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Nu kan du bestille den nye version af forældrehåndbogen, så alle
forældre til kommende skolebørn kan få et eksemplar op til skolestart i 
2021. Bogen, hvis hovedforfattere er Helle Brønnum Carlsen og Adam 
Breum, har forord af børne- og undervisningsministeren og bidrag af bl.a. 
Per Schultz Jørgensen. Siden 2007 har ca. 75% af alle grundskoler hvert 
år valgt at benytte bogen som forberedelse af forældre ved skolestart.

Alle skoler kan bestille bogen gratis på skolemælk.dk. 
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Bogen er en guide til dagliglivet 
som skolebarnsfamilie. Den giver 
inspiration til, hvad forældre kan 
gøre for at deres barn trives og 
glædes ved at gå i skole og lægger 
bl.a. stor vægt på forældres 
engagement i skolens fælles liv.
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Helle Brønnum Carlsen er mag.art. i litteratur-videnskab, ph.d. fra DPU i Mad og Æstetik, seminarie-lektor og på 29. år lærer ved N. Zahles Seminarieskole. Desuden madskribent, kogebogsforfatter og idékvinde til EAT i Københavns Madhus. Helle er også medforfatter til de nye kompetencemål i faget madkundskab – et fag, som hun stadig underviser i til daglig.

Adam Breum er uddannet pædagog, børnehaveklasse-leder og cand.pæd. i pædagogisk psykologi. Han har arbejdet 12 år (1998-2010) som børnehaveklasseleder på N. Zahles Seminarieskole og arbejder nu som pædagogiskpsykologisk konsulent samme sted og på N. Zahles Grundskole og Zahles Gymnasium. 
Rasmus Edelberg er landsformand i Skole og Forældre og har selv børn i folkeskolen. Han har i nogle år været medlem af skolebestyrelsen på sine børns folkeskole. Til daglig er han sekretariatschef i Udbetaling Danmark.

Pia Jessen er formand for Børnehaveklasse-foreningen og pædagog og konsulent i udeliv og bevægelse. Pia er børnehaveklasseleder på Horne-Tistrup skolerne i Varde kommune og har deltaget i forenklingen af Fælles mål for børnehaveklassen i 2014. Pia holder foredrag for skoler om den vigtige overgang fra børnehave til skole.

Dr.med. Bente Klarlund Pedersen er overlæge på Rigs-hospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af Trygfondens Center for Aktiv Sundhed. Hun har været med til at sætte fysisk aktivitet og sundhed på den politiske dagsorden, bl.a. som tidligere formand for Det Nationale Råd for Sundhed.  

Per Schultz Jørgensen er uddannet lærer, cand.psyk. og dr.phil. fra Københavns Universitet. Han har været ansat ved Københavns Universitet, Socialforsknings-instituttet og Danmarks Pædagogiske Universitet – her som professor. Han har også været medlem af Børnerådet siden 1994 og været rådets formand 1998-2001. 

Flap ( back )100 mm

Flap ( front )100 mm

Back 
172 mm

Front 
172 mm

Spine 
12 mm

Sund & Glad skolestart er en allround håndbog til forældre og andre voksne i 
5-7-årige børns liv. Den er tænkt som inspiration og opslagsbog til forældre til 
nye børnehaveklassebørn og som redskab til opstarten af det vigtige samarbejde 

mellem skole og forældre.
Vi har lagt stor vægt på lavpraktiske tips til gode skoledage. Søvnen og måltiderne 

– især skolemåltidet – har stort fokus, for mad og drikke betyder meget for et barns 

trivsel og oplagthed til at lære nyt og danne venskaber. Det samme gør den kropslige 

veltilpashed, der kommer af en god motorik og en krop i fysisk balance.I bogens sidste kapitel finder du opskrifter til madpakker, eftermiddagsmad og 

morgenmad, og på den allersidste side, har vi gjort plads til, at du og dit barn kan 

skrive dit barns madpakkelivretter ind.

Af Helle Brønnum Carlsen og Adam BreumMed bidrag af Pernille Rosenkrantz-Theil, Per Schultz Jørgensen, 
Rasmus Edelberg, Pia Jessen og Bente Klarlund

SUND 
FORÆLDREHÅNDBOGEN

Sund & glad skolestart er en slags guide til dagliglivet som skolebarnsfamilie. Den slags gives der ingen facitliste til, så du skal opfatte vores input som inspiration og ideer til, hvad du kan gøre for, at dit barn trives og glædes ved at gå i skole, så det får de bedste muligheder for at udvikle sine faglige, personlige, kreative og sociale potentialer.
Helle Brønnum Carlsen og Adam Breum 

TAK TIL
Redationsgruppen siger tak for den uundværlige sparring med kompetente skoleledere og forældre i tilblivelsen af denne bog. En særlig tak til Kristian Toft, skoleder på Mølleskolen, Ry, og Poul Erik Hovelsø, skoleleder på Sct. Mariæ Skole i Aalborg. Også tak til børnebibliotekar Lilian Nørgaard, Ballerup Bibliotek, for forslag til bøger.

 ”

 ”

Bogen, der er finansieret af Mejeriforeningen og udgivet 
i samarbejde med foreningen Skole og Forældre, stilles gratis 

til rådighed for alle folkeskoler og frie grundskoler. 
Redaktionen har arbejdet sammen med forældre, udvalgte skoleledere og andre fagkyndige. 
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Folkeskolen / 225 mm x 286 mm + 5mm  
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Leder

Hanne Birgitte Jørgensen                                                                              
ansv. chefredaktør
HJO@FOLKESKOLEN.DK

Lad os lige være glade 
et øjeblik

Det er svært at få armene ned! Sidste uges politiske aftale om 
en række frihedsgrader er den største ændring, der er sket i 
folkeskolen, siden lockout, lov 409 og 2014-reformen sendte 
lærerne – og folkeskolen – til tælling. Tænker man de nye 
muligheder sammen med samarbejdskravene i arbejdstidsaf-
talen A20, placerer det lærerne og fagligheden lige i centrum, 
fordi det udtrykkeligt er på skolerne, beslutningerne skal træf-
fes. Så det er nu, vi skal bide os fast.

