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BØRNENE HAR BRUG FOR DIG
Bliv frivillig rådgiver på BørneTelefonen i de sene  
aften- og nattetimer. Uanset hvor i landet du bor.

Læs mere på www.bornsvilkar.dk/bliv-frivillig/

Når mørket falder på, bliver BørneTelefonen 
kontaktet af de børn og unge, der har det  
allersværest. Og det er de tunge emner som  
ensomhed, selvskade og selvmordstanker,  
der fylder mest. Men det er langt fra alle børn, 
der kommer igennem til hjælpen. 

Derfor har vi brug for dig!

Meld dig som frivillig rådgiver i enten  
København, Århus eller hjemmefra, hvor  
du bliver en del af et online rådgivningsteam.
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Leder

Hanne Birgitte Jørgensen                                                                              
ansv. chefredaktør
HJO@FOLKESKOLEN.DK

Kan vi lige få  
en pause?

Vi er alle rigtig trætte af corona – restriktioner eller ej – og ligesom 
børn på bagsædet af en bil på vej ned ad de tyske motorveje i som-
mervarmen bliver vi efterhånden mere og mere utålmodige og sner-
rer højlydt ad hinanden. Vi vil ud!

Nogle råber, at alt skal åbne. De fleste bliver ikke særligt syge, og 
børnene blander sig alligevel med hinanden i fritiden. Andre knurrer, 
at skolerne burde gå over til onlineundervisning og tage hensyn til de 
svage. Samt alle meninger ind imellem.

Men der er en ting, de fleste kan blive enige om at skælde ud over: 
uklare og vage retningslinjer.

Det var for eksempel helt til hest, at ministeren holdt et pressemø-
de klokken 10, dagen inden skolerne åbnede igen – og her meldte 
noget andet ud end det, der stod i den skriftlige vejledning, som sko-
lerne har indrettet sig efter. Der skulle kun undervises i stamklasser 
– også i valgfag. Basta! 

Flere skoler omorganiserede deres undervisning. Så kom der en ny 
vejledning. Den adskilte sig ikke væsentligt fra den tidligere. Det var 
stadig anbefalinger, som kun skulle gennemføres, hvis det var forene-
ligt med undervisningen. 

Men den nye indeholdt nu eksempler på, hvad skolerne kunne 
gøre: Man kan udskyde valgfag eller holde undervisningen i to lo-
kaler. Kommunen kan også godkende (og betale?), at der tildeles to 
lærere, så eleverne kan blive i stamklasserne. Men kun hvis det kan 
lade sig gøre.

Anbefalinger er gratis, påbud koster penge. Mistanken om, at øko-
nomiske hensyn spiller ind og forårsager, at der står kan i stedet for 
skal, ligger ligefor og luftes livligt rundtomkring. 

Uanset hvad er det den virkelighed, vi skal leve med i hvert fald 
nogle uger/måneder endnu. Men SÅ er det også overstået …

Kommer der ikke snart en rasteplads, så vi kan lukke munden på 
os selv og hinanden med en is. 

Der er næsten lige så 
mange meninger om skole 
og covid-19, som der er 
lærere (og politikere). 
Mange af meningerne er 
efterhånden blev meget 
højlydte.
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Som en af de få har 
håndværk og design-
lærer Ingrid Bianco 
Petersen nået at få 
sine valgfagselever 
igennem prøven.

Ny leder er i gang med at 
skaffe arbejdsglæden tilbage 
blandt medarbejderne på 
Søndervangskolen.

SAMTALE FREMMER 
FORSTÅELSEN

SIDE 32
Ny forskningsenhed skal 
måle effekten af tiltag i 
skolen blandt andet ved 
hjælp af maskinlæring.



Folkeskolen.dk
- lige ved hånden

Få hurtig adgang til seneste 
nyt fra folkeskolen.dk og dine 
faglige netværk direkte fra din 
startskærm på telefonen.
Android-telefoner (fx Samsung og 
Huawei): Find folkeskolen.dk i Chrome-
browseren, klik på de tre prikker øverst 
til højre og vælg ’føj til startskærm’.
iPhone: Find folkeskolen.dk i Safari-
browseren, klik på share/firkanten med 
pil opad og vælg ’føj til hjemmeskærm’.



6

3
 VIGTIGE

Som led i regeringens frihedsforsøg har 
Holbæk og Esbjerg Kommune fået lov til at 
sætte skolerne fri fra stort set alle statslige 
regler i tre år. I sin NYTÅRSTALE fortalte 
statsminister Mette Frederiksen (Socialde-
mokratiet), at regeringen vil forhandle med 
partierne om at tilbyde alle 98 kommuner 
samme vilkår. "I det nye år vil vi tilbyde alle 
landets kommuner det samme. Så I lokalt 
kan skabe den folkeskole, den ældrepleje, 
den børnehave, I ønsker", lød det i talen.

Øget frihed var også et ønske fra Danmarks 
Lærerforening i forbindelse af GENÅBNIN-
GEN AF SKOLERNE efter nytår. Formand 
Gordon Ørskov Madsen har særligt efterlyst 
muligheden for at dele eleverne i mindre 
hold, der nøjes med fysisk fremmøde på 
skolen hver anden dag, hvis der lokalt er høj 
coronasmitte.

Det afviste børne- og undervisningsmini-
ster Pernille Rosenkrantz-Theil (Socialdemo-
kratiet) dog på et pressemøde. Hun afviste 
ikke, at smitten vil kunne stige til et niveau, 
hvor yderligere tiltag bliver nødvendige. Men 
for nuværende er vurderingen, at ”det, der 
skal til for, at den sundhedsfaglige situation 
er ansvarlig, er at dele eleverne ind i stam-
klasser og så to ugentlige test", sagde hun.

Ønsket om en genåbning i så normale 
rammer som muligt går igen hos formanden 
i Skolelederforeningen, Claus Hjortdal. Han 
forstår til fulde bekymringen hos lærerne, 
der i gennemsnit oplever højere smittetal 
end sundhedspersonale, understreger han. 
Men tilbagemeldingerne til foreningen lyder, 
at ELEVERNE er meget påvirkede af skole-
nedlukningerne, fortæller han:

”De er bange for, hvad der sker. Nogle tør 
simpelthen ikke komme i skole af angst for 
at blive smittet. Vi har brug for at få skabt en 
normal hverdag i skolen".

1

3

2

Redigeret af abr@folkeskolen.dk

Mest læste:
Blog: Åbent brev til børne-  
og undervisningsminister

Mest debatterede:
Blog: Åbent brev til børne-  
og undervisningsminister

Lærere viser deres 
coronapas på skoler 
En lang række kommuner har valgt, at ansatte 
på folkeskoler skal vise coronapas. I fire lokale 
lærerforeninger, som Folkeskolen har været i 
kontakt med, har det ikke ført til nævneværdige 
henvendelser fra medlemmerne. "Det har indtil 
nu foregået helt gnidningsfrit", siger formand for 
Gribskov-Halsnæs Lærerkreds Michael Bie.

Tillidsrepræsentant  
vil have kontakt til  
færre elever
Tillidsrepræsentant på Ishøj Skole Claus Rasmussen er 
ikke tilfreds med Lærerforeningens forslag om, at 
eleverne ved høj lokal smitte inddeles i mindre hold, 
der modtager undervisning på skolen på skift. "Skal 
eleverne absolut i skole, så længe smitten er så høj, 
skulle det hellere være én lærer til én klasse i alle 
lektioner", siger han. "Lærerne har jo mange klasser, 
som de underviser, så vi er i kontakt med rigtig mange 
elever, og det er utrygt, sådan som smitten florerer nu".
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Skoleleder på Skolen ved Sundet på Amager Johnni Damgaard Pedersen var en af 
de københavnske skoleledere, der mandag den 3. januar ventede forgæves på de 
selvtest, der skulle udleveres til forældrene inden skolestart onsdag. Han havde 

skrevet ud på Aula, at testene kunne afhentes mandag klokken 15. Men om 
eftermiddagen måtte han skrive, at forældrene ikke skulle komme alligevel. Først 

tirsdag kunne han udlevere selvtest til forældrene i skolegården.
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Tre gange om ugen har madkund-
skabslærer Tomas Nagel på Tølløse 
Skole madkundskab. Hver gang laver 
han og eleverne mad til mellem 150 og 
200 elever, for maden bliver solgt til 
skolens lærere og elever i elevcaféen til 
25 kroner for et måltid. Det projekt har 
Tomas Nagel fået 2021-prisen for Årets 
madsjæl i folkeskolen for.

"Det var en af mine kolleger, der ind-
stillede mig til prisen. Da jeg så blev 
nomineret af Arla som en af de tre, der 

kunne vinde prisen, var det ligesom at 
blive nomineret til en Oscar. Det var en 
helt vild ære og en meget stor anerken-
delse", fortæller Tomas Nagel, der fik 
ideen, fordi han gerne ville gøre noget 
ved det trængte budget i faget.

”På den her måde er det kunderne, 
der betaler for råvarerne, og dermed har 
vi flere penge at rutte med. Vi kan lave 
rigtig mad i forhold til den madkund-
skabsundervisning, vi kunne lave under 
normale omstændigheder".

 ”Det var ligesom at blive 
nomineret til en Oscar”

LÆRERLIV

Tomas Nagel  

Madkundskabslærer 
på Tølløse Skole
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Negativ adfærd fra elever opstår ofte om eftermiddagen i 
undervisningssituationer. Og især med elever i indskolingen. 
Arkivfoto: Peter Helles Eriksen

Ny rapport: 
Børns vold er tabu

Manglen på åbenhed kommer blandt andet til udtryk 
ved, at hændelser om vold og trusler er stærkt under-
rapporteret, viser undersøgelsen. Omkring 51 procent 
af underviserne har ikke registeret nogen af de trusler, 
de har været udsat for, og omkring 43 procent har ikke 
registreret de voldshændelser, de har været involveret i. 
Kun knap 32 procent af de responderende undervisere 
registrerer alle de voldshændelser, de er udsat for.

sga@folkeskolen.dk

Næsten halvdelen – 45 procent – af alle undervisere i 
folkeskolen, som har deltaget i undersøgelsen ”Chikane, 
trusler og vold mod undervisere i den danske folkeskole”, 
har svaret, at de mindst én gang i løbet af de sidste 12 
måneder har været udsat for en eller flere af de handlin-
ger, som relaterer sig til vold eller trusler om vold. 

Undersøgelsen er foretaget af Arbejdsmedicinsk Univer-
sitetsklinik på Regionshospitalet Gødstrup og bygger på 
svar fra 2.334 undervisere og 230 skoleledere i folkeskolen. 

Forskerne har konstateret, at en stor del af lærerne 
oplever det som et tabu at blive udsat for vold og trusler 
– og at de gerne vil have det tabu brudt. 29 procent af 
respondenterne giver i deres besvarelser udtryk for, at de 
har behov for åbenhed og sparring omkring det at blive of-
fer for vold eller trusler fra en elev. Som en af responden-
terne siger i undersøgelsen om, hvad der er vigtigt i for-
hold til at forebygge vold og trusler fra elever: "Åbenhed. 
At bryde med tabuet – lærere skyder skylden på sig selv".

Den hyppigste form for trusler er at blive 
råbt ad eller skældt ud på en truende 
facon, viser rapporten ”Chikane, trusler 
og vold mod undervisere i den danske fol-
keskole” fra Arbejdsmedicinsk Universi-
tetsklinik på Regionshospitalet Gødstrup. 
Det har omkring 40 procent af under-
viserne været udsat for mindst én gang 
inden for det seneste år for eksempel ved 
at blive kaldt luder, kælling eller idiot. 
De hyppigst forekommende former for 
vold er at blive slået og skubbet, hvilket 
henholdsvis 29 og 28 procent af undervi-
serne har været udsat for mindst én gang 

inden for det seneste år. Mens omkring 
20 procent har oplevet at blive truet med 
en genstand, for eksempel en saks eller 
en pegepind.

Trods dette er langt de fleste under-
visere trygge ved at færdes på deres ar-
bejdsplads, viser undersøgelsen. Næsten 
93 procent er enige eller meget enige i 
det udsagn, og kun omkring en procent 
angiver, at de ikke er trygge ved at færdes 
på deres arbejdsplads. 

sga@folkeskolen.dk

En af konklusionerne i en ny rapport  
om vold mod lærere er, at lærere  
ønsker mere åbenhed omkring  
elevers vold og trusler.

Rapportens 
vigtigste 

tal

Redigeret af: msc@folkeskolen.dk
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@sciencemuseerne på Twitter & Instagram
Facebook/botaniskhaveaarhus 
Facebook/stenomuseet
Facebook/oleromerobs

KEND DIN KROPSPOLITIK 
– en højaktuel debatbog målrettet udskolingen
Sæt gang i kropsdebatten i klasseværelset! Diskuter manipulation  
af billeder, bad efter idræt og reklamer for usund mad.

Kend din kropspolitik er gratis mod betaling af  
forsendelsen. Èt klassesæt pr. skole efter først til mølle.

Læs mere på kropspolitik.dk.
Gratis 

klassesæt

210103.FS_197x79,5_trykt skoletjeneste.indd   1210103.FS_197x79,5_trykt skoletjeneste.indd   1 05/01/2022   12.10.2205/01/2022   12.10.22
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 “Vi skal være forberedt på, at vi vil 
se smitte på skolerne. Vi skal bare 
gøre, hvad vi kan for at dæmpe den”.

 “Det føles som at 
køre ud i et lyskryds, 
der ikke virker”.

 “Det virker surrealistisk at sætte 
sit privatliv på standby, samtidig 
med at et arbejdsliv med så mange 
berøringsflader er uforandret”.
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Et helt år med 
corona-senfølger

 Ellen Refsgaard Burkarl er så småt på vej tilbage på job.
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For præcis et år siden blev lærer Ellen 
Refsgaard Burkarl testet positiv for covid-19, 
og hun har stort set været sygemeldt siden. 
På grund af kraftige senfølger. Hun har ellers 
ikke nogen alvorlige sygdomme, så forløbet 
undrer alle, og hun er blevet fulgt tæt af en 
senfølgeklinik.

På Parkskolen i Struer, hvor hun har arbej-
det i over 25 år, var omkring en tredjedel af 
personalet lagt ned af covid-19 i december 
2020. Skolen har omkring 40-50 ansatte. 
Blandt eleverne var smitten mere drypvis og 
ikke så voldsom. 

En af hendes kolleger blev som en af de før-
ste smittet i april 2020 og havde et slemt for-
løb, og derfor havde 58-årige Ellen Refsgaard 
Burkarl valgt at gå med visir på skolen. 

Før corona arbejdede hun på fuld tid og un-
derviste i matematik og engelsk i udskolingen.

Hvordan havde du det under  
selve sygdommen?

“Jeg havde det som under en influenza. Jeg 
var testet negativ den 11. december 2020 
og fik så en positiv test den 15. december 
efter en melding om, at jeg var nær kon-
takt til en smittet. Jeg isolerede mig i vores 
sommerhus og kunne så tage hjem til lidt 
jul på sofaen med familien. Jeg var træt, 
svimmel og havde noget vejrtrækningsbe-
svær. Det var, som om mit hoved var inde 
i en boble, men jeg havde ingen smags- og 
lugtproblemer. 

Jeg har en mild astma, der er velmedici-
neret, og en arvelig tarmsygdom, der også 
er under fuld kontrol, og jeg har ikke ople-
vet problemer med helbredet ellers. Nogle 
af mine kolleger var sygemeldt nogle uger 
og op til nogle måneder, men jeg blev ved 
med at være træt og have det dårligt. Jeg 

blev undersøgt for at se, om jeg skulle fejle 
noget andet. Jeg er scannet og har fået taget 
en masse blodprøver. Jeg har meget dårlige 
jerntal og har fået jern intravenøst, men 
ingen kan ellers forklare, hvorfor jeg ikke 
bliver rask. Jeg har efterhånden tabt en tred-
jedel af min vægt. Jeg var heldigvis rund 
tidligere, men det er tydeligt for alle, at jeg 
har været syg. Jeg har mistet appetitten og 
sultfornemmelsen”.

Har du været tilbage på arbejde siden 
december 2020?

“Jeg sad lidt ved computeren hjemme, så 
omkring vinterferien tænkte jeg, at jeg i 
hvert fald kunne tage de tre lektioner en-
gelsk på den internationale linje. Det var 
onlineundervisning, men det gik slet ikke, 
da vi kom tilbage til den fysiske undervis-
ning. Lægerne sagde, at jeg skulle melde 
mig syg igen. Jeg går til ergoterapi, fysiote-
rapi, diætist og en masse undersøgelser. Jeg 
får proteintilskud, og jeg skal passe meget 
på forvaltningen af den energi, jeg har. 

På senfølgeklinikken fortæller de, at 
symptomerne svarer til at have en kraftig 
hjernerystelse eller en hjerneskade. Jeg har 
slet ikke kunnet være blandt mange menne-
sker eller i et supermarked. Jeg har måttet 
melde fra til alt muligt og har prioriteret 
familien. Først nu synes jeg, at jeg kan sige, 
at jeg er i bedring. Men hvis jeg har en god 
dag, må jeg huske at holde pauser, for ellers 
giver det bagslag dagen efter.

Tidligere kunne jeg have mange bolde i 
luften samtidig, men nu skal jeg holde pau-
ser hele tiden og gøre alting langsomt. Jeg 
mangler overblikket. Jeg kan kun læse korte 
tekster og kan kun følge med i en film, hvis 
jeg har set den før”.

Hvornår tror du, at du kan komme  
tilbage på arbejdet?

