGLÆRE

REFERATER

M

OBILTELEFONE

TEGNSÆTNING

Skrift
lig fre

mstilli
ng 

og sproglære

Daglig dosis 3

D

OBBELT KONSONANT

TAVELSER

S TUMME BOGSTAVER

NAV

SP-ST-SK

D AGBOG

LÆR AT STAVE

DIGTE

LYDRETTE ORD

SKRIV
SE

LV

LÆ
R OM SPROGET

LANGE VOKALER

Forlaget Ole Camåe

Niels Pryn

Ny

Niels Pryn

Forlaget Ole Camåe

Daglig dosis 

 skrivebogen
Sammenbunden skrift

1

Niels Pryn

Forlaget Ole CamåeBOOK 1

Tegninger Eva Wulff

boys and girls

Matematik-
bogen for 2. klasse

Michael Grane Forlaget Ole Camåe

10 10
10

8kr

4 kr.
8 kr.

2 kr.

·3
2     5    
6     

4

ø
v
e
b
o
g

Daglig dosis
7

Niels Pryn

Forlaget Ole Camåe

Dagbogen
Artiklen

Sætningsled

Tegnsætning

Novellen
Ordklasser

Digtet

Fablen Referat
Essayet

     Stilniveauer  Kommunikation     Fakta og fiktion  Jobsøgning     Læserbrev  Faglig tekst  Drama     Rejsebeskrivelse  Selvbiografi    Læsning og læsestrategier ...

Niels Pryn

Daglig dosis
8

Forlaget Ole Camåe

     Kommunikation  Reklamer     Biografi  Anmeldelse  Brev     Genretræk  Perspektivering     Reportage  Klumme  Talemåder
    Fremlæggelse  Dobbeltkonfekt ...

Niels Pryn

Forlaget Ole Camåe

Daglig dosis
9

Daglig dosis 4

DOBBELT KONSONAN
T

F ORVEKSLINGSORD

LÆR OM SPROGET

S
Æ

TN

SYNSVIN

GRUNDLED

BOGANMELDELSE

LÆ
R OM SPROGET

STAVEORD

ET ANDET

LA
N

D

U

D SAGNSLED

Forlaget Ole Camåe

Niels Pryn

Ny

ORDSPROG

R D

D

HAT

Niels Pryn

Forlaget Ole Camåe

Daglig dosis 

 skrivebogen
Sammenbunden skrift

2

Niels Pryn

Forlaget Ole CamåeBOOK 2

Tegninger Eva Wulff

boys and girls

Matematik-
bogen

Michael Grane Forlaget  Ole Camåe

Niels Pryn

Forlaget Ole Camåe

Daglig dosis 5
50'ERNE

HELIKOPTERE

KRYD SO RD

JERNBANER

1700TALLET

SPISEPAUSEN

PÅ INDKØB

STENALDEREN

SKIBSTYPE

V
O

RE DORD

BILER

REKLA� ER

BOPLADSER

R A� ERBILER

BÅDE

HJ LPEORD

DANKORT

LABYRINTER

S � YKKER

� ELLE� � ÅLTID

� IDDELALDER

SPISEPAUSEN

KER

INDS
TTELSESORD

AVISANNON� ER

DESPANDEN

KRYDSO

Retsta
vningsøvelser

Daglig dosis 5
– retstavningsøvelser

er til brug i danskundervisningen i 5. klasse

Bogen omfatter:

15 øvesæt fordelt over temaerne: 
– Indkøb gennem tiderne 
– Transport  
– Din madpakke 

Hvert øvesæt består af: 
– Oplæg med anvisning på differentiering
– Opgaver til indlæring
– En udfyldningsside til afprøvning af det 

indlærte

Der henvises løbende til de enkelte øvesæt i
Daglig dosis 5 – skriftlig fremstilling og sproglære,
således at retstavningen og sproglære kommer til
at fremstå i sammenhæng.

i hele november 
på disse bøger:15%
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