Begrundelsen siges at være corona, men timingen råber 
opgør med folkeskolereformen. Forleden – efter uendelige 
forsinkelser – kom den samlede afrapportering af reformens 
følgeforskning. De 57 rapporter viste, at den er dumpet med 
et brag. Politikerne har fejlet på alle parametre i deres bestræ-
belser på at detailregulere folkeskolen. 

Den eneste gode beslutning var at sætte følgeforskning i 
gang. Det betyder, at vi i hvert fald ikke behøver at diskutere, 
om reformen er lykkedes. 

Det har været nogle hårde år. Og nøgternt set kan der stadig 
ske lidt af hvert. For der er naturligvis tidsler i frihedsbuket-
ten. De kan vise sig at komme til at fylde hele marken – eller 
de kan være nogle små ude i vejkanten. 

Her er et bundt, som man allerede kan skimte: 1. Det hele 
gælder kun et år. 2. Ministeren siger, at der ikke er belæg for at 
mene, at de lange skoledage er et problem. 3. Virkeligheden vil 
stensikkert blive forskellig i de enkelte kommuner – og skoler. 
4. Næste skoleår er allerede planlagt, så ændringer fra august 
er ikke realistiske. 5. Og som altid er der pengene: De 295 mil-
lioner til folkeskolen gør i praksis meget lidt forskel. 6. Hvem 
skal betale for øgede åbningstider i skolefritidsordningen? 

Vi skal nok holde godt øje med udviklingen. Men først 
danser vi lige en lille glædesdans.

Pludselig, mens sommersolen 
endelig lyste over landet, brast 
diget, og friheden strømmede 
ud fra Christiansborg: 
Konvertering af understøttende 
undervisning, stop for elev-
planer og kvalitetsrapporter og 
meget mere, som du kan læse 
om inde i bladet. 

Nu kan du bestille den nye version af forældrehåndbogen, så alle
forældre til kommende skolebørn kan få et eksemplar op til skolestart i 
2021. Bogen, hvis hovedforfattere er Helle Brønnum Carlsen og Adam 
Breum, har forord af børne- og undervisningsministeren og bidrag af bl.a. 
Per Schultz Jørgensen. Siden 2007 har ca. 75% af alle grundskoler hvert 
år valgt at benytte bogen som forberedelse af forældre ved skolestart.

Alle skoler kan bestille bogen gratis på skolemælk.dk. 
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Bogen er en guide til dagliglivet 
som skolebarnsfamilie. Den giver 
inspiration til, hvad forældre kan 
gøre for at deres barn trives og 
glædes ved at gå i skole og lægger 
bl.a. stor vægt på forældres 
engagement i skolens fælles liv.
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Helle Brønnum Carlsen er mag.art. i litteratur-videnskab, ph.d. fra DPU i Mad og Æstetik, seminarie-lektor og på 29. år lærer ved N. Zahles Seminarieskole. Desuden madskribent, kogebogsforfatter og idékvinde til EAT i Københavns Madhus. Helle er også medforfatter til de nye kompetencemål i faget madkundskab – et fag, som hun stadig underviser i til daglig.

Adam Breum er uddannet pædagog, børnehaveklasse-leder og cand.pæd. i pædagogisk psykologi. Han har arbejdet 12 år (1998-2010) som børnehaveklasseleder på N. Zahles Seminarieskole og arbejder nu som pædagogiskpsykologisk konsulent samme sted og på N. Zahles Grundskole og Zahles Gymnasium. 
Rasmus Edelberg er landsformand i Skole og Forældre og har selv børn i folkeskolen. Han har i nogle år været medlem af skolebestyrelsen på sine børns folkeskole. Til daglig er han sekretariatschef i Udbetaling Danmark.

Pia Jessen er formand for Børnehaveklasse-foreningen og pædagog og konsulent i udeliv og bevægelse. Pia er børnehaveklasseleder på Horne-Tistrup skolerne i Varde kommune og har deltaget i forenklingen af Fælles mål for børnehaveklassen i 2014. Pia holder foredrag for skoler om den vigtige overgang fra børnehave til skole.

Dr.med. Bente Klarlund Pedersen er overlæge på Rigs-hospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af Trygfondens Center for Aktiv Sundhed. Hun har været med til at sætte fysisk aktivitet og sundhed på den politiske dagsorden, bl.a. som tidligere formand for Det Nationale Råd for Sundhed.  

Per Schultz Jørgensen er uddannet lærer, cand.psyk. og dr.phil. fra Københavns Universitet. Han har været ansat ved Københavns Universitet, Socialforsknings-instituttet og Danmarks Pædagogiske Universitet – her som professor. Han har også været medlem af Børnerådet siden 1994 og været rådets formand 1998-2001. 
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– især skolemåltidet – har stort fokus, for mad og drikke betyder meget for et barns 
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morgenmad, og på den allersidste side, har vi gjort plads til, at du og dit barn kan 
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En ud af fire elever går 
rundt en hel skoledag 
uden at gå på toilettet, 
viser undersøgelse. To 
skoler har renoveret 
toiletterne og deler ud 
af deres erfaringer – for 
det behøver ikke at koste 
en formue.

Den første skoleplan på 
Frederiksværk Skole blev 
hjulpet godt på vej af indspark 
fra lærerne og et godt 
samarbejde mellem leder og 
tillidsrepræsentant.  

KOM  MED TIL DEBUT 
PÅ EN SKOLEPLAN  

SIDE 34
Læringsmålstyringen er 
ikke helt død, oplever 

lærere, når de arbejder i 
læringsplatformene.



Læring for livet med 
Windows 10-enheder 
designet til uddannelse

HP recommends 
Windows 10 Pro

Nedlukninger og hjemmearbejde er blevet den 
nye normal for mange i kølvandet på Covid-19, 
og situationen har hurtigt understreget behovet 
for IT-løsninger og -enheder, der fungerer for 
alle, især elever, studerende og undervisere, som 
risikerer at miste værdifuld tid. Efter pande-
mien vil skolerne stadig have brug for sikre og 
økonomisk overkommelige enheder, der fremmer 
kvalitetslæring – både i klasseværelset og online. 
Det er altafgørende for nutidens uddannelsesin-
stitutioner, at de forbereder alle elever og stude-
rende til en fremtid i den digitale tidsalder.