“Planen er, at jeg begynder den 5. januar 
2022 med nogle støttetimer. En time om 
dagen i tre dage om ugen og netop som an-
denlærer med en lille gruppe elever, sådan 
at jeg kan gå fra, hvis jeg ikke kan klare det 
mere. Jeg håber virkelig, at det går. Jeg har 
været helt nede at skrabe bunden, og det går 
bare så langsomt med at komme op igen.
Nogle af mine kolleger havde et voldsom-
mere forløb under selve sygdommen med 
smerter og udslæt, men jeg har stort set ikke 
haft smerter. Jeg er bare så træt”.

Du blev smittet, på trods af at du bar  
visir i undervisningen. Kunne I have 
gjort andet på skolen?

“Skolen ville gerne have lukket ned i en pe-
riode primært på grund af de mange smitte-
de blandt personalet, men det måtte vi ikke. 
Jeg har været bitter over at være blevet 
smittet på mit arbejde. Men Struer Kommu-
ne har virkelig sørget for at satse på rengø-
ringen, vi har sprittet løs, og jeg har også 
haft elever, der har valgt at have mundbind 
på i skole, og det har de fået lov til.

Alle fra personalet har anmeldt deres co-
vid-sygdom som en arbejdsskade, og jeg tror, 
de fleste har fået den anerkendt. Min sag er 
udskudt, til vi kan se, hvordan det går. Jeg 
frygter, at jeg ikke kan komme tilbage på fuld 
tid, men jeg håber, at det går. Alle siger, at jeg 
ikke må presse mig selv. Jeg har fået en fan-
tastisk behandling i jobcentret, hos kommu-
nen og i fagforeningen. Også blandt kolleger 
og på skolen, som jeg har god kontakt til”.

hl@folkeskolen.dk

Coronasmitten gjorde ikke Ellen Refsgaard Burkarl særligt syg – det var 
nærmest som en influenza – men her et år efter døjer hun stadig med kraftige 
senfølger. Som efter en voldsom hjernerystelse. Hun prøver nu at komme 
tilbage til tre engelsklektioner om ugen, hvor hun skal være andenlærer. Så 
kan hun gå fra, hvis det bliver for meget.



12

Håndværk og design

EN PRØVE 
MED MANGE 
BENSPÆND ORD Pernille Aisinger 

FOTO Thomas Arnbo                 

“Undervisningen i valgfag kan i visse tilfælde 
gennemføres på tværs af stamklasser med 
ekstra opmærksomhed på smitteforebyggende 
tiltag”. Sådan står der i en ny vejledning fra 
Børne- og Undervisningsministeriet, der ellers 
lægger op til at udskyde undervisningen til 
senere på skoleåret eller holde den inden for 
stamklasserne. 

Dermed er de praktisk-musiske valgfag i 7.-
8. klasse igen hårdt ramt af restriktioner som 
følge af coronapandemien, og lærere og ledere 
kan begynde januar med at omlægge skemaer 
og se på, hvordan skolerne kan nå i mål med 
undervisningen, der skal munde ud i en obli-
gatorisk afgangsprøve for eleverne.

De nye obligatoriske toårige praktisk-musi-
ske valgfag med afsluttende eksamen i 8. klasse 
har lige siden deres første leveår været ramt af 
en byge af problemer. De første elever kunne 
begynde på hånd værk og design, madkundskab, 
musik eller billedkunst i sommeren 2019. Her 
kæmpede lærere og skoleledere for at være klar 
til et helt nyt fag og en helt ny prøve, hvis ram-

mer løbende – og for sent ifølge mange lærere 
– blev meldt ud fra Undervisningsmini steriet.

I marts 2020 ramte coronaen så skoler ne 
– og i særlig grad de praktisk-musiske fag. 
Fagene blev nogle steder helt droppet under 
nedlukningerne og andre steder reduceret el-
ler forsøgt gennemført virtuelt ifølge lærerne i 
meget varierende kvalitet, da der jo er tale om 
værkstedsfag. Samtidig har hver ken lærere el-
ler censorer haft mulighed for at få den efterud-
dannelse, der var planlagt for at sikre kvaliteten 
af undervisningen. Da de første 8.-klasser så 
skulle til de afsluttende prøver sidste sommer, 
endte prøverne – efter megen tovtrækkeri – 
med helt at blive aflyst.

I år forsøger man så igen. En del skoler 
havde valgt at lægge undervisnin gen sådan, at 
eleverne ville afslutte faget i december. Men 
igen ramte coronaen skolerne. Udmeldingen 
om at sende eleverne hjem til onlineunder-
visning den 15. december kolliderede flere 
steder med de planlagte vinterterminer, og en 
ny vej ledning om, at skolerne kunne vælge 

at gennemføre prøverne fysisk til trods for 
nedlukningen, nåede ikke alle skoleledere, før 
de havde sat maskineriet i gang for at ændre 
datoerne for den tredelte prøve.

Efter jul opstod ny forvirring, fordi børne- 
og undervisningsministeren gav udtryk for, at 
stamklasserne ikke måtte blandes i valgfagene. 
Men en opdateret vejledning slog 6. januar fast, 
at skolerne i visse tilfælde kan gennemføre un-
dervisningen på tværs af stamklasser med ekstra 
opmærksomhed på smitteforebyggende tiltag.

De faglige foreninger anbefaler, at man 
aflyser prøverne og ophøjer standpunktskarak
teren, ligesom man gjorde sidste år. Formæn-
dene er enige om, at det er uhensigtsmæssigt 
at afholde prøver i vinterterminen, både fordi 
de mener, at man dermed komprimerer faget, 
fordi undervisningen er mere sårbar over for 
sygdom, når den ligger samlet i klumper på 
færre dage, og fordi de mener, at eleverne er 
mere modne i slutningen af 8. klasse.

 
pai@folkeskolen.dk

Alle er enige om, at det skal være en god oplevelse, første gang eleverne går til 
afgangsprøve. Men det er lettere sagt end gjort, for de praktiske valgfagsprøver 
i 8. klasse har været hårdt ramt af corona.
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ENDELIG 
KOM 
PRØVEN 
I HUS

To piger står med hver sin rafte i hænderne og prøver at 
holde dem sammen foroven. De skal blive det bærende 
element i den skoreol, de har skitseret i første del af de-
res håndværk og design-afgangsprøve for en uge siden. 
Men nu, hvor de til anden del af prøven faktisk skal få 
reolens dele til at hænge sammen, bliver de i tvivl om 
hvordan. Deres lærer, Ingrid Bianco Petersen, glider rundt 
mellem de fem grupper, som hver har fået en ende af en 
firmandshøvlebænk plus et rullebord. De to piger spørger 
hende håbefuldt efter en løsning. 

“Kan I huske de fire samlinger, vi lærte tidligere på 
året?” De tænker lidt og nikker så. “Hvilke af de fire tror 
I vil passe bedst her?” Det er nok til at få pigerne videre i 
processen, og Ingrid Bianco Petersen kan fortsætte til den 
næste gruppe, som ikke kan finde planker, der er lange 
nok til den løsning, de har fundet på, og derfor har brug 
for lærerens hjælp til at save nye ud i den rigtige længde. 

“Vejledningen er et af de områder, der ikke er helt 

Håndværk og design

Ingrid Bianco Petersen er en erfaren håndværk 
og design-lærer på Skelgårdsskolen, og hun har 
haft elever til frivillig valgfagsprøve før, men 
det er første gang med den obligatoriske prøve, 
der kommer på afgangsbeviset.
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tydeligt beskrevet. Hvor meget må vi egentlig 
hjælpe dem med prøven? Vi har besluttet at 
lægge snittet der, at vi må svare, når de spør-
ger, og huske dem på, hvad de har lært. Vi må 
ikke have fingrene i deres projekter, men det 
er klart, at vi er nødt til for eksempel at skære 
ud på de store maskiner for dem, ligesom vi 
gør i undervisningen normalt”, forklarer Ing-
rid Bianco Petersen, mens hun tager sikker-
hedsbriller på og går ind i maskinrummet. 

Det er langtfra første gang, at hun har ele-
ver til prøve i faget, for hun har i mange år 
haft håndværk og design som udskolingsvalg-
fag, der kunne afsluttes med en frivillig prøve. 
Men det er første gang, efter at valgfaget i 
2018 blev gjort obligatorisk med en afslut-
tende prøve, der kommer på afgangsbeviset, 
at hun skal have eleverne op. Sidste år, som 

skulle have været første år for den obligatori-
ske prøve, endte den med at blive aflyst i sid-
ste øjeblik på grund af coronanedlukningerne.  

“Jeg kan ikke se, at det hjælper, at vi bliver 
ved med at aflyse prøven, for så lærer vi jo 
aldrig noget af den. Jeg synes, man skal give 
lærerne nogle ordentlige forhold og så sikre, 
at det bliver okay for eleverne. Vi er nødt til 
at have nogle erfaringer med den her prøve”, 
siger hun. 

Men når det er sagt, lægger hun ikke skjul 
på, at det kræver konstante jongleringer hos 
både hende og hendes leder at imødegå alle 
de små benspænd, som især coronapandemien 
har givet. Det meste af året har klassen været 
delt i to, så halvdelen fik onlineundervisning, 
mens den anden halvdel var i værkstedet. Så 
det var dobbeltundervisning for Ingrid Bianco 

På Skelgårdsskolen forsøger eleverne at gennemføre valgfagsprøven i håndværk 
og design på trods af endnu en vinter med coronanedlukning. Heldigvis har de 
en erfaren lærer, der kan improvisere. 

I træværkstedet har lærerne sat store opslagstavler op. De fungerer både som afskærmning mellem 
grupperne og som ophæng til elevernes skitser.
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Petersen og hendes kollega Jeanett Amandis, 
men med mulighed for at arbejde med ele-
verne i værkstedet i små grupper. Og de har 
på ingen måde været på alle de sædvanlige 
inspirationsture ud af huset.

 
GOD TRÆNING TIL NÆSTE 

ÅRS AFGANGSPRØVER

Skelgårdsskolen har stadig sit træværksted 
og syværkstedet placeret forskellige steder 
på skolen. Til en prøve er censor nødt til at 
kunne se alle elever hele tiden, så den krea-
tive løsning har været at lade prøven foregå i 
træværkstedet, som heldigvis har et sidelokale, 
de til lejligheden har indrettet med fire borde 
med hver sin symaskine. Her har eleverne 
også deres bærbare computere, hvor en del har 
lavet skitser i tegneprogrammer. Det gælder 
blandt andre Mathias og Talha. De har begge 
valgt at gennemføre prøven alene, for så kan 

de bedre koncentrere sig, og de skifter mellem 
de to rum, som det passer med opgaverne. 

“Jeg var helt klart nervøs, da vi havde prøve-
prøve. Men det hjalp rigtig meget bagefter. Jeg 
var nok også lidt nervøs op til denne gang, og 
lige da vi havde fået opgaven, men så fik jeg en 
god ide, og nu går det godt, tror jeg”, fortæller 
Talha, som på computeren kan vise, at han har 
designet en knagehylde formet som en blyant. 
“Den skal være til en lærer, tænker jeg”. 

Mathias har haft samme oplevelse af, at 
det hjælper meget, at de har haft en prøve-
prøve inden. Håndværk og design er ikke 
hans yndlingsfag, det er dansk og matematik, 
men han kan godt lide, at de har det en hel 
dag om ugen. Det er en god dag. Han har 
faktisk også nydt onlineundervisningen, hvor 
de har fået lov til at tegne meget på compu-
ter. Og betonstøbning var også virkelig fedt. 

“Prøven har fyldt en del hos mig, fordi det 
er den første karakter, som kommer til at stå 

Håndværk og design

FAGLIGE NETVÆRK
Vær med i fællesskabet om 
faget håndværk og design 
på folkeskolen.dk/h&d

Zulaikha og Iben har designet en opbevaringshylde med plads til elastikker og nøgler og en bøjlestang, så deres lærer må finde en bøjle, så de kan 
afprøve, om designet virker.
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på mit afgangsbevis. Og de første 1020 minutter efter at vi fik oplæg-
get sidste uge, var jeg helt blank. Men så fik jeg pludselig alligevel 
en ide. Og jeg tror, det er god øvelse, til vi skal til de andre prøver til 
næste år”, siger Mathias.

 
VIGTIGT MED INSPIRATION 

I OPLÆG TIL PRØVEN

Prøveopgaven lød på at designe en slags opbevaring i entreen: “Du 
skal designe og fremstille et produkt, som kan bruges til at opbevare 
de ting, man gerne lægger fra sig, når man kommer hjem: jakke, taske, 
sko, nøgler, paraply, cykelhjelm og så videre ...”.

Eleverne fik oplægget læst højt i sidste del af deres undervisning i 
første uge af december. Det er del A af den tredelte prøve. Til del A 
kunne lærerne guide dem igennem et par designøvelser. De startede 
med at tale om persona, og derefter skulle de tegne ni ideer ud fra 
samme emne og derfra indkredse, hvilken de ville arbejde med. På 
den måde gik de alle hjem fra første del af prøven med en klar ide og 
skitser til, hvad de ville lave.

“Til prøveprøven havde vi bestemt, at de skulle arbejde i grupper, 
men til den endelige har de selv måttet vælge, og til min overraskelse 
har nogle valgt at være alene. De havde oplevet, at det tog for lang 
tid at blive enige i gruppen”, fortæller Ingrid Bianca Petersen. De to 
lærere har understreget over for eleverne i grupper, at de får individu-
elle karakterer, og at de ikke bare skal være en god kammerat, men gå 
efter, hvordan de arbejder bedst. 

“Vi har talt meget med dem om eksamen, så jeg tror virkelig, de 
føler sig sikre i deres valg nu”, siger Ingrid Bianco Petersen. 

Zulaikha og Iben har valgt at være sammen igen til prøven i dag, for 
de supplerer hinanden godt, og det giver tryghed at være to. 

“Jeg synes ikke, at vi har lært så meget, fordi der har været så me-
get onlineundervisning, og nogle af tingene føles som meget lang tid 
siden, vi har prøvet”, siger Zulaikha. Iben er enig. Heldigvis synes de, 
at de har fundet på et godt design med fine detaljer, der passer til deres 
persona. Særligt de billeder, lærerne havde sat ind i oplægget, var god 
inspiration, fortæller de. 

“Det føles, som om vi har bedre tid denne gang, det er ikke så stres-
set, som jeg havde frygtet. Det føles også, som om lærerne hjælper 
mere denne gang, hvis bare man spørger”, siger Zulaikha og fortæller, 
at hun skal på EUX, mens Iben håber, hun kan komme ud på en sko-
lebåd og så måske på gymnasiet, “… eller måske kunne jeg faktisk 
godt tænke mig at blive snedker eller tømrer”, siger hun og børster lidt 
savsmuld af deres hylde.  

Halvvejs i prøven kommer en anden lærer ind for at snakke med In-
grid Bianca Petersen. “Har du set nyhederne?” spørger hun og fortæl-
ler, at det ser ud til, at eleverne vil blive sendt hjem fra 15. december 
til 5. januar. Ingrid Bianca Petersen ser lidt træt ud, for dagens elever 
udgør kun halvdelen af hendes hold. Resten skal gennemføre del B den 
15. december. Deres del C af prøven, hvor censor skal være med, er 
planlagt til at ligge 5., 6. og 7. januar. Og hun er selv booket som cen-
sor på en anden skole den 16. og 17. december. Alt det skal nu flyttes 
rundt.

“Så må jeg til min leder endnu en gang, så vi kan ændre på alle 
skemaerne og få eleverne og mig ud andre dage”. Hun mener ikke, 
at man skal aflyse prøverne – og slet ikke når de er nået så langt. Og 
hun mener heller ikke, at man skal holde op med at lægge undervis-

VALG AF 
KONGRES-
DELEGEREDE 

I henhold til vedtægternes § 17 udskrives hermed 
valg af kongresdelegerede til Danmarks 
Lærerforenings kongres for perioden 1. april 
2022 – 31. marts 2024. 

Fraktion 2 (børnehaveklasseledere) kan vælge 
10 kongresdelegerede. Landskredsen  (kreds 
181) kan vælge 2 kongresdelegerede.

Valget i Landskredsen omfatter udelukkende 
medlemmer i fraktion 1 samt de medlemmer af 
Landskredsens fraktion 3, der ikke samtidig er 
medlemmer af Skolelederforeningen. 

Læs mere om valgene på foreningens hjemme-
side https://www.dlf.org/valg.
Det er også via hjemmesiden, at du opstiller som 
kandidat og indsender suppleant- og stillerlister. 

Frist for opstilling af kandidatur med supplean-
ter og stillere er torsdag den 10. februar 2022 
kl. 16.00.

Kommer der mere end 10 kandidatforslag fra 
fraktion 2 eller mere end 2 kandidatforslag fra 
Landskredsen, foretages der afstemning blandt 
de indkomne, gyldige kandidatforslag. 

Kommer der 10 eller færre gyldige kandidat-
for-slag fra fraktion 2 - eller 2 eller færre gyldige 
kandidat-forslag fra Landskredsen, er de fore-
slåede kandidater indenfor den pågældende 
fraktion/Landskreds valgt uden afstemning.

Gordon Ørskov Madsen
formand

FRAKTION 2 SAMT LANDSKREDSEN  
(KREDS 181)

DANMARKS LÆRERFORENING
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ningen sådan, at eleverne skal til eksamen 
om vinteren.