Windows 10-enheder til uddannelse er det bedste 
valg til skoler, fordi de leveres med kritiske sikker-
heds- og administrationsfunktioner, der er vigtige 
i undervisningsmiljøet. Forbered elever og stude-
rende på accelereret læring i dag og på frem-
tidens job med Windows 10-enheder og Microsoft 
365. Fordelene er bl.a. mere effektiv læring, nem-
mere samarbejde og høj sikkerhed. Installation og 
administration er let, og brugerne kan begynde 
efter et øjeblik, alt sammen til en helt uovertruffen 
pris pr. bruger.

Seks fordele ved at vælge Microsoft 10-enhed
1. Tilbyd personlig læring
2. Stimulér samarbejde og inklusion
3. Beskyt privatlivets fred
4. Administrér alle enheder, offline og online
5. Bliv klar på et øjeblik
6. Spar penge med uovertrufne priser og lave 

samlede ejeromkostninger

Robust bærbar, som kan foldes og bruges som 
tablet og til præsentationer. Holder til det hårde 
liv i skolen med fald, stød og slag. 

Vores bedst sælgende og mest prisvenlige 
produkt til skoleelever. Kan nemt købes som en 
del af SKI rammeaftale 50.40. Kontakt Dustin på 
87439740 og hør nærmere. 

Træf det rigtige IT-valg 
Mere effektiv læring, nemmere samarbejde, høj sikkerhed, nemme at installere 
og parate til brug på et øjeblik. Udvalgte Windows 10-enheder med de rigtige 
værktøjer løfter hybridlæring i skolen til nye højder - til en overkommelig pris.

• Processor: Intel 4-kernet Operativ system: 
Windows 10 Pro 64 

• Hukommelse: 4 GB Harddisk: 128 GB SSD 
Skærm: 11,6’’, 1366 x 768 

• Op til 15 timers batteri 
• OBS! 3 års garanti på batteriet 
• 3 års “Next business Day Onsite” service

HP ProBook x360 11 G5 EE 
NoteBook 

25%
Microsoft Teams-brugere er i 
gennemsnit 25% mere tilbøjelige end 
brugere af førende konkurrent til at føle 
sig sikre på, at elever og studerende 
med særlige tilgængelighedsbehov får 
opfyldt disse behov.

42%
42% af Teams-brugere er mere 
tilbøjelige til at samarbejde med deres 
klassekammerater end dem, der bruger 
en konkurrerende platform.

50%
Windows 10-enheder har op til 50% 
større batterilevetid end enheder fra en 
førende konkurrent.

216 timer
Undervisere sparer op til 216 timer om 
året, så de kan fokusere mere på at for-
bedre elevers og studerendes resultater.
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Tilfredsheden blandt lærerne kunne ligge på 
et lille sted, da undervisningsminister 
Pernille Rosenkrantz-Theil (Socialdemokra-
tiet) forleden afleverede sin forsinkede og 
afsluttende redegørelse om REFORMEN fra 
2014. Facit: Ingen af folkeskolereformens 
resultatmål er indfriet. Det kom godt nok 
ikke bag på nogen, ligesom den efterfølgen-
de kritik af reformens manglende effekt 
heller ikke gjorde – for det hele var hørt før. 
Men hvis nogen havde håbet, at ministeren 
ville spille ud med markante ændringer, blev 
de skuffede. I stedet har hun og folkeskolens 
parter etableret et ”nationalt samtale- og 
udviklingsprogram for folkeskolen” med 
titlen ”Sammen om skolen”, der nu bid for 
bid skal snakke sig til rette om, hvordan 
skolereformen bør justeres.

Uden at forholde sig konkret til folkeskolere-
formen, som hendes eget parti var pennefø-
rer på, lod også statsminister Mette Frederik-
sen (Socialdemokratiet) forstå, at hun heller 
ikke er tilfreds med FOLKESKOLEN. ”For 
nogle børn er vores skole blevet for akade-
misk. Alt for teoretisk”, lød det fra statsmini-
steren under Folketingets afslutningsdebat i 
sidste uge. ”Måske skal vi lade nogle børn 
starte senere? Måske skal de, der bliver mest 
skoletrætte, gå i skole på en anden måde?” 
lød det fra statsministeren – som i øvrigt 
også har bidt mærke i, at der er for mange 
drenge, der ”ikke kan se sig selv i skolen”. 

Midt i ærgrelsen over, at lærere landet over 
mister deres arbejde på grund af besparel-
ser, fald i elevtal og friskolernes fremmarch, 
kan Danmarks Lærerforening dog med 
tilfredshed konstatere, at man er blevet 
endnu dygtigere til at forhandle penge hjem 
til afskedigede lærere i forlængede opsigel-
sesvarsler og GODTGØRELSER. Selv om 
antallet af afskedigelser var lavere i 2020, 
lykkedes det ikke desto mindre DLF at 
forhandle flere penge hjem til lærerne – 
nemlig godt 16 millioner kroner.

1

3

2

Redigeret af: ebm@folkeskolen.dk

Mest læste:
Aftale: Flere penge og fortsatte 
frihedsgrader til folkeskolen 
efter sommerferien

Mest debatterede:
Aftale: Flere penge og fortsatte 
frihedsgrader til folkeskolen 
efter sommerferien

Belønning for  
særlig indsats
Det er rent faktisk muligt at øge afgangselevernes 
søgning til erhvervsuddannelserne med en særlig 
indsats. Det har Faaborg-Midtfyn Kommune 
formået med den såkaldte Erhvervsrygsæk, hvor 
matematikundervisningen er rykket ud på lokale 
virksomheder. Nu er kommunen blevet belønnet 
med Falkeprisen 2021 fra Børne- og 
Undervisningsministeriet.
Foto: iStock/Fotoevent

Elever fejlinformeret 
om Jesus
I en undervisningsvideo fremgik det, at forskere er 
uenige om, hvorvidt Jesus er en opdigtet person. 
Men ingen seriøse forskere mener, at den historiske 
Jesus er en opdigtet person, lød kritikken fra 
eksperter, der konkluderede, at eleverne er blevet 
fejlinformeret. Gyldendal har nu rettet videoen.
Foto: iStock/CSA-billeder
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Sidste år måtte folkene bag Skole OL aflyse på grund af corona. I år har 
0.-8.-klasser i hele landet dystet mod hinanden til et virtuelt OL. ”Det er 

en rigtig god måde at få fællesskabsfølelsen tilbage i klassen på efter 
måneder med hjemmeundervisning”, fortæller lærer for 3.d på 

Gerbrandskolen på Amager Maja Poulsen. 
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Et langt lærerliv lakker mod enden 
for den 65-årige idrætslærer Preben 
Hansen fra Rantzausminde Skole i 
Svendborg. Han har valgt at gå på 
pension for at få mere tid til famili-
en. Som formand for fagligt udvalg 
i Dansk Skoleidræt var han blandt 
andet med til at udarbejde idræts-

prøven, som har været med til at gøre 
faget mere anerkendt. ”Jeg er meget 
glad for mit arbejde. Jeg har lige haft 
seks idrætstimer udendørs. Det er så 
livsbekræftende at have med de unge 
mennesker at gøre. Men det er fint – 
jeg har selv valgt det”, siger han om 
sit otium.

”Jeg har aldrig kunnet forstå,  
hvorfor man skulle til prøve i  
engelsk og tysk, men ikke i idræt”

LÆRERLIV

Preben Hansen

Idrætslærer
Rantzausminde Skole  
i Svendborg
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Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen 
(Socialdemokratiet) vil tage nye værktøjer i brug som at flytte 
uddannelsespladser væk fra de store byer til provinsen. Foto: 
Ritzau Scanpix

Hillerød og  
Svendborg skal have 
læreruddannelser

studerende på uddannelsessteder uden for de fire største 
byer.

Næste skridt bliver at få de unge ind på de nye uddan-
nelser uden for byerne.

"Derfor er vi nødt til at tage nye værktøjer i brug. Også 
selvom de er kontroversielle. Konkret lægger regeringen op 
til at begrænse optaget på de videregående uddannelser i 
de fire største byer med op til ti procent for de kommende 
studerende", lød det fra uddannelses- og forskningsmini-
ster Ane Halsboe-Jørgensen.

bje@folkeskolen.dk

25 nye uddannelser uden for landets fire største byer in-
den 2025.

Mange unge må i dag flytte til en af de store byer for at 
kunne uddanne sig, og når de så er færdiguddannet, bliver 
de boende. Den udvikling vil regeringen have vendt, og 
derfor er der brug for flere uddannelser uden for Køben-
havn, Aarhus, Odense og Aalborg – heriblandt nye lærer-
uddannelser i Hillerød og Svendborg.

"Vi ved, at noget af det, der har allerstørst betydning for 
familiernes lyst til og mulighed for at bosætte sig, slå sig 
ned, måske stifte familie, er mulighederne for, at man kan 
tage en uddannelse”, forklarede statsminister Mette Frede-
riksen under præsentationen.

For at gøre plads til flere uddannelser uden for storby-
erne lægger regeringen op til, at 60 procent af pladserne 
på de fire store velfærdsuddannelser – lærer-, pædagog-, 
sygeplejer- og socialrådgiveruddannelsen – skal ligge 
uden for de største byer. Samtidig vil man fordoble decen-
traliseringstilskuddet til uddannelser i provinsen, ligesom 
man vil hæve taxametertilskuddet med fem procent per 

De lærerstuderendes forperson, Caroline 
Holdflod Nørgaard, er godt tilfreds med, 
at regeringen vil have læreruddannelsen 
spredt mere ud. 

"Det er historisk. Læreruddannelsen er 
gennem de sidste 20-30 år blevet sam-
menlagt, nedlagt og flyttet ind til de store 
byer. Det er første gang, at der er nogle po-
litikere, der tager politisk styring på, hvad 
det er for en læreruddannelse, vi gerne vil 
have, og hvor den skal ligge. Og at man 
anerkender, at det faktisk har en betydning 
for lokalsamfundet, at der ligger en lærer-
uddannelse", siger hun.

Derimod frygter institutchef for lærer-
uddannelsen på Københavns Professions-

højskole Lis Madsen, at regeringens udspil 
vil svække kvaliteten af læreruddannelsen 
– særligt i de mindre fag som fransk, tysk 
og musik. 

"Hvordan sikrer man, at der er et fagligt 
miljø i de små fag på de små institutioner? 
Selv på de store uddannelsessteder er 
det små faggrupper. Vi har lært, at man er 
nødt til at have et bæredygtigt miljø, for at 
det bliver en succes. Hvis der ikke er en 
studentermasse, er der ikke et studenter-
fagligt miljø”, siger hun.

Men Caroline Holdflod Nørgaard er ikke 
bekymret: ”Vi skal væk fra illusionen om, at 
god læreruddannelse kræver store tværfag-
lige uddannelsessteder”.

Nu skal det også være muligt at læse 
til lærer i Hillerød og Svendborg, 
mener regeringen, der vil oprette 25 
nye uddannelser uden for landets fire 
største byer inden 2025.

Ros fra de 
lærerstuderende

Redigeret af: ebm@folkeskolen.dk
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“TEENAGE-VENSKABER ER 
SJÆLDENT SKILDRET MERE PRÆCIST”

BERLINGSKE
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 “De svage elever har haft nederlag 
under de her prøver. Så oplever de 
jo pludselig, at de ingenting kan” .

 “Man skal have en vis grad af robusthed, 
når man vælger at gå ind i diskussioner 
om folkeskolen og læreruddannelsen”.