“Vi er sårbare over for sygdom, fordi vi har 
samlet timerne på færre dage. Men der er så 
mange fordele ved, at eleverne virkelig kan 
fordybe sig, og jeg synes faktisk, det er godt, 
at prøven ikke ligger om sommeren sammen 
med alle de andre terminsprøver, for de bruger 
utroligt meget tankevirksomhed mellem de 
forskellige dele af prøven her”. 

Ingrid Bianco Petersen skubber det kommen-
de bøvl til side. Det må ordnes senere. Lige nu 

er det vigtigste, at eleverne får en god oplevel-
se med deres allerførste afgangseksamen.

pai@folkeskolen.dk 

Folkeskolen besøgte Skelgårdsskolen 5. de-
cember. Skolen omrokerede efter besøget, så 
den anden halvdel af holdet også nåede at 
gennemføre del B før nedlukningen. Med de 
seneste politiske udmeldinger måtte man endnu 
en gang flytte rundt, men holdene har nu også 
gennemført del C lige inden bladets deadline.

INGRIDS RÅD TIL 
AFGANGSPRØVEN
• Hold prøveprøve med eleverne, så 

de får en ide om niveau og tid.
• Tjek, om de har styr på de basale 

færdigheder – særligt hvis du har 
fået nye elever ind.

• Hæng instruktionsplakater op, til 
for eksempel hvordan man tråder 
symaskinen eller bruger 
dekupørsaven.

• Tjek, at alt værktøj er skarpt og 
opladet.

• Hvis du har pladsmangel, så kan 
rulleborde og flytbare 
opslagstavler hjælpe.

• Bogen “Håndværk & design: 
Håndbog til valgfag og prøve” af 
Rikke Hyldahl Homann & Marlene 
Muhlig er en god hjælp.

• Hold eleverne fast i 
designprocessen, så de ikke bare 
går med den første ide, de får.

Håndværk og design

Mathias tænker, at håndværk og design er et godt fag at have, hvis han måske vil være ingeniør.
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Anbefalinger

Anbefalinger Arne Widding Nielsen, lærer på  
Jels Skole. Faglig rådgiver for 
musiknetværket på folkeskolen.dk 
Foto: Michael Drost-Hansen Fortalt til Maria Becher Trier/mbt@folkeskolen.dk

MuseScore er et notationsprogram, hvor jeg 
laver simple melodier på noder, som 
eleverne kan spille. Ved hjælp af et plugin 
kan man lave noderne, så de har den rigtige 
boomwhackersfarve. Plugin hedder no-
tes->colornotes. Det betyder, at man kan 
skrive noder, hvor hver tone har sin egen 
farve, hvilket støtter nodeindlæringen. Når 
eleverne ser noden, så ved de, at den røde 
er deres, men de ser også, hvor noden er 
placeret i nodesystemet. 

Der findes også forskellige apps online, 
hvor eleverne kan sætte toner ind i et grid i 
forskellige farver, og så kan de lytte sig frem, 
mens de skaber deres egen musik. De kan 
spille de melodier, de skriver, på 
Boomwhackers, men for det meste spiller de 
det bare for hinanden fra computeren. De 
synes, det er fedt at skabe deres egen musik.

Apps Farver hjælper  
med at lære noder

MuseScore og Boomwhacker 
Composition Google Slides Drag 
and Drop 

YouTube-kanalen Musication er rigtig god, 
for der er en animeret video, hvor – hvis 
det for eksempel er "Jingle Bells" – der er 
en klokke hen over noderne, så eleverne 
kan se, hvad de skal gøre. En anden sang, 
jeg bruger på kanalen, er "Popcorn". Her er 
det et får, som hopper hen over noderne, 
der har farver. 

Eleverne får et Boomwhackerrør hver, så 
kan de nærmest spille sangene med det 
samme. Under YouTube-videoen står, hvilke 
rør der skal anvendes hvornår. Det betyder, 
at læreren kan dele rørene rigtigt ud, inden 
man begynder at spille. Der er mange 
numre i Musication, så man kan vælge de 
numre, der passer til klassen. Det står også 
skrevet, om niveauet er easy eller medium. 
Nogle sange er også lavet, så man kan 
spille den samme sang i sværere og 
sværere udgaver.  

Video Musik og gaming  
i en og samme

Søg efter Musication på YouTube

Boomwhackers er rør i forskellige farver, som 
eleverne kan spille toner på. De er en god 
måde at aktivere mange elever til sammen-
spil på. Jeg har købt et større sæt, så jeg har 
både bassættet, sopransættet og det 
diatoniske sæt. Jeg har også de kromatiske 
sæt, så eleverne kan spille de toner, hvor der 
er kryds for. Og så har jeg købt octavercaps, 
som man kan sætte på den ene ende af 
røret, så ryger tonen en oktav ned. I sam-
menspilssituationer har jeg tit givet fire 
elever grundtonen og kvinten i hver deres 
akkord, så kan de spille med, for så skal de 
bare skiftes til at spille. 

Når man spiller på Boomwhackers, skal 
man vælge sange med et genkendeligt tema, 
som har højst et A- og et B-tema. Sange med 
en simpel rytme til yngre klasser. Vælg sange 
med 4.-dels- eller 8.-delsnoder – lange toner 
er dræbende. Opret en gruppe til hver 
stemme, og sæt eventuelle solister som sang 
eller andre instrumenter på melodien. Det 
smarte er, at eleverne kan få noderne i farver, 
der passer til Boomwhackers' farve. 

Materialer Sammenspil  
med Boomwhackers

Boomwhackers
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Søndervangskolen

Lærere beskylder 
kommune for at 
dække over skole

F OTO 
Tobias Nicolai

O R D 
Sebastian Bjerril

16 nuværende og tidligere lærere fra Søndervangskolen er nu gået til 
undervisningsministeren. De er stærkt utilfredse med, hvad de opfatter som 
forsøg på at tie sagen ihjel fra Aarhus Kommunes rådmand og forvaltning.

“Den rigtige historie om Søndervangskolen 
bliver fortiet og forsøgt kvalt”. Så klart 
og eklatant lyder det fra 16 nuværende og 
tidligere lærere i et brev til børne- og under-
visningsminister Pernille RosenkrantzTheil 
(Socialdemokratiet). 

I brevet, som Folkeskolen er i besiddelse af, 
kritiserer lærerne både børn og unge-rådmand 
Thomas Medom (Socialistisk Folkeparti) og 
børn og unge-forvaltningen for vedvarende at 
forsøge at “dække over – og at fortie – faktiske 
hændelsesforløb omkring Søndervangskolen”. 

Brevet er blandt andet underskrevet af tidli-

gere tillidsrepræsentant og lærer på skolen Pia 
Moelsby og tidligere lærer Martin Haaning. 
De øvrige 14 personer fremgår også ved navn 
i brevet, men ønsker ikke deres navne offent-
liggjort af frygt for repressalier.

Aarhus Kommune har tre gange siden 2017 
været involveret i undersøgelser af Sønder-
vangskolen, som indtil for nylig blev betragtet 
som en foregangsskole for sin evne til at løfte 
tosprogede elever. Forvaltningens egne under-
søgelser har ikke ført til anden handling, end at 
man ad to omgange valgte at sætte skolen under 
tilsyn – hvoraf det ene aldrig blev gennemført. 

Senest har kommunen i kølvandet på Fol-
keskolens og Politikens afsløringer bestilt en 
uvildig undersøgelse fra et konsulentfirma. 
Den konkluderede kort før jul sidste år, at der 
med “en vis sandsynlighed var væsentlige 
overskridelser” af reglerne om at give ekstra 
tid ved de skriftlige prøver i 2016 og 2017, 
og at det er “overvejende sandsynligt”, at 
ledelsen siden 2009 har informeret lærere om 
udtræksfag, før det var tilladt. Der er dog også 
en række af beskyldningerne, som konsulent-
firmaet ikke fandt dokumentation for. 

Lærerne bag brevet giver imidlertid ikke 
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meget for konsulentfirmaets undersøgelse, 
som de anklager for mest af alt at virke “som 
et bestillingsarbejde – i ordets værst tænkelige 
betydning”. 

HVOR VAR LÆRERES 
INDRØMMELSER?

Folkeskolen har tidligere kunnet fortælle, at 
tre lærere undrede sig stærkt over, at deres 
udtalelser om, hvad der var foregået på skolen 
i forbindelse med afgangsprøverne, ikke var 
at finde i den endelige konsulentrapport. Over 
for Folkeskolen fortalte de, at de hver især 
havde indrømmet at have hjulpet deres elever 
langt mere end det tilladte i forbindelse med 
de mundtlige prøver. Men i rapporten optræder 
ingen udsagn om at have overtrådt reglerne. 

I brevet til ministeren udtrykker gruppen af 
lærere derfor stærk utilfredshed med rapporten 
i sin helhed og beskylder den generelle ordlyd 
for at være farvet, og at “udsagn og hændel-
sesforløb forplumres”.

Lærerne skriver, at de i deres tid på skolen 
har oplevet, at skolens ambitioner “startede 
som en ædel ambition”, men at det “med tiden 

tog en yderst uheldig drejning, hvor god mo-
ral blev tilsidesat, og alle forhåndenværende 
midler blev taget i brug – herunder snyd, ma-
nipulation og magtmisbrug”.

Lærerne afslutter deres brev til undervis-
ningsministeren med at skrive, at de står “til 
rådighed for en uddybende dialog”. 

Pernille RosenkrantzTheil ønsker ikke 
at kommentere på Folkeskolens oplysnin-
ger om brevet. I stedet oplyser Børne- og 
Undervisningsministeriet, at Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet (Stuk) inden jul 
har “modtaget den uvildige undersøgelse og 
Aarhus Kommunes besvarelse af udestående 
spørgsmål. Stuk vurderer p.t. sagen og er 
blandt andet i dialog med Ankestyrelsen om 
eventuelle videre skridt”.

DIREKTØR AFVISER KRITIK

Folkeskolen har også forgæves forsøgt at få 
en kommentar fra den aarhusianske rådmand 
Thomas Medom. Han henviser i stedet til 
et skriftligt svar fra børn og unge-direktør 
Martin Østergaard Christensen, der afviser 
anklagerne:

“Undersøgelsen er netop uvildig, derfor står 
dens konklusioner og metoder alene for un-
dersøgernes regning. At nogle ønsker et andet 
eller mere klart udfald, det accepterer jeg og 
forstår. Men jeg mener, at man går meget, me-
get langt, når man over for en minister kalder 
det bestillingsarbejde og forsøg på at dække 
over en sag”.

Martin Østergaard Christensen mener, at 
forvaltningen har handlet på undersøgelsens 
konklusioner ved blandt andet at overdrage 
det til politiet at undersøge, om der er begået 
brud på tavshedspligten ved afsløring af ele-
vernes udtræksfag. 

“Det afventer vi politiets konklusion på. 
Herudover er to ledere fratrådt deres stillinger. 
Vi har åbent lagt alle spørgsmål og svar i 
sagen frem, og der er givet aktindsigt i mange 
hundrede siders bilag, som er sendt til alle, 
der har bedt om det”, skriver han og tilføjer, 
at præmisserne og konklusionerne af den uvil-
dige undersøgelse “er drøftet med byrådets 
børn og unge-udvalg samt med skoleledernes 
og medarbejdernes faglige organisationer”.

 
bje@folkeskolen.dk
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Søndervangskolen

Skoleleder:

Lærerne har 
brug for tillid, 
troværdighed 
og tryghed
Udefra set må det være det vildeste job, Martin Appel Loft 
har påtaget sig. Han har overtaget styringen af den skan-
daleombruste Søndervangskolen i Viby ved Aarhus, hvor 
beskyldninger om snyd med afgangsprøver, snyd med klager 
over karakterer og snyd med tilfredshedsundersøgelser fik 
skoleleder Rani Hørlyck og viceskoleleder Martin Bernhard 
til at fratræde i slutningen af oktober sidste år. 

En uge senere blev Martin Appel Loft sat ind som konstitu-
eret skoleleder. Dermed rykkede han fra Lisbjergskolen nord 
for Aarhus til Søndervangskolen i byens sydlige del. 

Den 48-årige skoleleder vidste, at det ville blive en kræ-
vende opgave, men på sin første arbejdsdag fik han noget at 
glæde sig over.

“Når man træder ind på Søndervangskolen, bliver man 
mødt af glade, velopdragne og nysgerrige børn, som spørger: 
‘Hvem er du? Nå, du skal ind på kontoret. Skal jeg hjælpe dig 
derhen?’ Børnene er vant til at tage imod gæster”, fortæller 
Martin Appel Loft om skolen, hvor ni ud af ti elever har en 
anden etnisk baggrund end dansk, og som gennem årene har 
været et tilløbsstykke, fordi det så ud til, at den gav elevernes 
faglige niveau et betydeligt løft.

Martin Appel Loft er varsom med at have meninger om, 
hvad der er sket på skolen. For ham har det fra dag ét handlet 
om at gribe de 50 pædagogiske medarbejdere.

“Det er ingen hemmelighed, at arbejdsmiljøet er presset. 
Det kan vi se i den arbejdspladsvurdering, som kom, en 
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Skoleleder Martin Appel Loft havde kun brug for få timers 
betænkningstid, før han sagde ja til at styre den skandaleramte 
Søndervangskolen i Aarhus igennem stormvejret og skabe et sundt 
arbejdsmiljø. ”Jeg stiller op, når der er brug for mine kompetencer”, 
forklarer den konstituerede skoleleder.
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uge efter at jeg begyndte på skolen. Børn 
og unge-chefen i sydvest forberedte mig på, 
at nogle har det svært med det pres, de har 
været igennem, men det var ikke med navns 
nævnelse, for jeg skal gribe den samlede 
medarbejderflok”.

SÅDAN EN SKOLELEDER 
ER JEG

Martin Appel Loft fik ikke lang betænknings-
tid, da forvaltningen bad ham om midlertidigt 

at overtage ledelsen af Søndervangskolen. Det 
var heller ikke nødvendigt.

“Jeg er opdraget hjemmefra og fra mine 
mange år i foreningslivet til at hjælpe, hvis 
andre synes, at jeg har de kompetencer, fæl-
lesskabet har brug for. Den forpligtelse har 
jeg med mig uanset hvad”, uddyber Martin 
Appel Loft, som har været håndboldtræner i 
Brabrand IF siden 1993.

Hans kone var overbevist om, at han ville 
blive en gevinst for Søndervangskolen, og da 
han samtidig havde sikret sig, at Lisbjergsko-

len ville få tilført en leder fra en anden skole, 
sagde han ja til jobbet, samme aften som han 
var blevet spurgt om eftermiddagen.

“At jeg er professionelt omsorgsfuld, ken-
der hun mest til fra afstand, men hun ved, at 
jeg er drevet af at lave god folkeskole. Mit ar-
bejde er en livsstil, men det var alligevel vig-
tigt for mig at afstemme på hjemmefronten. 
Jeg har også været mindre hjemme, end jeg 
plejer. Det er så fint”, siger Martin Appel Loft, 
som er far til fire børn mellem 15 og 21 år.

Han fik at vide af sin chef, at Sønder-

Søndervangskolen
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vangskolen har brug for den måde, han driver 
ledelse på til hverdag på Lisbjergskolen.

“For mig er det attraktive, hvordan jeg kan 
være med til at sætte en bevægelse i gang, 
som gør lærere og pædagoger glade for at gå 
på arbejde, for så bliver kvaliteten af deres 
indsats meget højere. Derfor er jeg nysgerrig 
efter, hvad den enkelte medarbejder brænder 
for”, siger Martin Appel Loft.

Indtil nu har han holdt en til en-samtaler 
med to ud af tre. Her stiller han tre åbne 
spørgsmål: Hvem er du? Hvad er Sønder-

vangskolen for en størrelse, set fra hvor du 
står? Hvad synes du, skolen har brug for af 
ledelse lige nu?

“Svarene går på, at en god skoleleder er 
synlig og nærværende og inddrager medar-
bejderne, så han får mange perspektiver på 
en sag. Samtidig skal det være gennemsigtigt, 
hvad der ligger til grund for den beslutning, 
han træffer. Det er sådan en skoleleder, jeg 
er”, siger Martin Appel Loft.

HÅRDT AT FÅ DET SORT 
PÅ HVIDT

Arbejdspladsvurderingen (APV) bestyrkede 
Martin Appel Loft i, at hans måde at bedrive 
ledelse på er særlig vigtig for Søndervangsko-
len i den aktuelle situation. 

“En skoleleder står på to ben, hvor det ene 
handler om at lave god skole for børnene. På 
det andet ben er jeg leder for voksne, som 
har brug for tillid, troværdighed og tryghed 
både til ledelsen og kollegerne imellem. Selv 
om det er vigtigt at balancere, viser APV’en, 
at der er behov for, at jeg læner mig over på 
det andet ben, men hele tiden med sigtet på at 
lave god skole. Lykkes vi med det, bidrager 
det til, at arbejdsmiljøet bliver godt”.

Martin Appel Loft oplever, at medarbejder-
ne tager godt imod hans syn på ledelse. 

“Nogle siger, at jeg skal blive ved med at 
gøre som i de første to måneder, for de er 
glade for, at jeg ser dem. Det kommer også til 
udtryk nonverbalt. Jeg er god til at fornemme 
stemningen, når jeg træder ind i et lokale, og 
jeg ser nu en glød i medarbejdernes øjne, og 
at de har sænket skuldrene”.

Alligevel oplever Martin Appel Loft bøl-
geskvulp, for det gør noget ved medarbejder-
ne, når en APV afdækker et ringe arbejdsmil-
jø, når politikere udtaler sig kritisk om skolen, 

Martin Appel Loft blev konstitueret 
skoleleder på Sønder vangskolen i Viby ved 
Aarhus 3. november sidste år. Til sommer 
regner han med, at han skal tilbage til sin 
"egen" skole, Lisbjergskolen.