 “Hvis nogen skulle have 
været i tvivl, kan ingen 
være det længere: 
Folkeskolereformen var  
en dundrende fiasko”.
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ORD Erik Bjørn Møller

“En god dag for 
skoleelever, lærere 

og skoleledere”

 DLF-FORMAND:

Ingen havde forventet, at politikerne blot 
få dage efter dumpekaraktererne til 
folkeskolereformen pludselig skulle slække 
det stramme greb om folkeskolen. 
Forklaringen er godt nok corona – men nu 
er døren åbnet, og den bliver svær at lukke 
igen, lyder forventningerne.

“Endelig! Et kæmpe gennembrud! … Man 
tror næsten ikke sine egne øjne”. Den nor-
malt ret kritiske skoledebattør, skribent og 
tidligere lærer Niels Chr. Sauer havde heller 
ikke set den komme. Han har – med egne 
ord – ikke ligefrem for vane at juble over 
udviklingen i folkeskolen, men nu kunne han 
“næsten ikke få armene ned”, som han skrev 
på folkeskolen.dk

For knap var debatten i kølvandet på 
undervisningsminister Pernille Rosen-
krantz-Theils (Socialdemokratiet) længe 
ventede og nedslående redegørelse om den 
manglende effekt af folkeskolereformen for-
stummet, førend et bredt politisk flertal gav 
hinanden håndslag på en aftale om større fri-
hed til folkeskolen i det kommende skoleår. 

Anledningen var godt nok ikke den krasse 
kritik af folkeskolereformen, men de akutte 
coronaudfordringer – og i de landsdækkende 
medier blev aftalen pligtskyldigt omtalt som 
endnu en coronahjælpepakke, der i det nye 
skoleår skal hjælpe skolerne til at samle op 
på eleverne efter et turbulent skoleår.
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Men ser man bort fra aftalens 295 millioner 
kroner til håndtering af elevers faglige udfor-
dringer, rummer den også lovende perspekti-
ver for de mange, der i årevis har sukket efter 
at få befriet folkeskolen fra Christiansborgs 
snærende jerngreb.

Alene den kendsgerning, at aftalen rent 
faktisk gør det muligt at afskaffe de lange 
skoledage lokalt, skulle nok kunne få lærere 
rundtomkring på lærerværelserne til at vejre 
morgenluft for første gang i årevis – også fordi 
aftalen er indrettet sådan, at en afkortning af 
skoledagene ikke kan resultere i lærerfyringer.

FRIHED TIL DEN ENKELTE SKOLE
Aftalen sætter den enkelte skole fri til at 
konvertere den understøttende undervisning 
til eksempelvis timer med to lærere i klassen, 
ligesom skolerne får frihed til at vælge, hvor 
mange timer der undervises i de enkelte fag 
– dog undtaget dansk og matematik fra 1.-9. 
klasse og historie fra 3.-9. klasse.

Hertil kommer muligheden for helt at droppe 
både elevplaner og kvalitetsrapporter, ligesom 

skolerne får mulighed for at fravige målsæt-
ningen om, at lærerne skal have undervisnings-
kompetence i de fag, de underviser i. Det giver 
frihed til at prioritere andre pædagogiske hen-
syn, for eksempel det såkaldte fålærerprincip.

Nu er det så op til kommunerne og skolerne 
at udmønte de nye frihedsgrader, og godt 
nok gælder den nyvundne frihed kun for det 
kommende skoleår. Men som Socialistisk Fol-
kepartis undervisningsordfører, Jacob Mark, 
udtrykker det:

“Det bliver meget svært at gå tilbage efter 
det her. Når først Finansministeriet, der har en 
afgørende stemme her, for eksempel har sagt 
ja til mere frihed til at konvertere skoledagen 
kortere – jamen, så er døren åben”, siger han.

Og dermed er der altså reelt taget hul på 
justeringerne af folkeskolereformen.

“Jeg ringede til ministeren og sagde, at der 
skal være frihed med i den her pakke, hvis 
Socialistisk Folkeparti skal være med i aftalen. 
Jeg var bekymret for, at hvis man lukkede den 
dør og indgik endnu en aftale, der holder fol-
keskolen i et jerngreb, så ville man ikke få æn-

Når skolerne begynder igen efter sommerferien, kan det hele næste skoleår blive uden mange af folkeskolereformens elementer. Det har politikerne 
besluttet som led i en ny coronaaftale. Arkivfoto: Thomas Arnbo

UDDRAG AF DEN 
NYE POLITISKE 
AFTALE
“I folkeskolen drejer det sig for 

eksempel om, at skolerne har 

frihed til at vælge, hvor mange 

timer der undervises i i de 

enkelte fag (undtagen dansk og 

matematik i 1.-9. klasse og 

historie i 3.-9. klasse), og variere 

timetallene over skoleåret, at 

samle timer i fagblokke, at 

undervise på mindre hold, at 

bruge tolærerordning og at afkorte 

skoledagen. 

Skolerne har desuden frihed i 

forhold til valg af undervisnings- 

og arbejdsformer, metoder, under-

visningsmidler og mulighed for at 

gøre brug af udeundervisning og 

åben skole.
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Den danske 
Lærerstands
Begravelseskasse
Fra Årsrapport 2020   
Resultatopgørelse for 2020  
 
Indtægter:   
Præmieindtægter  500.947 
Renteindtægter  1.208.325 
Kursreguleringer  481.171
I alt   2.190.444 
   
Udgifter:   
Begravelsehjælp  235.500
Bonustillæg  161.845
Lønninger  192.360
Kontorhold  39.702
Porto, renter og gebyrer 195.061
Revision og aktuarbistand 35.341
Årsmøde   2.980
Transport m.v.  4.664
I alt   867.453
   
Årets resultat  1.322.991
   
Balance pr 31.12. 2020   
Aktiver:   
Værdipapirer (kursværdi) 37.566.064
Kapital-,giro- og bankkonto 101.564
Aktiver i alt  37.667.628
   
Passiver:   
Reservekrav - forsikringer 16.649.117
Reservekrav - bonus 7.946.235
Skyldig A-skat  38.413
Egenkapital   13.033.863
Passiver i alt  37.667.628
   
Antal medlemmer:       1625

sign. 29. marts 2021  
 
Bent Munk-Hansen, kasserer   
Finn Odegaard, revisor  
Kari Drengsgaard Jensen, revisor

”Det kommer til at betyde en klar forskel for 
eleverne i skolen, der i den grad har brug for 
kvalitet frem for kvantitet i undervisningen nu”.
Gordon Ørskov Madsen, formand for DLF

dret på det – heller ikke i efteråret. Nu er det 
her de indledende drøftelser til den store snak, 
vi skal have i efteråret. Det betyder ikke, at 
vi er i mål, og det bliver svære forhandlinger. 
Men vejen er banet”, siger Jacob Mark.