Rejs trygt
på skoletur

Hamburg m/bus

Berlin m/bus         
Amsterdam m/bus 
Barcelona m/fly       
Dublin m/fly             

www.eurotourist.dk • info@eurotourist.dk

fra kr. 955,-
fra kr. 960,-
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og når der kommer en undersøgelse af, hvad 
der er sket under den foregående ledelse, som 
medarbejderne ikke finder fyldestgørende.

“De er dedikerede til opgaven og bliver 
kede af det, når de læser kritiske artikler om 
deres skole i Folkeskolen og Politiken. Selv 
om de kender indholdet i forvejen, er det 
hårdt, når det står sort på hvidt”, siger Martin 
Appel Loft.

SPLITTELSE ÆNDRES TIL 
FÆLLESSKAB

Det fremgår blandt andet af den konsulentun-
dersøgelse af Søndervangskolen, som Aarhus 
Kommune bestilte, at lærere og pædagoger 
har haft et særligt fokus på deres egne af-
delinger, og at de havde en oplevelse af, at 
skolens tidligere ledelse lukkede skodderne 
mellem afdelingerne. Især omkring udskolin-
gen. Det beskrives som tre skoler på én skole.

Undersøgelsen har også afdækket en stærk 
oplevelse af en “belønningskultur”, hvor det 
har været uigennemskueligt, hvorfor nogle 
medarbejdere kunne få bedre arbejdsvilkår 
end andre i form af fridage og ferie og præcis 
de fag og opgaver, de ønskede, mens ledelsen 
tog fag og opgaver fra andre medarbejdere 
uden forklaring.

Spørgsmålet er, hvordan Martin Appel Loft 
ryster en så delt og splittet medarbejdergrup-
pe sammen til et fællesskab.

“Mit svar er, at jeg er skoleleder for alle. 
Ved hjælp af fair processer og gennemsigtige 
beslutninger sikrer jeg en arbejdsplads med 
retfærdighed og tillid, hvilket giver trovær-
dighed. Samtidig intensiverer jeg møderne, 
hvor alle pædagogiske medarbejdere er til 
stede, og hvor dagsordenen er relevant for 
både lærere og pædagoger – uanset om de er 
hos de yngste, mellemste eller ældste. Det 
vigtige er, at de kommer til at opleve sig som 
ét personale med forskellige fagligheder”.

På personalemøder hver onsdag er der 
fokus på at skabe en hverdag, hvor lærere og 
pædagoger kan lykkes med kerneopgaven.

“Vi kan hverken styre journalister eller 
politikere, men vi kan gøre noget ved vores 
hverdag: Hvad kan vi gøre anderledes, så 
APV’en bliver bedre næste gang? Jeg sætter 
handling på, og derfor har vi også intensive-
ret møderne i Med-udvalget til en gang om 
ugen og trukket flere medarbejdere ind til 
rugbrødsarbejdet for at få kvalificeret mine 
tanker. Det styrker dialogen, så vi hurtigere 
får problemer på dagsordenen og kan drøfte, 
hvad vi kan gøre ved dem”.

Ud over valg af temaer til arbejdet med 
APV’en bidrager lærere og pædagoger for 
eksempel med ideer til skolens håndtering af 
corona og til de pædagogiske drøftelser om 
faglokalemiljøer kontra hjemområder.

“Det fylder alt sammen for lærerne og 
pædagogerne i deres praksis, og derfor er det 
vigtige perspektiver at forholde sig til, inden 
jeg træffer afgørende beslutninger på deres og 
børnenes vegne”, siger Martin Appel Loft.

For at lindre på stormvejret er Martin 
Appel Loft bevidst om, at han også skal lede 
udad og opad.

“Det tackler jeg blandt andet ved at for-
tælle, at Søndervangskolen er en god skole. 
Forældrene har som alle andre læst om sko-
len, og vi skal have lige så mange til at vælge 
den til, som der plejer at være. Politikerne 
skal også have tillid til, hvad der foregår, og 
derfor klæder jeg min områdechef på, så han 
kan orientere børn og unge-direktøren om, 
hvordan det går. Det er nødvendigt, for det 
er direktøren, som mødes med rådmanden og 
Børn og Unge-udvalget”.

SKARP KOMMUNIKATION TIL 
FORÆLDRENE

Forældre har et stort behov for at fortælle, at 
de er stolte af skolen, oplever den konstituere-
de skoleleder.

“De ved godt, at lærerne og pædagogerne 
er vigtige for, at deres børn kan tage en ud-
dannelse. Det er her, børnene forbedrer deres 
danske sprog og lærer, hvad de skal. Selv om 

OM MARTIN 
APPEL LOFT
Konstitueret skoleleder på Sønder-
vangskolen i Viby ved Aarhus siden 
3. november 2021.

Skoleleder på Lisbjergskolen nord 
for Aarhus siden februar 2017.

Skoleleder på Samsøgades Skole i 
Aarhus fra januar 2012 til februar 
2017.

Viceskoleleder på Gedved Skole 
ved Horsens fra juni 2007 til januar 
2012, herunder konstitueret skolele-
der fra januar 2010 til juni 2011.

Lærer på Gammelgaardsskolen i 
Aabyhøj ved Aarhus fra august 1997 
til juni 2007.

Uddannet fra Aarhus Lærersemina-
rium i 1996.

Har en diplomuddannelse i ledelse 
fra Via University College i Aarhus 
og har netop afleveret masteraf-
handling i offentlig ledelse på 
Syddansk Universitet.

Slapper af ved at løbe tre gange 
om ugen, ved at træne U13-hånd-
bolddrenge og ved at være sammen 
med familie og venner.

”For mig er det 
attraktive, hvordan 
jeg kan være med 
til at sætte en 
bevægelse i gang, 
som gør lærere og 
pædagoger glade 
for at gå på 
arbejde”.

Søndervangskolen
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det daglige samarbejde med lærere og pæda-
goger er vigtigt, er det ikke uden betydning, 
at forældrene ved, hvad skolelederen står for. 
Rani Hørlyck var meget tydelig i lokalområ-
det og brændte for at hjælpe familierne, men 
hvad vil den nye skoleleder? Vi er nødt til at 
holde et forældremøde, så snart det er muligt 
for corona”, siger Martin Appel Loft.

Han vil blandt andet gøre det tydeligt, at 
skolen følger reglerne for eksaminer.

“Den eneste måde at opnå tillid på er ved at 
sørge for, at tingene foregår, som de skal, men 
vi skal ikke over i den anden grøft, så ingen 
kan få forlænget tid til eksamen. Hvis en elev 
er berettiget til at gå til prøve på særlige vil-
kår, skal vi selvfølgelig imødekomme det”.

At flertallet af Søndervangskolens elever 
har en anden etnisk baggrund end dansk, har 
fået Martin Appel Lofts venner til at spørge, 

om der ikke er meget larm i timerne og slås-
kampe i frikvartererne.

Det er der ikke.
“Søndervangskolen er en helt almindelig 

folkeskole med børn, der vil lære noget, og 
som vil have venner og gode frikvarterer. 
Børnene passer på skolen, så vi har ikke ret 
meget graffiti eller ting, som bliver ødelagt. 
Søndervangskolen er et dejligt sted”.

Alligevel søger Martin Appel Loft ikke stil-
lingen som skoleleder, når den bliver slået op 
i løbet af foråret.

“Det er ikke et fravalg af Søndervangsko-
len, men jeg er ikke færdig med Lisbjergsko-
len”, siger Martin Appel Loft, som forestiller 
sig, at han fortsætter på Søndervangskolen 
frem til sommerferien. 

folkeskolen@folkeskolen.dk

Mød bl.a. Lasse Horne Kjældgaard,  
Asta Olivia Nordenhoff, Pia Tafdrup, 

Niviaq Korneliussen, Madame Nielsen, 
Rakel Haslund-Gjerrild, Katrine Grünfeld, 

Morten Søndergaard, Kim Leine og  
Hans Otto Jørgensen.

Pris pr. person i enkelt- eller dob-
beltværelse inkl. alle aktiviteter og 

måltider kr. 5.145,-
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Han har måske ikke armene over hovedet af 
begejstring, men skuldrene er nede.

Sådan begynder det at føles for Benny Niel-
sen, som er en af to arbejdsmiljørepræsentan-
ter på den skandaleramte Søndervangskolen i 
Aarhus.

“Glæden ved at gå på arbejde er så absolut 
ved at vende tilbage, hvis ikke den er vendt 
tilbage”, siger han til Folkeskolen. “Jeg tror, 
at jeg taler på de fleste af mine kollegers veg-
ne, når jeg siger, at vi kan se lys for enden af 
tunnellen”.

Benny Nielsen er især glad for, at den 
konstituerede ledelse lytter til medarbejderne. 
Skoleleder Martin Appel Toft har udvidet med-
arbejderudvalget, og man holder møde i det en 
gang om ugen, hvor “rigets tilstand vendes”.

“Jeg vil gerne rose den nye ledelse for dens 
lydhørhed, hvor vi ikke bare bliver godt infor-
meret, vi bliver også spurgt, inden de sætter 
nye ting i værk”, fortæller han og fremhæver 
også, at samarbejdet mellem faggrupperne er 
blevet bedre.

“Samarbejdet er begyndt at ligne det, man 
har på alle andre skoler, og en ting, som glæder 
både mig og mange andre, er, at samarbejdet 
med pædagogerne fungerer igen. Vi nærmer os 
en normal skolehverdag, og det er dejligt, for 
der er ikke nogen, der fortjener at gå igennem 
det, vi har været igennem. For at sige det på 
jysk, så har der været lidt udfordringer, og vi er 
nok blevet lidt hårdhudede i løbet af efteråret”.

 
sga@folkeskolen.dk

Det begynder at ligne en 
normal arbejdsplads igen
Søndervangskolens arbejdsmiljørepræsentant er 
forsigtigt optimistisk på sin arbejdsplads’ vegne.

O R D  Stine Grynberg
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2016 
Alle Søndervangskolens afgangselever får 
ekstra tid ved læse- og retskrivningsprøven. 
Tillidsrepræsentant Pia Moelsby protesterer, 
og efterfølgende informerer forvalt ningen 
skoleleder Rani Hørlyck og viceleder Martin 
Bernhard om, at det er imod reglerne at give 
alle elever ekstra tid.

2018
Søndervangskolen 
modtager 1,3 millioner 
kroner fra daværende 
statsminister Lars 
Løkkes præmiepulje for 
skolens flotte 
afgangskarakterer i 
dansk og matematik. 

2019
To lærere går til 
forvaltningen med anklager 
om, at skolen snyder sig 
til sine flotte resultater. 
Den ene er Martin Haaning, 
som selv har været med til 
at snyde. Forvaltningen 
igangsætter en 
undersøgelse og vælger at 
sætte skolen under tilsyn. 
Der konkluderes ikke noget 
på undersøgelsen. 

29/9 2021 
Tidligere lærere på Søndervangskolen 
anklager i Politiken og Folkeskolen skolen 
for at have snydt ved læse- og 
retskrivningsdelen af afgangsprøven i 
2016 og 2017. Samme dag beder 
lokalpolitikere i Aarhus forvaltningen om 
en redegørelse. Det samme gør Styrelsen 
for Undervisning og Kvalitet. 

5/10 2021 
Aarhus Kommunes forvaltning offentliggør 
sin redegørelse. Dagen efter beslutter 
lokalpolitikere at iværksætte en uvildig 
undersøgelse af sagen. Samme dag 
afslører en tidligere lærer på skolen over 
for folkeskolen.dk, at ledelsen belønnede 
lærere, som deltog i snyd med elevers 
afgangsprøver, med gavekort.  

13/10 2021 
Folkeskolen kan fortælle, hvordan 
ledelsen på skolen har fiflet med 
målinger af elevtrivsel og 
forældretilfredshed.

Alle elever får igen ekstra tid ved læse- og 
retskrivningsprøven. Århus Lærerforening 
informerer forvaltningen om, at lærere på 
skolen anklager ledelsen for igen at have 
brudt reglerne. Anklagerne afvises af sko-
lens ledelse, og forvaltningen konkluderer, 
at man nok aldrig kan få svar på, om elever-
ne fik ekstra tid. Samme år nomineres Rani 
Hørlyck til Årets dansker for sit arbejde med 
at løfte tosprogede børn fagligt og socialt.

2017 
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Søndervangskolen

Find din favorit til valg af delegerede

Lærerstandens Brandforsikring – en del af LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Amerika Plads 15, 2100 København Ø

Vi har brug for din stemme i vores fællesskab

Sæt kryds ved en af de kandidater, der stiller op til valget af 

delegerede i LB Foreningen, som Lærerstandens Brandforsik-

ring er en del af. Det har stor betydning for dig, hvem der bli-

ver valgt, da det er de i alt 70 delegerede i LB Foreningen, som 

varetager dine og de øvrige 400.000 medlemmers interesser 

i ejerskabet af LB Forsikring og dermed også Lærerstandens 

Brandforsikring. 

Du kan læse om alle kandidaterne i dit valgområde og stemme 

på lbforeningen.dk/demokrati. Men gør det senest tirsdag den 

15. februar. I marts kan du se valgresultatet på lbforeningen.dk. 
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Tag klassen med på det  fedeste 
lejrskoleophold i København! 

Vi ligger i hjertet af København, tæt på alle 
de populære attraktioner og tilbyder de 
perfekte rammer for jeres ophold. Har I 
brug for forplejning og hjælp til sigthseeing 
eller buskørsel, sørger vi også for det.

Vi kan skræddersy det ophold, der passer 
præcis til jeres ønsker og behov!

Lad os sende jer et godt tilbud!
gb@cphhostel.dk | +45 33 11 83 38

H.C. Andersens Boulevard 50  |  1553 København V
Tlf. +45 3311 8338  |  Mail: gb@cphhostel.dk

POPULÆRT!
Vi har lige nu

stor efterspørgsel 

på lejrskoler

21/10 2021
Folkeskolen beretter om, hvordan 
ledelsen kunstigt har sænket 
elev- og medarbejderfravær, 
hvoraf det sidste ellers var 
kommunens laveste. 

26/10 2021 
Rani Hørlyck og Martin Bernhard 
stopper som henholdsvis leder og 
viceleder på Søndervangskolen.

1/11 2021
Konsulentfirmaet Pluss Leadership 
tildeles opgaven med at foretage en 
uvildig undersøgelse af Søndervangsko-
len, herunder en aktuel afdækning af 
arbejdsmiljøet og kulturen på Sønder-
vangskolen og en afdækning af de forhold 
i perioden 2016-21, som er kommet frem i 
redegørelserne. Aarhus Kommunes tilsyn i 
perioden skal også evalueres.

24/11 2021 
Folkeskolen afslører, at 
Søndervangskolens 
afgangselever i 2016 ikke kun 
fik ekstra tid til læseprøven, 
men også til matematik- og 
biologieksamen. Data 
dokumenterer også, at alle 
elever fik ekstra tid til 
danskprøver i 2017. 
Oplysninger, som Aarhus 
Kommune har hævdet, at der 
ikke fandtes data for. 

14/12 2021
Folkeskolen kan fortælle, at en ny 
arbejdspladsvurdering viser, at det 
psykiske arbejdsmiljø på 
Søndervangskolen fortsat opleves som 
stærkt utilfredsstillende af skolens 
ansatte. Samme dag afleverer 
Pluss Leadership redegørelsen om 
Søndervangskolen og Aarhus Kommune. 
Konklusionen er, at der har fundet 
uregelmæssigheder sted ved 
afgangsprøver, at arbejdsmiljøet har 
været belastet, og at forvaltningens 
tilsyn har været utilstrækkeligt.

21/12 2021 
Aarhus Kommune overdrager en del af 
sagen om anklagerne om snyd på Sønder-
vangskolen til politiet. Det drejer sig 
om muligt brud på tavshedspligten ved 
at offentliggøre udtræksfag.

23/11 2021
Undervisningsministeriet kræver 
Søndervangskolens millionpræmie 
returneret.

3/11 2021

Skoleleder på Lisbjergskolen 
Martin Appel Loft tiltræder 
som konstitueret skoleleder.  
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“Det ligger ligefor 
igen at påpege, at 
lokal frihed med 
fordel kunne følges 
op af en central 
resursesikring”.

Lokal frihed i en 
fælles folkeskole

Forsvarlig 
genåbning?

Statsministeren åbnede i sin nytårstale for re-
geringens ønske om at udvide det nuværende 
frisættelsesforsøg til at omfatte hele landet al-
lerede fra næste år. Bliver det en realitet, kan 
folkeskolen sættes fri fra mange af de statslige 
regler, som regulerer skolernes hverdag. Det 
er som udgangspunkt positivt. Vi har fortsat et 
uhensigtsmæssigt bureaukrati, som man med 
fordel kan gøre op med, så lærere og ledere 
lokalt kommer langt tættere på at vurdere og 
prioritere, hvordan resurserne skal anvendes, 
så det understøtter den gode undervisning 
bedst muligt. Forskellige lokale forhold for-
drer lokale løsninger og prioriteringer. Det 
kunne fint understøttes af vores arbejdstidsaf-
tale, hvor vi allerede har beskrevet opgaven 
med at indgå i et langt tættere samarbejde om 
valg og prioriteringer i skolen.