Han mener, at endnu mere frihed fra mini-
mumstimetallene i de enkelte fag samt “de sti-
ve læringsmål” og læringsplatforme skal være 
et af de store temaer i efterårets videre forløb.

Også formanden for Danmarks Lærerfor-
ening (DLF), Gordon Ørskov Madsen, ser lyst 
på perspektiverne i den nye aftale. Han be-
tragter aftalen som “et vink med en vognstang 
om, at Folketinget nu vil en anden vej”. Og 
han tøver ikke med at udtrykke sin anerken-
delse af det politiske flertal bag aftalen.

TYVSTART PÅ REFORMFORHANDLINGER
“For det er rigtigt tænkt. Det er et skridt i den 
rigtige retning, og det her er en rigtig god dag 
for vores skoleelever, lærere og skoleledere. 
Jeg betragter det som et meget vigtigt signal 
fra Christiansborg om, at man altså mener no-
get med den her frihedsdagsorden. Man tager 
det meget seriøst”, siger han – og tilføjer:

“Alle har jo kunnet se, at man er nødt til at 
slække på grebet over for folkeskolen. 

Nu er man så tyvstartet ved at bruge coro-
naudfordringerne som anledning til at tage 
nogle skridt. Det skal selvfølgelig følges op 
med yderligere tiltag, og jeg forventer da helt 
sikkert, at det er noget, man vil føre videre i 
de forhandlinger, der skal være til efteråret”.

Én af de ting, som Danmarks Lærerforening 
har presset på for, er friheden for den enkelte 
skole til at konvertere de understøttende un-
dervisningstimer til for eksempel timer med to 
lærere i klassen. I en ny undersøgelse blandt 
DLF-medlemmer peger otte ud af ti lærere på, 
at netop den mulighed vil medvirke til en god 
genstart af folkeskolen.

“Det kommer til at betyde en klar forskel 
for eleverne i skolen, der i den grad har brug 
for kvalitet frem for kvantitet i undervisnin-
gen nu”, siger Gordon Ørskov Madsen.

Også undervisningsordfører Ellen Trane 
Nørby fra Venstre ser den nyvundne frihed i 

næste skoleår “som de første skridt” i en ny 
kamp for frihed til folkeskolen.

“Både vi og andre håber, at det her bliver 
sværere at rulle tilbage igen nu. Jeg tror ikke, 
man kan fjerne det fra den politiske dagsor-
den igen. Vi mener grundlæggende, at der er 
behov for en frihedsreform i folkeskolen. Så 
kan man altid diskutere, hvad der ligger i or-
det – men også for at signalere, at det ikke er 
små justeringer, der skal til. Der er behov for 
reelle justeringer, som ommøblerer magten i 
relation til, hvordan vi driver en stærk skole”, 
siger Ellen Trane Nørby.

Men hun lægger også bånd på sine forvent-
ninger.

“Når man lytter til de møder, vi har med 
ministeren, så er socialdemokraterne stadig 
det Socialdemokrati, der også aftalte reformen 
sammen med Socialistisk Folkeparti og Radi-
kale Venstre i 2013. Og ja, vi var også en del 
af det, men det var jo den røde regering, der 
udtænkte tanken og lagde tingene frem”, siger 
Ellen Trane Nørby.

BORGFRED
Formanden for Skolelederforeningen, Claus 
Hjortdal, forventer ligeledes, at der vil kom-
me en del justeringer af skolereformen, der 
flugter den nye aftale.

“Større frihed, mere decentralt ansvar, det 
er samme dagsorden, alle snakker om. Bedre 
balance mellem faglighed og dannelsesdelen 
– det er den vej, vi går”, siger han og hæfter 
sig især ved, at politikerne nu giver landets 
skoler arbejdsro næste skoleår til at arbejde 
med eftervirkningerne af et skoleår med 
nødundervisning.

“Jeg tænker, at når vi får fred næste år, så 
bliver der også borgfred til at snakke om de 
andre ting. Vi har ikke brug for en masse juste-
ringer det første år”, siger han.

Børne- og undervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil har ikke ønsket at kom-
mentere, hvordan hun ser perspektiverne i den 
nye aftale.

ebm@folkeskolen.dk
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Fra fagene

MATEMATIK I et nyt bachelor-
projekt fra Københavns Professi-
onshøjskole undersøger de to 
lærerstuderende Iben Lerche 
Rasmussen og Sofie Caroline 
Thaning, hvilken sammenhæng 
der er mellem elevers talforstå-
else og deres motivation for at 
lære matematik. Konklusionen 
er klar: Fokus på talforståelse i 
matematikundervisningen øger 
motivationen hos eleverne i den 
2. klasse i Helsingør, som de har 

indsamlet datamateriale fra. 
Udviklingen af talforståelse og 
regnestrategier giver bedre mu-
ligheder for at opnå matematiske 
færdigheder senere i skolelivet. 
Med gode matematikfærdighe-
der vil forventningen om at kun-
ne mestre en opgave naturligt 
øges, skriver de studerende i 
deres projekt. 

TYSK På efterskolerne Midt-
jysk Efterskole og Vardeegnens 
Gymnasieforberedende Efter-
skole valgte to tysklærere at 
udnytte dette års aflysning af 
udtræksprøverne til at afprøve 
en ny prøveform. En prøve-
form, de selv har fundet på. 
"Eleverne lagde ud med noget, 
de havde forberedt, for eksem-
pel en PowerPoint-præsentati-
on af et emne eller en argu-
mentation. Herefter gav vi dem 
en opgave inden for det emne, 
som de så skulle løse inde til 
prøven", fortæller tysklærer 
Ann-Kristin Henriksen, som 
underviser på Vardeegnens 
Gymnasieforberedende Efter-
skole. 

Lærer og censor snakkede 
med grupperne tre gange i 
løbet af den 1½ time, som 
prøven varede. Prøven gik over 

al forventning, lyder det fra 
Ann-Kristin Henriksen. Alle 
elever gjorde deres bedste, 
stemningen var god, og der var 
ingen, der meldte sig syge på 
dagen. "Og omkring en fjerde-
del af eleverne talte også tysk, 
når vi ikke var der. Jeg havde 
ikke forventet, at der var så 
mange, der ville gøre det", 
fortæller hun. 

Ifølge tysklæreren var det en 
fordel med den længere tysk-
prøve. Eleverne får tid til at nå 
at føle sig tilpas til prøven, og 
det giver mulighed for, at man 
kan høre deres funktionelle 
sprog folde sig ud i praksis. 
Ann-Kristin Henriksen ser 
derfor gerne, at den nye prøve-
form bliver brugt fast fremover.

Alternativ tyskprøve gik godt 
Tysklærere afprøvede en ny prøveform efter årets aflysning

folkeskolen.dk/
tyskfransk 

folkeskolen.dk/
matematik

Læringskonsulent om 
billedkunstprøven: 
Sænk skuldrene

folkeskolen.dk/ 
billedkunst

folkeskolen.dk/
dansk

Bachelorer: Talforståelse øger motivation

Sådan kan du 
arbejde med 
Grundtvig

DANSK Folkeskolens dansk-
netværk sætter fokus på den 
danske litteraturkanon og 
gennemgår i en artikelserie de 
15 forfattere, og hvordan de 
kan anvendes i undervisnin-
gen. Første artikel har fat i 
Grundtvig, som både historisk 
og litterært er svær at komme 
uden om i danskfaget. 

Det er meningen, at elever-
ne skal møde kanonforfatter-
ne flere gange i deres skoletid. 
Folkeskolen har talt med lærer 
Katja Gottlieb, som ud over at 
være formand for Dansklærer-
foreningens folkeskolesektion 
også er skoleredaktør på 
"Grundtvigsk Tidende". "I de 
yngste klasser kan man for 
eksempel arbejde helt lav-
praktisk med nogle af hans 
kendte salmer og sange og tage 
fuglen som poetisk billede og 
symbol”, lyder hendes tip.
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Redigeret af: ijk@folkeskolen.dk

BILLEDKUNST Rikke Hyldahl 
Homann er billedkunstlærer 
og medforfatter til den nyud-
givne bog "Billedkunst – 
Håndbog til valgfag og prøve". 
    Hendes budskab til lærere, 
som frygter at føre et billed-
kunsthold til afgangsprøve, er, 
at det er naturligt at være 
nervøs, men det skal nok gå alt 
sammen. Foreløbig er afgangs-
prøverne i billedkunst denne 
sommer aflyst endnu en gang 
grundet corona, men forment-
lig skal de første elever til 
prøve i valgfaget billedkunst 
omkring årsskiftet 2021/2022, 
ellers bliver det ved udgangen 
af næste skoleår. 

For billedkunstlærerne bli-
ver det første gang, de skal stå 
for at afvikle en afgangsprøve i 
faget, og mange af dem er 
mindst lige så nervøse som 
eleverne.  
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“Det tegner lovende”, siger Rikke Frederik-
sen, konstitueret leder på Frederiksværk Skole 
i Nordsjælland, om den skoleplan, hun er lige 
ved at lande sammen med lærernes tillidsre-
præsentant på skolen, Nina Petersen. Det er 
kun nogle formuleringer, der skal tydeliggø-
res, for at debuten på en skoleplan er færdig. 
Hele processen omkring udarbejdelsen har 
været både hurtig og behagelig, mener både 
leder og medarbejdernes repræsentant.

“Det, at vi får listet op, hvilke ting der 
egentlig ligger i vores læreropgave, giver en 
overskuelighed, som mange af mine kollegaer 
har manglet”, siger Nina Petersen.

Alle skoler i landet skal have en skoleplan 
til næste skoleår. Det er skolens leder, der efter 
drøftelser med tillidsrepræsentanten præsente-

rer et udkast til en skoleplan på et møde med 
lærerne. Her kan lærerne komme med spørgs-
mål og kommentarer, inden lederen udarbejder 
den endelige skoleplan. Fagbladet Folkeskolen 
fik lov til at være med til et virtuelt møde på 
Frederiksværk Skole, hvor første bud på den 
nye skoleplan blev præsenteret for lærerne. 

Rikke Frederiksen og Nina Petersen har 
arbejdet på planen siden februar, men afviser, 
at arbejdet har været en kæmpe tidsrøver. 
Hvilket i høj grad skyldes, at de ikke har haft 
de store konflikter om timefordelingen på 
skolen med cirka 40 lærere og pædagoger og 
omkring 500 elever.

“Ja, det er ikke, fordi vi har sloges som 
sådan”, siger Nina Petersen.

“Jeg tror, du havde én ting, jeg måtte give 

Farvel til 
følelsen af 
uretfærdighed
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og ledelse glade for den gennemsigtighed, som de 
mener, skoleplanen giver. Det allerede gode 
samarbejde mellem ledelse og medarbejdere 
gjorde, at forhandlingerne om, hvordan tiden skal 
prioriteres, kunne ske uden de store sværdslag.
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mig på, og resten har vi aftalt at arbejde vide-
re med til næste år”, siger Rikke Frederiksen.

Den knast, der skulle høvles af, var tid til 
tilsyn med faglokaler, som Nina Petersen in-
sisterede på at have med i planen, selv om det 
kun er tildelt 30 timer og dermed er en mindre 
opgave, som ifølge arbejdstidsaftalen ikke 
behøver at få sat timer på.