Men frihed er ikke gratis. Vi skal være 
yderst opmærksomme på ikke at smide barnet 
ud med badevandet. Med frihedsdagsordenen 
følger i høj grad ansvaret for vores fælles 
folkeskole med formål, fag, fælles værdier og 
ikke mindst elevrettigheder, der sikrer alle ele-
ver den rette undervisning varetaget af velud-
dannede lærere. Derfor ligger det ligefor igen 
at påpege, at lokal frihed med fordel kunne 
følges op af en central resursesikring. På den 
måde kan vi understøtte, at frisættelse ikke 
ender i kvalitetsforringelser, for eksempel når 
kommunerne fattes penge i forbindelse med 
demografiudfordringer med videre. 

Mere lokal indflydelse kan give engage-
ment og energi, men der er også mange gode 
spørgsmål at stille sig, inden vi kaster hele 
folkeskolen ud i sådan et projekt. Hvor langt 
skal friheden gå – for eksempel i forhold til 
elevernes timetal? Hvem har beslutningskom-
petencen lokalt – er det lærere, ledelse, elever, 
bestyrelse, eller er det politikerne? Hvordan 
sikrer vi, at vi tager beslutninger bygget på 
viden og forskning snarere end synsninger og 
pædagogiske modeluner?

Kollegerne i Esbjerg og Holbæk arbejder 
allerede nu under frihedsforsøg. Vi skal op-
samle deres erfaringer – gode som dårlige – 
og bringe dem med i det videre arbejde. 

Vi ser frem til at indgå i samarbejdet om 
realiseringen af mere frihed, samtidig med at 
vi værner om vores fælles folkeskole.

DLF MENER 
AF REGITZE FLANNOV,
formand for 
undervisnings-
udvalget i DLF

Illustration: 
Hayley Wells

.DK

”Hvilke restriktioner? Det hele var 
opfordringer, undtagen at forældre skal 
bære mundbind, hvis de skal ind på 
skolen. Men det er en ligegyldig regel, da 
børnene skal afleveres uden for skolen. 
Selv aflysning af sociale arrangementer 
og undervisning i stamklasser bliver også 
bare benævnt som opfordringer”.

KASPER MOSEKJÆR (LÆRER)

”Det er bare ærgerligt, at de tiltag, som 
kunne give lærerne mere tryghed i 
arbejdet, kun er anbefalinger. Det gør i 
praksis, at vi på skolerne for eksempel 
ikke oplever ekstra rengøring. Det lyder 
pænt til resten af samfundet, men 
afspejler desværre ikke virkeligheden på 
mange skoler”.

KRISTINE KRUSE (SPECIALKLASSELÆRER)

”Når andre faggrupper kan passe deres 
arbejde trods risiko for smitte, kan vi 
lærere også, medmindre man er i en 
kendt risikogruppe. Det kunne vi sidste 
gang, hvor enkelte kollegaer havde anden 
tjeneste og ikke mødte på skolen. Lad os 
holde os så tæt på normalen og se 
fremad mod lysere tider”.

GEORG BREDDAM (LÆRER)

Uddrag af kommentarer til artiklen: 
“Undervisningsministeren: Det er forsvarligt 
at sende børn tilbage i skolen” på 
folkeskolen.dk

Debat
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Tryktest den danske model
Kommission til afdækning af SRSF-regerin-
gens folkeskolereform, KL's lockout af folke-
skolelærerne og vedtagelsen af lov 409.

Sådan lyder overskriften på borgerforslag 
FT-09476, som har været fremført på folke-
skolen.dk i december. Folkeskolekonflikten er 
dog kun forslagets spydspids. Hensigten er at 
trykteste selve den danske model for at skabe 
klarhed over processen bag et lovindgreb i en 
verserende konflikt.

De seneste lovindgreb – mod folkeskolelæ-
rerne i 2013 og sygeplejerskerne i 2021 – var 
til ensidig fordel for arbejdsgiversiden. Mange 
offentligt ansatte spørger på den baggrund 
sig selv, om de kan have tillid til den danske 
model. Det vil en kommissionsafdækning af 
folkeskolekonflikten være lakmusprøven på.

Borgerforslaget er stillet af mig og mine tre 
medstillere. Danmarks Lærerforening har ikke 
været inde over.

Forslaget er lagt ud på www.borgerforslag.

dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-09476, hvor 
man også kan afgive sin støtte. På www.bor-
gerforslag2013.dk, som udbygges og opdate-
res løbende, kan man læse om baggrunden for 
forslaget og holde sig orienteret om de skridt, 
der tages for at hjælpe det på vej. Det håber 
jeg, at rigtig mange vil benytte sig af.

Forslaget havde ved årsskiftet rundet 6.000 
støtter og har frem til 31. maj til at nå de 
50.000, som skal til for at komme igennem 
nåleøjet. Det kan lade sig gøre!

Jyllands-Posten bragte en kronik om borger-
forslaget den 25. december. Derudover har det 
kun været præsenteret på folkeskolen.dk. De 
næste måneder skal forslaget ud til de øvrige 
grupper af offentligt ansatte. Men inden det 
sker, skal de vide, at spydspidsen – folkesko-
lelærerne – er klar.

Målet er 10.000 støtter inden 1. februar.
Støt forslaget! Og få dine kolleger, familie 

og venner til at støtte det!

I foråret kørte en heftig debat omkring faget 
tysk i folkeskolen. En lærer foreslog endda 
at fjerne tyskundervisningen fra skemaet, så 
skoledagene kunne blive kortere. Hun sagde, 
at tysk på skoleskemaet er et levn fra fortiden.

Jeg kunne ikke være mere uenig. Sprog-
kundskaber er vigtige for samhandel, samar-
bejde og forståelse for forhold i andre lande. 
Og man kan næsten ikke begynde undervis-
ningen for tidligt. Derfor skal vi også have 
endnu flere dygtige lærere og undervisere med 
gode kundskaber i tysk og fransk. Engelsk 
kan ikke stå alene.

(…) Regeringen afsætter nu i enighed med 
Folketingets partier 40 millioner kroner til 
at sætte gang i en række initiativer, som skal 
gøre det mere attraktivt både at læse univer-
siteternes tysk- og franskuddannelser og at 
have tysk og fransk som undervisningsfag på 
læreruddannelsen – blandt andet ved at give 
flere studerende mulighed for at træne deres 
praktiske sprogkundskaber med mere fokus på 
det talte sprog.

Forkortet af redaktionen. Læs hele indlægget 
på folkeskolen.dk/1884754

 AF KARSTEN BRÄUNER, folkeskolelærer på Klarup Skole

 AF JESPER PETERSEN, uddannelses- og forskningsminister (Socialdemokratiet)

Deltag i debatten. Du kan selv lægge debatindlæg på folkeskolen.dk/debat. 

Du kan også sende dit indlæg (højst 1.750 tegn) til fagbladet Folkeskolen 

på folkeskolen@folkeskolen.dk. Skriv debatindlæg i emnefeltet. Debat fra 

folkeskolen.dk og tilsendte indlæg optages i bladet, i det omfang der er plads.

Sprogene er vigtige

LEGATMIDLER UDDELES til 
pensionerede lærere og deres 
efterladte i en TRANGSSITUATION 
samt til læreres udgifter ifb. med 
VIDEREUDDANNELSE.

A. C. Bondes Fond, stiftet 1939, er under 
opløsning. I den forbindelse uddeles 
fondens midler iht. fondens formål.  
Der ydes følgende legater:

TRANGSLEGATER
Ydes til pensionerede lærere eller efter-
ladte ægtefæller efter sådanne, som 
befinder sig i en økonomisk trangs- 
situation. For at komme i betragtning 
til legat skal husstandsindkomsten ikke 
overstige 300.000 kr. årligt.

UDDANNELSESLEGATER
Ydes til læreres dokumenterede  
udgifter til efter- og videreuddannelse
af pædagogisk karakter. Det kan f.eks. 
være udgifter til kursus, rejse og op-
hold. 

Som udgangspunkt kan alle lærere i 
Danmark, samt enker og enkemænd, 
der måtte falde ind under én af de 
to ovennævnte kategorier, komme i 
betragtning til et legat. I henhold til 
fondens fundats har lærere ansat ved 
Nyborg Private Realskole fortrinsret. 
Dernæst kommer lærere og efterladte 
til lærere ved skoler tilhørende med-
lemskredsen ved Danmarks Private 
Skoler. Herudover kan lærere ved 
øvrige grundskoler i Danmark komme i 
betragtning.

Fonden opfordrer alle interesserede til 
at søge. Ansøgningsskema findes på  
www.privateskoler.dk/bondesfond

Ansøgningsfrist er d. 28. februar 2022

Legater tildeles efter særskilt vurdering 
af bestyrelsen ved A. C. Bondes Fond.

A. C. Bondes Fond
c/o Danmarks Private Skoler 
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Tlf: 33307930
info@privateskoler.dk
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HVAD 
VIRKER 

FOR 
HVILKE 
BØRN?

Børne- og Undervisningsministeriet har sat penge i 
en ny forskningsenhed på Københavns Universitet. 
Med hjælp fra blandt andet kunstig intelligens og 

registerdata skal forskerne undersøge, hvilke 
indsatser der gavner hvilke børn og unge.

O R D  Karen Ravn 
I L L U S T R AT I O N  Simon Væth



34

En algoritme til fordeling af skolebørn. Og ma-
skinlæringsmetoder til at målrette indsatser til 
de børn, som har mest gavn af indsatsen. Det er 
nogle af de projekter, forskerne på en ny enhed 
på Københavns Universitet er i gang med – fi-
nansieret hovedsageligt af midler fra Børne- og 
Undervisningsministeriet.

Det er over 20 år siden, at Undervisningsmi-
nisteriet sidst havde sin egen forskningsinstitu-
tion. Inspirationen til den nye enhed kommer 
fra et tilsvarende forskningscenter, som Be-
skæftigelsesministeriet arbejder sammen med. 

“Beskæftigelsesministeriet har i en del år 
samarbejdet med forskere om at finde ud 
af, hvad der virker i forhold til at bekæmpe 
ledighed”, siger Mette Ejrnæs, leder af den 
nye enhed kaldet Uddankvant og professor på 
Økonomisk Institut. 

“Når man evaluerer effekten af et nyt tiltag 
i skolen, kan det være svært at vide, om de 
effekter, man ser, skyldes tiltaget, eller om 
de skyldes noget andet. Det er her, jeg ser 
vores rolle – vi kommer med nogle statistiske 
kompetencer til at se, hvad det er, der giver ef-
fekten. Det kræver rigtig gode data – så det er 
sammenfald imellem, at man har set, hvad der 
er sket på beskæftigelsesområdet, og at vi får 
bedre og mere data til rådighed”.

Forskningslederen håber også, at det tætte 
samarbejde mellem ministeriets embedsmænd 
og forskerne kan betyde bedre evalueringer af 
fremtidige indsatser:

“Der bliver jo indimellem oprettet puljer til 
forsøg, og der kan vi så gå ind og sige, at hvis 
man skal kunne evaluere effekten af en pulje 
kvantitativt, så skal man sørge for at indsamle 
data, og man skal sikre, at der er en sammen-
lignelig kontrolgruppe. Det kan betyde at man 
skal anvende et bestemt design”, forklarer hun.

Det er et år siden, Børne- og Undervis-

ningsministeriet meldte ud, at ministeriet ville 
oprette en forskningsenhed, og at universiteter 
kunne byde ind på at blive værter for enheden. 
Blandt ønskerne til den nye enhed var, at den 
skulle arbejde med den socialøkonomiske inve-
steringsmodel “Søm”, som handler om at kvan-
tificere, hvad samfundet tjener på investeringer 
i for eksempel børns skolegang, og som under-
visningsminister Pernille RosenkrantzTheil 
(Socialdemokratiet) og kulturminister Ane 
Halsboe-Jørgensen (Socialdemokratiet) udgav 
en bog om, året før de blev ministre.  

NY ENHED HAR FULD 
FORSKNINGSFRIHED

Uddankvant er en del af ministeriets analyse- 
og vidensstrategi, der blev igangsat i efteråret 
2018 og er godkendt af den nuværende mi-
nister. Forskerne fra Københavns Universitet 
har selv formuleret forskningsprojekterne i de-
res ansøgning om at blive værtsinstitution, og 
i perioden 2021 til 2024 skal de gennemføre 
ni projekter (se boks). 

“Vi har fuld forskningsfrihed”, fremhæver 
Mette Ejrnæs. “Det er vores projekter. Selv-
følgelig har vi en dialog med ministeriet, 
men det er universitetet, der sidder på den 
viden, der kommer ud af projekterne, og vi er 
underlagt universitetets krav til videnskabelig 
redelighed”.

Det betyder også, understreger forskerne, at 
forskningsresultaterne vil blive offentliggjort, 
uanset hvad de viser – helt i tråd med det nye 
sæt principper og anbefalinger for forsknings-
baseret samarbejde og rådgivning, som alle 
danske universiteter for nylig har udsendt. 

Et af de projekter, som forskerne er i gang 
med, undersøger familiers valg af folkeskole, 
og i det projekt ligger også planen om at de-
signe en allokeringsalgoritme til fordeling af 
skolebørn. 

“Det handler om, at man i Gentofte Kom-
mune og i en lille del af Københavns Kommu-
ne, nemlig Amager, har ophævet skoledistrik-
terne og prøver at gøre det på en anden måde”, 
fortæller adjunkt ved Økonomisk Institut og 
forsker i Uddankvant Andreas Bjerre-Nielsen. 

Når kommunerne tegner streger på kortet 
i et forsøg på at få antallet af børn i et sko-
ledistrikt til at passe til skolens størrelse og 
samtidig sikre, at skolerne ikke bliver alt for 
socialt opdelte, sker det, at familier, der bor 
dør om dør med én skole, kommer til at høre 
til en anden. De algoritmer, man med forsker-
nes hjælp forsøger sig med på Amager og i 
Gentofte, går efter et individuelt afstandskrite-

OM UDDANKVANT
Forskningsenheden Uddankvant skal 
bidrage til vidensopbygning og 
metodeudvikling inden for kvantitativ 
børne- og undervisningsforskning og 
til kvalificeringen af Børne- og 
Undervisningsministeriets eget 
analyse- og vidensarbejde. 
Ministeriet har bevilget 7,5 millioner 
kroner fra sine forsøgs- og udvik-
lingsmidler, og Københavns Universi-
tet medfinansierer med 3,5 millioner 
kroner til enheden, der skal løse sine 
opgaver frem til 2024. 

Forventningen er:
• Publicering af mindst seks peer- 

reviewed forskningsartikler eller 
working papers af international 
standard.

• Afholdelse af mindst tre minikonfe-
rencer eller symposier med delta-
gelse af en bredere kreds af for-
skere.

• Planlægning og afholdelse af 
mindst tre metodiske workshops for 
relevante medarbejdere i Børne- og 
Undervisningsministeriet.

• Bistand i planlægning og review af 
resultater af mindst tre af ministe-
riets egne kvantitative analyser 
årligt.

Foruden leder, professor Mette 
Ejrnæs, er disse forskere tilknyttet 
enheden: Andreas Bjerre-Nielsen, 
Jeppe Søndergaard Johansen, Jesper 
Eriksen Jesper Fries, Kristian Bernt 
Karlson, Mads Meier Jæger, Mette 
Foged, Mette Gørtz og Miriam Wüst.



F o l k e s k o l e n   0 1   2 0 2 2   35 

rium frem for distrikter – så det er afstanden i 
kilometer og meter mellem hjem og skole, der 
bestemmer barnets skole.

“Vi måler så på, om børnene og familierne 
er bedre stillet og mere tilfredse, end de ville 
have været med skoledistriktsmodellen. Og 
på om kommunerne måske også kan spare 
noget ved at undgå skoler med for mange små 
klasser med for få elever i hver. For implicit 

bliver der jo uligheder mellem skolerne, hvis 
nogle har små klasser, og andre har store”, 
forklarer Andreas Bjerre-Nielsen.

MASKINLÆRING SKAL HJÆLPE 
FORSKERNE

Det er også Andreas Bjerre-Nielsen, der skal 
stå for at afprøve maskinlæring – også kaldet 

kunstig intelligens – sammen med registerdata 
til at måle på effekten af forskellige tiltag, 
frem for som i dag, hvor man oftest bare kig-
ger på, om et tiltag har haft effekt på børnenes 
gennemsnitlige præstationer eller trivsel. 

“Det nye ved at bruge maskinlæring er, at 
man faktisk på individniveau kan forudsige 
betydningen af en given indsats for ‘den her 
type barn’. Så vil systemet zoome ind på, at 
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for piger fra den her socioøkonomiske gruppe 
i den her del af landet ser det ud til, at effek-
ten vil være sådan her. Det tror vi kan være 
interessant”, siger Andreas Bjerre-Nielsen. 

I første omgang vil forskerne tage en allere-
de gennemført evaluering af et tiltag – for ek-
sempel tidlig sprogstøtte – og så se på data på 
ny med henblik på at finde ud af, om indsatsen 
måske gavnede nogle børn meget, selv om den 
gennemsnitligt ikke havde ret god effekt.

Nogle forældre er meget bekymrede for, 
hvad trivselsmålingerne bliver brugt til. Det er 
jo børn, der for eksempel svarer på, hvor tit de 
har hovedpine på en måske dum torsdag eller 
efter et dårligt frikvarter. Skal det indgå i en 
bedømmelse af, hvad den familie skal udsæt-
tes for af tiltag?

“Det kan jeg godt forstå. Og jeg ved heller 
ikke, om jeg ville bruge det som en markør, 
der var pålidelig. Jeg tror mere, trivselsmålin-
gerne kan bruges til at se, om der er et pro-
blem i miljøet omkring skolen”, siger Andreas 
Bjerre-Nielsen. 

“For det enkelte barn vil usikkerheden være 
uendeligt stor. Det er ikke som ‘personlig 
medicin’ i sundhedsvæsenet, hvor man har 
genetisk information – sådan en præcision 
har vi ikke”, bryder forskerkollega og lektor 
på sociologisk institut Kristian Bernt Karlson 
ind. 

Uddankvants leder, Mette Ejrnæs, supple-
rer: “Hvis man kan blive lidt mere klar på, 
hvem en indsats gavner – er det for eksempel 
fagligt stærke eller de fagligt svage – så kan 
vi komme et skridt videre end bare ‘virker det 
eller virker det ikke’”, forklarer hun.

Gladsaxe Kommune har tidligere arbejdet 
på en model baseret på kunstig intelligens, 
der på basis af kommunens data, blandt andet 
sundhedsdata om børnefamilier, skulle iden-
tificere særligt udsatte børn, så kommunen 
kunne sætte tidligt ind. Men projektet vakte 
skandale og måtte skrinlægges, fordi kommu-
nen ikke har lovhjemmel til at bruge borger-
nes data til helt andre formål, end borgerne 
har kunnet forvente.

“Det, de har prøvet i Gladsaxe, er – som 
jeg har forstået det – at udvikle profilerings-
værktøj til at forudsige, hvordan det går med 
et barn. Det er meget forskelligt fra det, vi vil 
gøre, nemlig at måle effekten af en indsats”, 
siger Andreas Bjerre-Nielsen.

Men når man har fundet ud af, hvad der 
virker for hvilke børn, er næste skridt så ikke 
at bruge den viden til at “redde” børnene, 
inden de bliver for gamle?

“Men det er jo netop spørgsmålet, om det 
virker!” fremhæver forskeren og henviser til 
et studie, hvor man overvågede 1.000 stude-
rende, i forhold til om de for eksempel kom til 
timerne, om de sad og kiggede i deres telefon 
– og på elementer i deres personlighed. Men 
det viste sig, at al den viden ikke var spor 
bedre til at forudsige, hvordan de klarede sig 
på universitetet, end deres studentereksamens-
karakterer alene.

CPR-NUMRE OG SKOLERS NAVNE 
ER SKJULT

Forskerne har naturligvis kun de data at arbej-
de med, som findes. Karakterer er ikke udvik-

“Hvis man kan blive 
lidt mere klar på, 
hvem en indsats 
gavner – er det for 
eksempel fagligt 
stærke eller de fagligt 
svage – så kan vi 
kom me et skridt videre 
end bare ‘virker det 
eller virker det ikke’”.

Mette Ejrnæs, professor 
og leder af Uddankvant

Gratis Børnebøger inviterer til gratis 
online-event d. 7. februar, 2022.

Boost læselysten: lad eleverne
møde de populære forfattere
– og læs deres bøger gratis 
bagefter. For 1.-5. klassetrin. 

Se mere på
Gratisbørnebøger.dk

Gratis Børnebøger – Mød forfatterne

Sæt kryds i klassekalenderen

7. feb.kl. 8:10 el. kl. 10:00

Jan Kjær

Bo Skjoldborg Morten Dürr

Henrik Einspor Benni Bødker

Gratisbørnebøger_annonce_i_Folkeskolen_197_x_80.indd   1 23/12/2021   17.13
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let til statistisk brug, og det er velkendt, at der er bety-
delige problemer med målesikkerheden i de nationale 
test af danske folkeskoleelever. Uddannkvants forskere 
vil ikke udtale sig om kvaliteten af de eksisterende data, 
men fremhæver data om elevernes overgang til ung-
domsuddannelser som en god og vigtig markør for, om 
en person klarer sig godt igennem systemet. 

En anden database, som forskerne for alvor sætter 
deres lid til, er et splinternyt lærer-elev-register, som 
Danmarks Statistik netop har etableret. Dette register 
vil gøre det muligt at følge, hvilke elever der har haft 
hvilke lærere. Dermed vil man altså få landsdækkende 
big data for eksempel på karakterer og testresultater for 
elever, der har haft tolærerordning i for eksempel mere 
end en tredjedel af deres timer i et givet fag. Danmarks 
Statistik har også brugt det nye register til at se på, hvad 
gentagne klasseskift betyder for elevernes karakterer. 

Men nej, det betyder ikke, at forskerne på deres 
kontorer ved Botanisk Have i København kan sidde og 
kigge på trivsel og karakterer i de klasser, der har fået 
undervisning af de lærere, som deres egne børn skal 
have næste år.

“Nej da, selvfølgelig ikke. Vi følger selvfølgelig alle 
Danmarks Statistiks regler og Datatilsynets. Vi har aldrig 
data på vores egne computere, og alt arbejde bliver lavet 
på computere på Danmarks Statistik. Vi ser aldrig nogen 
cpr-numre og heller ikke skolernes navne”, understreger 
Mette Ejrnæs og tilføjer, at en grundregel er, at man ikke 
bruger data, der gælder for færre end fem personer.

kra@folkeskolen.dk

Folkeskolen har bedt om et interview med børne- og 
undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om 
baggrunden for den nye forskningsenhed, men hun har 
ikke ønsket at stille op.

Projekt 1 undersøger, hvor meget 
bedre børn fra resursesvage 
familier skal klare sig i skolen 
for at opnå samme uddannelsesni-
veau som børn fra resursestærke 
familier. Projektet vil samtidig 
forsøge at identificere, hvilke 
forhold ved familie, nabolag og 
skole der især påvirker børns 
mulighed for at bryde den sociale 
arv gennem faglige meritter.

Projekt 2 og 3 har fokus på betyd-
ningen af tidlig start i vuggestue 
for vejen gennem uddannelsessy-
stemet: Projekt 2 undersøger 
effekten for børn i udsatte bolig-
områder, mens projekt 3 anvender 
historiske data til at undersøge 
betydningen af tidlig start for den 
endelige uddannelse. Disse to 
projekter vil give vigtig viden om, 
hvorvidt tidlig start i vuggestuen 
fremmer børns udvikling.

Projekt 4 estimerer effekten af 
ekstra resurser til daginstitutio-
ner i socialt belastede områder og 
vil konkret give indsigt i betyd-
ningen af sociale normeringer.

Projekt 5 og 6 ser på, hvordan 
forældrebaggrund kan påvirke 
uddannelse gennem valg af 
børnehave. 

Projekt 7 undersøger skolevalget, 
og i dette projekt indgår også et 
delprojekt om at designe en 
allokeringsalgoritme til fordeling 
af skolebørn.

Projekt 8 undersøger, hvordan 
psykisk sygdom og sårbarhed påvir-
ker unge på ungdomsuddannelserne. 

Projekt 9 vil undersøge, hvordan 
nye metoder baseret på maskinlæ-
ring kan bruges til at målrette 
indsatser til børn og unge, så de 
rettes mod dem, som har mest 
gavn af indsatsen. 

UDDANKVANTS NI PROJEKTER 

TJEN PENGE  
TIL KLASSEN
STØT ANBRAGTE BØRN OG UNGE 
Børnehjælpsdagens Lillebror lotteri 2022

LÆS MERE OG TILMELD JER: WWW.BHD.DK/LOTTERI
SALGSPERIODE: 25. FEB – 15. JUNI 2022

EARLY BIRD

TJEN 15 KR 

PR SOLGT LOD
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DPU undrer sig over 
økonometrisk satsning

Uddannelsesforsker Christian Christrup Kjeldsen 
så hellere, at Børne- og Undervisningsministeriet 
brugte sine penge på at opbygge viden om 
retvisende test i skolen og gav plads til en faglig 
indholdsdiskussion.

Danmarks institut for Pædagogik og Uddan-
nelse (DPU) var blandt de interesserede, da 
Børne- og Undervisningsministeriet udbød 
værtskabet for en ny forskningsenhed, men 
fandt hurtigt ud af, at det lå uden for DPU’s 
styrkeområde. Og viceinstitutleder Christian 
Christrup Kjeldsen er ikke overbevist om, at 
økonometriske tilgange er det, folkeskolen har 
mest brug for.

Christian Christrup Kjeldsen er dr.phil. i 
uddannelsesforskning og arbejder selv meget 
med det kvantitative. Han kan sagtens se fidu-
sen i registeranalyser, som identificerer, hvilke 
tiltag der gavner hvilke børn, men han mener, 
at det store spørgsmål snarere er, om det er 
det, skolen har mest brug for.

“Det undrer mig, at man satser på økono-
metri, når man ved, hvor stor mangel vi har på 
forskningsmæssig kapacitet i forhold til test, 
måling og evaluering, altså psykometri, der 
mangler simpelthen kapacitetsopbygning inden 
for psykometri og test”, siger han og medgiver 
samtidig, at det selvfølgelig er en god ide at se 
på, hvilke indsatser der bedst kan betale sig:

“For eksempel viste vores undersøgelse af 
intensive læringsforløb, at effekten forsvandt 
på den lange bange. Men det betyder jo 
nødvendigvis ikke, at intensive læringsforløb 
ikke gavner nogen, og det skrev vi også, 
men nogle gange får den del ikke den store 
opmærksomhed”.

“Det er rigtigt, at gennemsnitsbetragtninger 
er problematiske – en af mine egne kæpheste 
– og det er vigtigt at sætte ind over for de 
rigtige grupper, ikke nødvendigvis alle med 
de samme midler. Men vejen til at kunne dette 
er ikke økonometri og analyser løsrevet fra 
uddannelsernes indhold, for løsningerne skal 
findes i didaktisk udvikling”, siger han og 
håber, at forskerne på den nye enhed også vil 
samarbejde med forskere, der er eksperter i 
skolens indhold.

Karakterer fra afgangsprøver er ikke udvik-
let til økonometriske undersøgelser, og de na-
tionale test er behæftet med måleusikkerhed, 
ligesom der er rejst tvivl om målesikkerheden 
i de nationale trivselsmålinger. Spørgsmålet 
er, om den nye forskningsenhed overhovedet 
har gode nok data til rådighed.

“Garbage in – garbage out. Det er lige 
meget, hvor fantastisk din statistiske model 
er, hvis data ikke er pålidelige og gyldige 
for det undersøgte. Man skal kunne inddrage 
måleusikkerheden og vurdere det faktiske 
indhold, og det er ikke altid, det sker inden 
for de kvantitative økonometriske målinger”, 
siger Christian Christrup Kjeldsen, der dog 
er enig med Uddankvant-forskerne i, at Dan-
marks Statistiks nye elev-lærer-register er en 
forbedring.  

kra@folkeskolen.dk

ØKONOMETRI OG 
PSYKOMETRI
Forskningsenheden Uddankvant arbej-
der med økonometrisk børne- og 
uddannelsesforskning. 

Økonometri anvender statistiske me-
toder til at afdække kausale sammen-
hænge og at udvikle kvantitative 
modeller til blandt andet konsekvens-
beregninger af økonomisk-politiske 
tiltag.

Psykometri beskæftiger sig med 
måling/kvantificering af mentale 
egenskaber såsom intelligens, hukom-
melse og psykologiske tilstande. 
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Ni formidlingsinstitutioner fra hele 
Danmark har udviklet et undervis-
ningsprogram om dyrkning af havet. 
Det nye undervisningsprogram er et 
tværfagligt naturvidenskabeligt 
forløb, hvor målet er at undervise 
udskolingselever i, hvordan marine 
afgrøder som muslinger, østers og 
tang kan bidrage positivt til tre af 
tidens store kriser: fødevarekrisen, 
biodiversitetskrisen og klimakrisen. 
Undervisningsprogrammet hedder 
”Haven i havet”, og der 
er åbent for tilmelding. 

Nu kan 
udskolings-
elever  
dyrke havet 

Se udvalget af film på:  
filmcentralen.dk/grundskolen

Læs mere på: havhøst.dk/
haven-i-havet/

Biograferne er lukket, men i stedet kan du 
og din klasse se spillefilm fra Det Danske 
Filminstituts skolebioordning på Filmcentra-
len. En række film fra tidligere sæsoner af 
"Med Skolen i Biografen" er nu tilgængelige 
online, og der er gratis undervisningsmateri-
ale til alle filmene.  

En af filmene er nyklassikeren "Billy Elliot" til 
4.-7. klasse. Du kan finde filmen til lige 
præcis din undervisning ved blandt andet at 
søge på klassetrin, fag og emner.

I biografen i 
klasseværelset

Spot/ved Stine Grynberg/sga@folkeskolen.dk

Digital udstilling: feminin fysik

Se udstillingen på 
skolehistorie.au.dk/digitale-
udstillinger/et-koent-fag 

Mange piger i Danmark tror ikke, at de er 
gode til fysik. Inden de overhovedet er trådt 
ind i fysiklokalet, forventer de, at drengene 

vil være meget bedre end dem. Omvendt går 
drengene ind i fysiklokalet med en langt 
større tiltro til egne evner. Hvor kommer den 
tankegang fra, og hvordan får vi bugt med 
den? Det ser den nye digitale udstilling på 
skolehistorie.au.dk nærmere på. 

Gennem gamle kilder og billeder, skolepo-
litik, lovgivning, forskning og i interview med 
forskere, der arbejder med området, dykker 
udstillingen ”Et kønt fag” ned i fysikfagets 
historie.
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Matematik – Er vi snart i mål?
Den 17. marts 2021 – Helnan Marselis Hotel, Aarhus C

Arrangør: Hanne Due Bak, UCN CFU, hdb@ucn.dk - Ole Haubo Christensen, VIA CFU, oleh@via.dk

- Talenter – de skjulte og de synlige - Troels Wesenberg Kjær 
- Regnestrategier og elevers udvikling - Pernille Bødtker Sunde  
- Læsebånd og regnehistorier - Rikke Petersen
- Grafisk facilitering i matematik - Winnie Skiveren
- Modellering i matematik – Nick Hougaard
- Opsamling og perspektiver - Mikael Skånstrøm

Læs mere og tilmeld dig på

viacfu.dk/mateva
Få viden til at vælge
VIA Center for Undervisningsmidler
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Anmeldelser

Det kan være popsmart og populistisk 
at skrive en “Pædagogikkens ABC”, 
men når det er Stig Broström, der står 
bag, så ved man, at der er en faglig 
tyngde i det letlæselige koncept. Stig 
Broström er uddannet fritidspædagog 
i 1969, han er professor emeritus, han 
er årgang 1945, han har skrevet om 

pædagogik og børn i mange, mange 
år. Nu har han samlet en basisviden 
til pædagoger, pædagogstuderende og 
andre med interesse for børns (og unge 
menneskers) liv og udvikling.

“Pædagogikkens ABC” lyder såle-
des i Stig Broströms version: Anerken-
delse, Børneperspektiv, Curriculum, 
Dannelse, Erfaring, Fantasi, Glæde, 
Humor, Iagttagelse, Jeg-Du, Kontekst, 

Supergod introduktion  
til en profession

 ANMELDT AF BODIL CHRISTENSEN

Pædagogikkens ABC 
En kærlig hilsen til pædagoger

PÆDAGOGIK

Stig Broström 
199 kroner
143 sider
Frydenlund

Denne anmeldelse er skrevet på en stor glæde over, at der findes 
sådanne klare, kontante, fagligt funderede bøger om pædagogik,  
der formidles på læseværdig vis.

BOG

Leg, Mod, Nysgerrighed, Omsorg, 
Praksis, Queer-teori, Reformpædago-
gik, Science, Tilegnelse, Udvikling, 
Venskab, Workshop, Xenofobi, 
Ydre disciplin, Zonen for nærmeste 
udvikling, Æstetik, Øko-pædagogik 
og Åben pædagogik. Således er hele 
alfabetet (inklusive de svære med “q” 
og “x”) i spil.

Litteraturlisten med referencer 



Danhostel er eksperter i lejrskoleophold med mere end 

135.000 glade lejrskoleelever om året i hele Danmark. 

Alle Danhostels har værter med stort lokalkendskab, 

som hjælper med at planlægge jeres tur.

Vi passer godt på vores lejrskolebørn under Covid-19. 

Vi går ikke på kompromis med afstand, hygiejne og 

forplejning, og vi følger myndighedernes retningslinjer, 

så I som lejrskole kan føle jer trygge.

Lejrskole med Danhostel
Oplevelser og læring for livet

61
Danhostels
i hele landet

LEJRSKOLE/LEJRSKOLE/
TUREN STARTER PÅ
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bagest i bogen består næsten udelukkende af 
dansksprogede titler. Det er der også en pointe 
i. Denne bog er til dem, der gerne vil have 
et overblik på en forståelig måde. Kort og 
præcist.

Opslaget om “Omsorg” indledes således: 
“Omsorg betyder at bekymre sig, at bryde sig 
om, og har rod i den danske vending at kym-
re eller kere sig, hvilket rummer både ‘føle 
omsorg for’ og ‘drage omsorg’, altså både 
et følelsesperspektiv og en handleparathed 
(Broström, Hansen & Jensen, 2017)”. Som det 
fremgår, så er der indsat referencer, der har 
belæg for det skrevne. Det er her, Broström 
kan noget særligt: Det er forståeligt, det er 
kort, det er læseværdigt, men det er også fag-
ligt underbygget med præcise referencer. Den 
slags kan man kun, når man har et overblik 
over feltet.

Når man slår op på “Leg”, så får man på 
halvanden side gjort rede for det meget kom-

plekse begreb: “Leg er et af de temaer, der er 
skrevet mest om, og der er enighed om, at leg 
er et flertydigt begreb med mange udtryksfor-
mer, forståelser og teorier (Øksnes, 2012)”. 
Så følger halvanden side om leg, sidst i alle 
opslag er der en firkantet “faktaboks”, hvor 
der står, hvilke opslag der også er relevante 
“Lopslag”. Det er her “laissez faire, ledelse, 
ligestilling, lighed, læring og læringsmiljø”.

Halfdan Rasmussen skrev i sin ABC, at “Q 
er et bogstav i alfabetet, man bruger det sjæl-
dent, men nu har du set det”. Stig Broström 
nøjes ikke med at vise et Q, han skriver om 
“Queer-teori”, som er et nyt begreb i pæda-
gogikken. “Queer-teori handler om at sætte 
spørgsmålstegn ved fastlagte syn på køn og 
seksualitet. Ikke forstået sådan at queer-teori-
en kritiserer heteroseksualiteten, men derimod 
er den kritisk over for den heteroseksuelle 
norm og samfundsmæssige dominans”. Nem-
lig. Så kort kan det siges.

Piet Hein skrev:
“Vil du med rette
ha’ ry som lærd,
da søg det lette
og gør det svært”
Her har Stig Broström taget det svære og 

gjort det let.
Enhver teoretiker kan indvende, at man ikke 

kan gøre rede for så komplekse begreber på så 
kort vis. Man kan også indvende, at ABC-struk-
turen er for styrende for udvalget. Man kan 
også indvende, at der skulle være valgt andre 
begreber. Her er svaret: Ja, ABCstrukturen 
styrer, der er valgt og dermed fravalgt, det er 
for kort, og pædagogik er mere komplekst.

Bogen giver sig ikke ud for at være andet 
og mere end det, den er: en supergod bog til 
den nye studerende på pædagoguddannelsen, 
der ønsker et overblik over sin professions 
begreber.

Den er her. Tak for det.
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Anmeldelser

De tre nye skud på Filmkompagniets efter-
hånden omfattende filmstamme er målrettet 
lærere og andre professionelle skolemenne-
sker. Denne gang er det trivsel og sproglig 
og faglig udvikling for minoritetsetniske 
elever, der er i fokus. 

I filmen “Den der taler, lærer – både fag og 
fagsprog” er vigtigheden af sproglig elevak-
tivitet og mundtlighed i fokus. Mens faglig 
konsulent Maria Neumann Larsen kort og 
klart forklarer, hvordan elevernes sprog og 
faglighed udvikles gennem mundtlighed og 
styret interaktion, viser 5.a og deres matema-
tiklærer fra Tingbjerg Skole parallelt, hvordan 
det kan tage sig ud i praksis.

I filmen “Kritisk farvebevidst pædagogik i 
praksis" fortæller skoleforsker Laila Lager-
mann om, hvordan lærere – trods velmenende 
intentioner om det modsatte – ofte kommer 
til at ekskludere minoritetsetniske elever fra 

undervisningen. På den baggrund har forske-
ren udviklet en såkaldt kritisk farvebevidst 
pædagogik, der kan medvirke til en mere in-
kluderende praksis. Pædagogikken praktiseres 
i 8.a på Grønnevang Skole i Hillerød, hvis 
lærer arbejder med både spejle (“der findes 
andre som mig”) og vinduer (“der findes 
andre end mig”) i sin undervisning, ligesom 
hun, uden at stigmatisere, italesætter forskelle 
eleverne imellem, også når det kommer til 
betydningen af hår- og hudfarve.

Også denne film giver stof til eftertanke og 
input at tage med sig. Og ikke mindst elev-
kommentarerne er rørende og svære at sidde 
overhørig.

DSA-vejleder (dansk som andetsprog) på 
Ørestad Skole lægger kærligt ud, da hun i 
filmen “Nyankomne elever direkte i almen-
undervisningen” fortæller om, hvordan de 
tager imod den nyankomne niårige Bryson 

fra Kenya, der er blevet klasseplaceret i en 
almen 2. klasse. Filmen eksemplificerer den 
relativt nye praksis, der foregår af og til, når 
nyankomne elever uden først at have været i 
en modtagelsestilbud integreres direkte i al-
menundervisningen. Med krydsklip til under-
visningen og refleksioner fra DSAvejlederen 
og klassens matematiklærer illustreres vig-
tigheden af deltagelsesmuligheder i alle fag, 
forståelige input, relationer, børnefællesskaber 
og kollegavejledning.

Blandt de tre nye film står denne efter min 
mening mindst stærk. Når det så er sagt, er 
også denne film hjertevarm, fagligt relevant 
og inspirerende.

Tell & show 
– fag & sprog

ANMELDT AF LOTTE SVANE STRANGE PETERSEN

Tre nye film til professionelle. De faglige budskaber 
om undervisning i det flersprogede klasserum får 
fundament og krop, når man kan se, hvad der tales 
om i praksis.

FILM

Læs hele anmeldelsen på 
folkeskolen.dk/1883091 

Den der taler, lærer 
– både fag og fagsprog

Kritisk farvebevidst 
pædagogik i praksis

Nyankomne elever direkte i 
almenundervisningen

TOSPROGEDE

Filmene er tilrettelagt af Marianne 
Rasmussen og produceret i samarbejde med 
Maria Neumann Larsen, konsulent, Laila 
Lagermann, skoleforsker, ph.d., med støtte 
fra Børne- og Undervisningsministeriets 
udlodningsmidler. 

Gratis på filmkompagniet.dk/#/ 
faglig-trivsel-for-minoritetsetniske-elever



Korte meddelelser

Birthe Høj, tidligere lærer ved Lindved Skole, er død. Birthe blev 
uddannet småbørnslærer fra det daværende Vejle Forskoleseminari-
um i 1971. Hun blev ansat ved Lindved Skole i 1972 som småbørnslæ-
rer, det vil sige som underviser af børnene i de yngste årgange. Sene-
re videreuddannede hun sig på Danmarks Lærerhøjskole i 
linjefagene dansk og billedkunst og blev derefter ansat som overlæ-
rer ved Lindved Skole, indtil hun blev pensioneret i 1998.

I sin tid på Lindved Skole var Birthe klasselærer, dansk- og billed-
kunstlærer for en lang række elever på alle klassetrin.

Birthe var et musisk menneske, som lagde vægt på kunst og kul-
tur. Det kom til udtryk i hendes arbejde for at give eleverne teater- 
og musikoplevelser og for at skaffe god kunst til skolen. Hun var et 
åbent og positivt menneske og var tillige en meget farverig person, 
som ikke gik af vejen for nye trends.

Birthe var en lærer, der udstrålede glæde og energi, og det betød 
meget for hende at skabe et fælles rum for alle i klassen og derved 
give eleverne en tro på, at de kunne klare opgaverne. Hun havde sine 
meningers mod i sin kamp for ligeværd og for de elever, der var fag-
ligt udfordrede. Birthe var meget afholdt af sine elever og deres 
forældre. Som samarbejdspartner var hun ligeledes afholdt og højt 
værdsat af sine kolleger og af skolens ledelse.

Sammenholdet og fællesskabet omkring Danmarks Lærerforening 
var også vigtigt for hende, og hun mente, at det var naturligt og nød-
vendigt at slutte op om arbejdet med lærernes faglige og arbejds-
mæssige forhold. 

I mange år var hun aktiv sanger i Visens Venner i Vejle, og hun spil-
lede gerne amatørteater, hvor hun også kunne bruge sin smukke 
sangstemme. I Lindved var hun i nogle år instruktør i Sognegårdsfor-
eningens revy, hvor Birthe med sine særlige humoristiske evner 
kunne iscenesætte de morsomste episoder med sine medspillere. 
Birthe besad den skønneste selvironi og var et helt igennem auten-
tisk menneske.

Birthe vil blive savnet blandt Lindved Skoles pensionister, hvor 
hun var en værdsat deltager i de månedlige sammenkomster.

Æret være Birthe Højs minde.
Mogens I. Thomsen, Hanne Busch og Birgith Havreballe,
tidligere kolleger, Lindved Skole

Tillid. Det er nøgleordet, når jeg tænker på Lars Stagaard, der mel-
lem jul og nytår efter svær sygdom stille sov ind.

Lars nød stor tillid, da han i mange år af sine lærerkolleger på 
Bramdrup Skole var valgt som tillidsrepræsentant. Tillid nød han 
også blandt medlemmerne af Danmarks Lærerforening lokalt, idet 
han blev valgt som delegeret til DLF's kongres, ligesom han blev 
valgt som formand for DLF lokalt i Koldingkredsen. Tilliden og re-
spekten for hans faglige indsigt rakte langt ud over hans arbejde i 
DLF. I 1992 blev han derfor ansat i Kolding Kommunes daværende 
Skole- og Idrætsforvaltning som pædagogisk-administrativ skole-
konsulent. Et job, han bestred med stor faglig indsigt, engagement 
og omhu til gavn for elever, lærere og ledere i folkeskolerne i Kolding 
Kommune.

Lars var vestjyde i ordets bedste forstand. Tillidsvækkende, ord-
holdende, beskeden og arbejdsom. Han havde en legendarisk hu-
kommelse fyldt med et fantastisk personkendskab. Lars kendte 
massevis af lærere ved navn på alle kommunens skoler. Det kom 
ham og alle os andre til gavn i vores daglige arbejde. Man skulle ikke 
tage fejl. Lars havde også humor og var en humørspreder i festligt lag.

Jeg har haft den store glæde at arbejde sammen med Lars både 
som lærer på Bramdrup Skole, som kredsstyrelsesmedlem i DLF's 
lokalafdeling og som kollega i Skole- og Idrætsforvaltningen. Jeg har 
virkelig værdsat samarbejdet med ham gennem alle årene. Lars var 
lærerne og folkeskolen en god mand. Han vil blive savnet. Mine var-
meste tanker går til hans hustru, Betty, deres to sønner, Morten og 
Jakob, svigerdøtrene og børnebørnene. 

Æret være Lars Stagaards minde.
Ib Hansen,
tidligere børne- og uddannelsesdirektør, Kolding Kommune

MINDEORD MINDEORD
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Jobannoncer

Vi forventer følgende af dig:

Kan du gøre en fantastisk skole endnu bedre?
Så kan du måske blive skoleleder i Køge.

Vi lægger også vægt på: 

Holmebækskolen er præget af: 

Samlende for 
personalet 

Ledererfaring og 
gennemslagskraft

Driftssikker
administration

Tydelig og          
lydhør

Teamspiller,  
der kan uddelegere

Både udvikler 
og afslutter

Ambitiøs med 
jordforbindelse

Transparent og 
inddragende

Kommunalt 
samarbejde

Sammenhæng 
i undervisning               

og fritid
Jonglør… 

Erfaring med 
folkeskolen

Engageret og 
ambitiøst 
personale

En engageret 
forældregruppe

Fællesskab,  
mangfoldighed,  

ordentlighed og læring

Involvering i 
nærmiljøet

Høje ambitioner 
og faglighed

Livsduelige og 
nysgerrige børn

Tæt samarbejde 
med andre skoler Dit bud Mod til at tage 

gode beslutninger

www.koege.dk

Skolen ligger syd for Køge. Bus hver 10. min.
Skolen har 37 medarbejdere og 278 elever.

Ansøgningsfrist: 18. januar 2022.   
Tiltrædelse: 1. marts 2022.
Samtaler: 20. januar 2022 og efterfølgende 24. januar 2022.
Kontakt: Skolechef Søren Thorborg 2046 3790 eller  
souschef Persheng Jamour 2027 3545.  
Vi opfordrer til besøg på skolen efter aftale. 

Læs om jobbet på: www.laererjob.dk
Søg jobbet på: www.koege.dk/job

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd 
og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer 
med dansk og anden etnisk baggrund at søge stillingen.

Skoleleder Holmebækskolen 

Vi forventer følgende af dig:

10. klasse er ikke afslutning på folkeskolen.
Det er begyndelsen på en ungdomsuddannelse.

10. klasse Campus Køge:

10. KCK er præget af:

Campus- 
samarbejde 

Ledererfaring

Driftssikker

Ambitiøs på  
elevernes vegne

Pædagogisk og 
administrativ

Udviklings- 
orienteret

Elevernes læring 
og trivsel i fokus

Lærerudd. eller 
underv.erfaring

Brobygning og 
praktikforløb

Eleverne skal  
videre i ung-

domsuddannelse

95%  
målsætningen

Være til stede 
og indgå i det 

daglige

Engageret og 
ambitiøst 
personale

Gensidig tillid, 
som styrker 

kvalitet

En skøn 
elevgruppe med 

potentiale

Åben, nysgerrig 
og hårdt 

arbejdede

Høje ambitioner 
og faglighed

Højt til loftet og 
plads til 

forskellighed

145 elever  
fem klasser +  

2 EUD 10
12 medarbejdere

På Campus med 
Handelssk.,  

ZBC, EUC

www.koege.dk

FORLÆNGET ansøgningsfrist: 18. januar 2022 kl. 12:00  
Tiltrædelse: 1. marts 2022
Samtaler: 21. januar 2022 og efterfølgende 26. januar 2022
Kontakt: Skolechef Søren Thorborg 2046 3790 eller konstitue-
ret leder (fra naboskolen) Tommy Brun Larsen 2987 3130 eller 
lærer Morten Damkjær, 2275 7978 eller lærer Mikkel Christensen 
6160 9241. Besøg evt. skolen efter aftale. 

Læs om jobbet på: www.laererjob.dk
Søg jobbet på: www.koege.dk/job

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd 
og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer 
med dansk og anden etnisk baggrund at søge stillingen.

Skoleleder 10. klasse
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Lærerjob.dk

Jobannoncer
fra

Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. 
så kommer du direkte til annoncen.  

De farvede blokke henviser til tre kategorier.

Naviger til den region, der er relevant for dig,  
og find dit næste drømmejob.

LEDERSTILLINGER LÆRERSTILLINGER ØVRIGE JOB

Hedegård Friskole, 7323 Give

Hedegård Friskole – Fællesskabets skole  
søger ny skoleleder
• Ansøgningsfristen er den 31. jan. 2022

Kvik-nr. 82977189

Lindehøjskolen, 2730 Herlev

Ambitiøs og synlig skoleleder til 
Lindehøjskolen i Herlev Kommune (genopslag)
• Ansøgningsfristen er den 16. jan. 2022

Kvik-nr. 83126068

Bakkeskolen, 2880 Bagsværd

Faglig leder med stort engagement  
til Bakkeskolen
• Ansøgningsfristen er den 20. jan. 2022

Kvik-nr. 83126642

Glostrup Kommune, 2600 Glostrup

Afdelingsleder til Glostrup Skole,  
afdeling Søndervang
• Ansøgningsfristen er den 19. jan. 2022

Kvik-nr. 83126067

Ungdomsbyen, 2200 København N

Ny national koordinator for Unesco 
Verdensmålsskoler i Danmark
• Ansøgningsfristen er den 21. feb. 2022

Kvik-nr. 83126631

Albertslund Lille Skole, 2620 Albertslund
 
Afdelingsleder til SFO 

• Ansøgningsfristen er den 21. jan. 2022

Kvik-nr. 83134277

Høje-Taastrup Kommune, 2630 Taastrup

Torstorp Skole søger ambitiøs  
pædagogisk afdelingsleder
• Ansøgningsfristen er den 14. jan. 2022

Kvik-nr. 83131706

Nordskovens Friskole, 5750 Faaborg-Midtfyn
 
Nordskovens Friskole søger skoleleder 

• Ansøgningsfristen er den 25. jan. 2022

Kvik-nr. 83138592

Campus Køge, Køge Kommune, 4600 Køge
 
Skoleleder til 10. klasse Campus Køge 

• Ansøgningsfristen er den 18. jan. 2022

Kvik-nr. 83152829

Holmebækskolen, Køge Kommune, 4600 Køge

Er du klar til at lede en fantastisk skole, der er 
parat til at blive endnu bedre?
• Ansøgningsfristen er den 18. jan. 2022

Kvik-nr. 83152830

Tølløse Slots Efterskole, 4340 Tølløse
 
Viceforstander til Tølløse Slots Efterskole 

• Ansøgningsfristen er den 21. jan. 2022

Kvik-nr. 83158424

Firkløverskolen, 4060 Kirke Saaby
 
Skoleleder til Firkløverskolen, Lejre Kommune 

• Ansøgningsfristen er den 24. jan. 2022

Kvik-nr. 83168424

Den Danske Skole i Beijing, 100103 Beijing
 
Dansk faglærer til Den Danske Skole i Beijing 

• Ansøgningsfristen er den 27. jan. 2022

Kvik-nr. 83152637

Ryomgaard Realskole, 8550 Ryomgård
 
Lærerjob til 10. klasse på Ryomgaard Realskole 

• Ansøgningsfristen er den 22. jan. 2022

Kvik-nr. 83171990

Esbjerg Kommune, 6700 Esbjerg

Koordinator for kulturtilbud i skole og 
dagpasning til Kulturskolen Esbjerg
• Ansøgningsfristen er den 26. jan. 2022

Kvik-nr. 83095080

SJÆLLAND & ØER

KINA

JYLLAND

FYN & ØER
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Skolen på Grundtvigsvej, 1864 Frederiksberg

Brænder du for naturfag, projektbaseret læring 
og tværfaglighed? Så vil vi gerne høre fra dig!
• Ansøgningsfristen er den 23. jan. 2022

Kvik-nr. 83080637

Endrupskolen, 3480 Fredensborg

Endrupskolen søger  
matematiklærer til 2. klasse
• Ansøgningsfristen er den 14. jan. 2022

Kvik-nr. 83100849

Borup Privatskole, 4140 Borup
 
Borup Privatskole søger dansk- og idrætslærer 

• Ansøgningsfristen er den 14. jan. 2022

Kvik-nr. 83100853

Holmeagerskolen, 2670 Greve

Matematik- og naturfagslærer – krydret  
med det løse
• Ansøgningsfristen er den 21. jan. 2022

Kvik-nr. 83100732

Tove Ditlevsens Skole, Københavns Kommune, 1670 København V

Vi søger en uddannet lærer med erfaring inden 
for specialundervisningsområdet
• Ansøgningsfristen er den 18. jan. 2022

Kvik-nr. 83106349

N. Zahles Seminarieskole, 1361 København K

N. Zahles Seminarieskole søger lærer til 
udskoling og mellemtrin
• Ansøgningsfristen er den 17. jan. 2022

Kvik-nr. 83111966

Storebæltskolen, 4220 Korsør

Kommunikationslærer til vidtgående 
specialundervisning
• Ansøgningsfristen er den 19. jan. 2022

Kvik-nr. 83121597

Mørkhøj Skole, 2860 Søborg
 
Matematiklærer til 5. årgang, Mørkhøj Skole 

• Ansøgningsfristen er den 17. jan. 2022

Kvik-nr. 83122376

Peder Lykke Skolen, 2300 København S

Lærer til ny specialklasserække for børn med 
autisme på Peder Lykke Skolen på Amager
• Ansøgningsfristen er den 13. jan. 2022

Kvik-nr. 83121197

Omø Skole, 4245 Omø
 
Engagerede ølærere til Omø Skole 

• Ansøgningsfristen er den 01. feb. 2022

Kvik-nr. 83121150

Billums Privatskole, 2800 Kongens Lyngby

Billums Privatskole søger matematik- og/eller 
fysiklærer til udskolingen pr. d. 1.2.2022
• Ansøgningsfristen er den 20. jan. 2022

Kvik-nr. 83121603

Vindinge Skole, 4000 Roskilde

Genopslag: Relationskompetent lærer til 
Vindinge Skole
• Ansøgningsfristen er den 16. jan. 2022

Kvik-nr. 83126564

Gasværksvejens Skole, 1656 København V
 
Fransklærer til Gasværksvejens Skole 

• Ansøgningsfristen er den 17. jan. 2022

Kvik-nr. 83126030

Skovboskolen, 4632 Bjæverskov
 
Skovboskolen søger 1 uddannet lærer 

• Ansøgningsfristen er den 17. jan. 2022

Kvik-nr. 83126634

Albertslund Lille Skole, 2620 Albertslund

Overbygningslærer med matematik  
og fysik til lilleskole
• Ansøgningsfristen er den 21. jan. 2022

Kvik-nr. 83134275

Albertslund Lille Skole, 2620 Albertslund
 
Lærerstuderende med matematik 

• Ansøgningsfristen er den 21. jan. 2022

Kvik-nr. 83134276

Tømmerup Fri- og Efterskole, 4400 Kalundborg

Friskolelærer til tysk og engelsk – og meget 
gerne musik og idræt
• Ansøgningsfristen er den 23. jan. 2022

Kvik-nr. 83127295

Københavns Kommune, 2700 Brønshøj

Ambitiøs souschef med faglige visioner og stort 
engagement til Tingbjerg Skole og Fritidsdel
• Ansøgningsfristen er den 14. jan. 2022

Kvik-nr. 83080119
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Gå ind på lærerjob.dk, indtast netnummeret 
 og læs hele annoncen

Lærerjob.dk

Skovboskolen, 4632 Bjæverskov

Skovboskolen søger 1 uddannet lærer til dansk, 
idræt piger
• Ansøgningsfristen er den 17. jan. 2022

Kvik-nr. 83131709

Ungecenter2610, 2610 Rødovre
 
I Ungecenter2610 søger vi en lærer til 10. klasse 

• Ansøgningsfristen er den 19. jan. 2022

Kvik-nr. 83138439

Grundtvigsk Forum, 1463 København K
 
Projektleder søges til: Grundtvigs Skoletjeneste 

• Ansøgningsfristen er den 31. jan. 2022

Kvik-nr. 83126071

Ringsted Kommune-, 4100 Ringsted

Byskovskolen søger to lærere til vores udskoling 
og en it-vejleder til vores vejlederteam
• Ansøgningsfristen er den 23. jan. 2022

Kvik-nr. 83171992

Rudersdal Kommune, 2950 Vedbæk
 
Vil du være en del af vores udskolingsteam? 

• Ansøgningsfristen er den 20. jan. 2022

Kvik-nr. 83172073

10. Klasseskolen i Hillerød, 3400 Hillerød

DSA-vejleder/lærer til  
10. Klasseskolen i Hillerød
• Ansøgningsfristen er den 14. jan. 2022

Kvik-nr. 83049368

Helsingør Kommune, 3000 Helsingør

Bliv lærer hos os! Her er tid og plads til at 
hjælpe unge til trivsel!
• Ansøgningsfristen er den 16. jan. 2022

Kvik-nr. 83069719

Akademiet for Talentfulde Unge, 8260 Viby

Projektmedarbejder på Akademiet for 
Talentfulde Unge | Midt
• Ansøgningsfristen er den 15. jan. 2022

Kvik-nr. 83112585

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.

Sommerhus udlejes på Mols
Sommerhus på Mols v. Dejret Klit,  
300 m fra havet. 6 pers. 98 m2.  

Telefon: 22 33 86 79
Hjemmeside: bovana5.webnode.dk

Charmerende Bornholm
Ugenert beliggende byhus med havkig i  
den idylliske gamle bydel i Rønne.

Telefon: +45 30 28 94 61
www.glindvad.dk/roedhus

Brøndby Kommune, 2605 Brøndby

Brøndbyøster Skole søger engagerede 
matematik- og naturfagslærere
• Ansøgningsfristen er den 17. jan. 2022

Kvik-nr. 83106354

Udviklingscenter Skiftesporet, 2610 Rødovre

Lærer, som ønsker at gøre en forskel, søges til 
behandlingsskole i Rødovre
• Ansøgningsfristen er den 16. jan. 2022

Kvik-nr. 83111246
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Lærernes Centralorganisation – og dermed 
Danmarks Lærerforening - har indledt blokade mod 
alle afdelinger – herunder dagbehandlingsafdelinger, 
skoleafdelinger og STU- & EUA-afdelinger – af 
følgende fem dagbehandlingstilbud/-skoler: 

Blokaden betyder, at foreningens medlemmer 
fra onsdag den 1. april 2020 ikke må søge job 
eller lade sig ansætte ved disse skoler. Der 
har i over et år været ført forhandlinger med 
Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der repræsenterer 
dagbehandlingstilbuddene, om overenskomst 
til dækning af undervisningsarbejdet på 
dagbehandlingstilbuddene. Desværre har 
forhandlingerne endnu ikke ført til et resultat.  
Derfor er det besluttet at udvide blokaden, som 
hidtil kun har dækket Sputnik. Brud på blokaden 
kan medføre eksklusion af Danmarks Lærerforening, 
ligesom man kan miste retten til senere at blive 
medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af skolerne 
Sputnik, Basen, Isbryderen,  
Vikasku og Skolen ved Sorte Hest

• Sputnik 
• Basen 
• Skolen ved Sorte Hest
• Isbryderen 
• Vikasku  

INFO TIL 
ANNONCØRER
For annoncering i fagbladet Folkeskolen  
kontakt Media-Partners på telefon eller e-mail. 

TELEFON: 
+45 2967 1436 eller +45 2967 1446  

FORRETNINGSANNONCER:  
annoncer@media-partners.dk

STILLINGS- OG RUBRIKANNONCER:  
stillinger@media-partners.dk

DEADLINES FOR ANNONCER 2021

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

Rubrikannoncer

Udgivelse:Nummer:
Deadline  
forretningsannonce

Deadline stillings-
rubrikannonce

Blad nr. 02
Blad nr. 03
Blad nr. 04

11. januar 

25. januar

08. februar

27. januar

10. februar

24. februar

10. januar

01. februar

15. februar

Næste nummer af

udkommer torsdag den 27. januar
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151.000 LÆSERE 

Fagbladet Folkeskolen og 
folkeskolen.dk udgives af 
udgiverselskabet Fagbladet 
Folkeskolen ApS, som ejes af 
Stibo Complete og Danmarks 
Lærerforening.  

Mediet redigeres efter journa-
listiske væsentlighedskriterier. 
Chefredaktøren har ansvar for 
alt indhold.  

Cvr-nummer: 36968559

Tryk  
Stibo Complete, der er mil-
jøcertificeret af Det Norske Ver-
itas efter ISO 14001 og EMAS. 

138. årgang, ISSN 0015-5837 

Grafisk produktion  
Boy & Son ApS 

Kontrolleret oplag 2020:  
73.598 
(Danske Mediers Oplagskontrol) 

Læsertal 2020:
151.000  
(Index Danmark/Gallup)

Abonnement 
Se folkeskolen.dk/abonnement 

Udebliver dit blad  
Klik på ”Klag over bladleveringen”  
nederst på folkeskolen.dk. 

Levering  
Ved adresseændring send en 
e-mail til medlemsservice@dlf.
org eller ring til 33 69 63 00 

Henvendelser til redaktionen

E-mail 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Telefon  
33 69 63 00

Post 
Fagbladet Folkeskolen,  
postboks 2139  
1015 København K

Adresse  
Kompagnistræde 34, 3. sal,  
1208 København K

Følg Folkeskolen
     facebook.dk/folkeskolendk 
     @folkeskolendk
     @folkeskolendk

Redaktionen 
Hanne Birgitte Jørgensen  
ansvarshavende chefredaktør 
hjo@folkeskolen.dk 

Anne-Christine Pihl  
chefsekretær  
acp@folkeskolen.dk 

Peter Leegaard  
ansvarlig for forretningsudvikling 
ple@folkeskolen.dk 

Karen Ravn  
webredaktør
kra@folkeskolen.dk

Mette Schmidt  
bladredaktør  
msc@folkeskolen.dk

Pernille Aisinger (orlov) 
pai@folkeskolen.dk

Sebastian Bjerril 
bje@folkeskolen.dk 

Andreas Gram Friedrichsen
agf@folkeskolen.dk

Helle Lauritsen 
hl@folkeskolen.dk 

Erik Bjørn Møller  
ebm@folkeskolen.dk 

Andreas Brøns Riise 
abr@folkeskolen.dk 

Maria Becher Trier 
mbt@folkeskolen.dk 

Anmeldelser 
Stine Grynberg Andersen  
redaktør af anmeldelser  
sga@folkeskolen.dk   

Faglige netværk 
Jennifer Jensen (orlov) 
community udvikler
jje@folkeskolen.dk

Debat
Caroline Schrøder
community manager 
debat@folkeskolen.dk

Lærerprofession.dk 
De bedste professionsbachelor- 
og diplomprojekter fra lærer-
uddannelsen og skoleområdet. 
I samarbejde med Danske 
Professionshøjskoler. 

Forsidefoto:  
Tobias Nicolai
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WWW.LPPENSION.DK

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING
Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen træf-
fes i foreningens sekretariat  
efter aftale.

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

SERVICELINJEN,  
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du 
kan henvende dig med et problem, 
kan du ringe til servicelinjen. Her kan 
du få oplyst, om du skal henvende dig 
til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension 
mv., om kredskontorets åbningstid, 
adresser og telefonnumre.

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

MEDLEMSHENVENDELSER
Henvendelser om pædagogiske, øko-
nomiske og tjenstlige forhold skal ske 
til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan 
man henvende sig om konkrete sager 
om arbejdsskader og psykisk ar-
bejdsmiljø, om medlems-
administration, låneafdeling, under-
støttelseskasse og udlejning  
af foreningens sommerhuse.

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

LÅN
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 33 69 63 00, eller der kan an-
søges direkte på vores  
hjemmeside 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

Forperson
Caroline Holdflod Nørgaard  
+45 20 87 54 06, cahn@dlf.org  
Studerende kan søge rådgivning i  
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

Formand 
Morten Kvist Refskov 
 
Book en aftale
Vi har åbent for 
personligt fremmøde 
efter aftale. 
 
Du kan altid booke 
en aftale med din 
konsulent på vores 
hjemmeside eller ved 
at ringe til os. 

www.laka.dk 
tlf. 70100018

Vores kontorer
Vi har fem kontorer 
rundt om i landet
 
Odense 
Forskerparken 10D, 
1. nr. 31 & 32 
5230 Odense M
 
Esbjerg 
Torvet 21, 1. sal
6700 Esbjerg
 
Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov 
 
Aalborg 
Tankedraget 7, 5. sal
9000 Aalborg
 
København 
Hestemøllestræde 5 
1464 København K 
 
Telefontider og 
åbningstider 
i København
Man - tors: 9.00-15.30  
Fre: 9.00-14.30 

Kompagnistræde 32 · 1208 København K 
Tlf.: 70100018 · Email: via hjemmesiden www.laka.dk
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USKOLET

Uskolet er Folkeskolens bagside  
med satire, som ikke umiddelbart  
går meget op i fakta. Skulle  
enkelte navne, hændelser eller  
undervisningsministre alligevel  
føles bekendte, er man velkommen  
til at tro, hvad man vil.
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Uskolet Uskolet 
spår spår 
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Uskolet Uskolet 
spår spår 
skoleåretskoleåret
20222022

JanuarJanuar
Obligatorisk for alle lærere at 
beholde de sikkerhedsbriller på, 
man iførte sig, da man sad alene 
nytårsaften.

FebruarFebruar
Under virtuel undervisning bør 
smittede elever have slukket 
mikrofon, kamera, computer. 

MartsMarts
Befolkningen bønfalder myndig-
hederne om at holde større 
afstand, især mellem pressemø-
derne. 

AprilApril
Skældudfri skoler får dispensati-
on, når det gælder “de møgun-
ger, der stadig ikke er vaccineret”. 

MajMaj
Alting spirer lysegrønt og dufter 
af forår, ingen aner det. Alle har 
mistet smags- og lugtesans. 

JuniJuni
Fortsat høj smitte får Epidemi- 
kommission til at overveje at  
sende skolerne på tidlig juleferie. 

JuliJuli
Alt er overstået, vejret  
vidunderligt, samtlige  
restriktioner sløjfes.  
Danskerne bare kysser  
og krammer og knalder. 

AugustAugust
Forskere opdager hidtil ukendt 
variant i det græske alfabet.  
Sproglærere jubler. 

SeptemberSeptember
Landets kommentatorer skriver 
debatindlæg om, at vi er ved at 
tabe en hel generation på gulvet. 

OktoberOktober
Undervisere opfordres nu til at 
holde vejret og kun mime deres 
faglige pointer. Faktisk også sejt 
med de hvide handsker. 

NovemberNovember
Der indføres krav om adaptive 
selvtest. 

DecemberDecember
I et dekret underskrevet af et 
samlet folketing annonceres: “Vi 
kan ikke gøre mere, nu er det op til 
jer. Livet er uforudsigeligt – herfra 
er I på egen hånd. Held og lykke”.



  

Bliv kunde i  
Lån & Spar Bank
Ring 3378 1930, book 
på lsb.dk/dlf eller  
skriv til dlf@lsb.dk

Sådan får du 3% i rente på din lønkonto   
 Du er medlem af DLF og har afsluttet din uddannelse. 

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

  Du skal betale negative renter, hvis dit samlede indlån  
overstiger 100.000 kr. 

  De 3% i rente er på de første 50.000 kr. på løn kontoen.  
Der er 0% på resten.

  Se alle vilkår på lsb.dk/medlems vilkaar. Rente satserne er variable  
og gælder pr. 9. maj 2019. 

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

Læs mere på www.lsb.dk/dlf

I januar satte vi i alt 5.647.412 kroner ind  
på lønkontoen hos medlemmer af DLF.  
Det er renter til de mange med lemmer,  
som benytter sig af fordelen ved at være  
en del af en faglig organisa tion, der er  
medejer af Lån & Spar. 

Som DLF-medlem kan du få personlige  
fordele og ekstra gode vilkår hos os.  
For eksempel 3 % i rente på lønkontoen.  
Vi synes nemlig også, der skal være 
kontante fordele ved fællesskaber. 

Lån &
 Spar Bank A

/S, H
øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Værsgo. Lån & Spar giver mere end

 5 mio. kr.
tilbage i renter til kunder, 
der er medlem af DLF

DLF_220105_3%_Penge-tilbage_225x286.indd   1DLF_220105_3%_Penge-tilbage_225x286.indd   1 03.01.2022   08.1703.01.2022   08.17



Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Medfinansieret af Den 
Europæiske Unions program 

Erasmus+ 

• Opret din egen profil og invitér også dit team med. Kan bruges i alle fag
• Tilmeld dig selv og klassen et af vores lette, små forløb. Sparring undervejs
• Deltag fx i TIDSKAPSLEN, étdags-forløb i en coronatid, hvor eleverne deler materialer
• Hold øje med gratis events: Rejs ud i Europa til workshops eller deltag virtuelt
• Se vores kortfilm fra to folkeskoler – og tjek ’Kom godt i gang’, ’Inspiration’ og de 21 ’Ambassadører’

Kom godt i gang – Brug den danske hjemmeside etwinning.dk

Mød eTwinning på

INVOLVERDINE
EL

EV
ER

IN
TERNATIONALT

eTwinning

eTwinning er Europas største netværk for digitalt skolesamarbejde
med over en million lærere, pædagoger og ledere fra mere end 
225.000 skoler og institutioner i 43 lande. 10.000 danske skolefolk.  
En gratis og sikker platform – for alle skoleformer: etwinning.net

1 million lærere 
er klar til at  
samarbejde