“Og så endte det med, at jeg gav mig på 
lokalerne, og vi blev enige om, at vi arbejder 
videre med at se på timetal til lederne af fag-
team næste år”, siger Rikke Frederiksen.

“Men hvis jeg skal kigge på det udefra, så 
kan jeg se, at hvis vi ikke i udgangspunktet 
havde været så enige, ville det have været 
en tung opgave”, siger Nina Petersen. “Hvis 
vi hver gang skulle diskutere, om det var 
rimeligt, at der blev givet tid til den eller den 
opgave, så havde det taget meget længere tid”.

“Ja, det tænker jeg også. Nu har vi klaret 
det på et par eftermiddage”, siger Rikke Fre-
deriksen.

På mødet, hvor skoleplanen fremlægges 
for lærerne, giver lige netop opgaven som 
leder af fagteam anledning til spørgsmål. For 
hvorfor er opsyn med lokaler med i planen, 
når fagteamlederfunktionen ikke er? En anden 
vil vide, i hvilken pulje af timer hun skal finde 
tiden til alle de småopgaver, der ikke fremgår 
af skoleplanen, og svaret er, at det afhænger af 
opgaven, men at puljen “fælles forberedelse” 
er et godt bud. Hvilket så fører til nogle fælles 
overvejelser om, hvorvidt den pulje skal om-
døbes til “øvrige opgaver” eller lignende.

SKOLEPLAN SKAL 
FØLES RETFÆRDIG

Skoleplanerne blev aftalt i den centrale 
arbejdstidsaftale fra 2020 – der afløste lov 
409 – og som nu er indeholdt i den seneste 
overenskomst på folkeskoleområdet. Planen, 
der går i dybden med arbejdstiden, kan få stor 
betydning, mener skolens tillidsrepræsentant.

“En af reminiscenserne fra lov 409 er, at 
mange har gået rundt med følelsen af at være 
blevet snydt”, siger Nina Petersen. “Den følel-
se oplever jeg så småt er ved at blive skrevet 
ud med skoleplanen, i hvert fald her hos os. 
Det kan give folk følelsen af, at de ikke går 
gratis på arbejde, for de kan se, hvad deres 
arbejdstid skal bruges til”.

Det var ikke svært at fordele, hvor mange 
timer de enkelte opgaver skulle have, mener 
både leder og tillidsrepræsentant. Det var 

nemlig noget, skolen i forvejen havde ret godt 
styr på. Skolens ledelse havde allerede sidste 
år udarbejdet et årshjul, hvor det blandt andet 
fremgik, hvor meget tid der blev brugt på for-
skellige møder. Det årshjul kom til at udgøre 
et fundament for forståelsen af, hvordan tiden 
bliver brugt.

“Der er ikke rykket mange timer frem og 
tilbage i vores plan, men nu er alt lagt åbent 
ud. Hvad kræver klasselærerfunktionen, for 
eksempel? Hvad gives timerne til?” siger Nina 
Petersen. “Udgangspunktet har været, at det 
er ledelsens prioritering. Jeg kan være uenig i 
den, men hvis det er det, ledelsen vil have, så 
bliver det synligt i planen”.

For skolelederen er gennemsigtigheden i 
disponeringerne også afgørende.

“Det handler også om, at personalet ikke 
skal føle, at de arbejder gratis”, siger Rikke 
Frederiksen. “Gennemsigtigheden i skolepla-
nen gør meget for at fjerne medarbejdernes 
oplevelse af uretfærdighed. Og så har det 
selvfølgelig også været tilladt at komme til 
mig med ønsker. Det har vi forsøgt at imø-
dekomme, så godt vi kunne, og nogle gange 
lykkes det, andre gange ikke. Der er jo kun de 
timer, der er, og ingen kan jo arbejde døgnet 
rundt, selv om de gerne ville”.

Frederiksværk Skoles skoleplan indeholder 
en individuel forberedelsesfaktor, så der bliver 
taget højde for, om man er på deltid eller fuld-
tid, fortæller skolelederen. Det er en vigtig 
brik i arbejdet med at give medarbejderne en 
oplevelse af rimelighed og retfærdighed, me-
ner Rikke Frederiksen.

“Deltidsansatte lærere var tidligere nødt til 
at ’spise af’ deres forberedelse, hvis de skulle 
deltage i de møder, vi holder, og som deltids-
ansat kan man ikke bare vælge at deltage i 
færre møder”, forklarer hun. 

Nu er den individuelle forberedelsestid 
gradueret, så hvis man har 27 undervisnings-
lektioner om ugen, får man årligt 345 timer til 
forberedelse. Hvis man underviser 22 lektio-
ner om ugen, udløser det årligt 281 forbere-
delsestimer, hvilket giver en næsten ens ratio 
mellem undervisning og forberedelse.

KOMMUNAL KOORDINERING 
AF SKOLEPLANER

Det konkrete arbejde med skoleplanen blev 
lettet af, at Halsnæs Kommune udarbejdede et 
oplæg med nogle punkter, som forvaltningen 
mente, det var vigtigt at holde fokus på, men 

OM SKOLEPLANER

I foråret 2021 har alle skoler for 
første gang skullet udforme et 
dokument med en prioritering af 
skolens lærerstab. Det er det, der 
i overenskomsten kaldes en 
skoleplan. Skoleplanens timefor-
deling gælder i skoleåret 
2021/2022.

Med aftalen om en skoleplan får 
tillidsrepræsentanten et bedre 
indblik i grundlaget for planlæg-
ningen af skoleåret og skal drøfte 
planlægningen med skoleledelsen. 
På baggrund af drøftelsen udar-
bejder ledelsen en skoleplan, som 
blandt andet indeholder ledelsens 
prioriteringer, indholdet af 
diverse opgaver, herunder klasse-
læreropgaven, og hvad der forstås 
ved "individuel forberedelse" på 
skolen. 

Skoleplanen skal præsenteres for 
alle lærere på skolen, så de får 
mulighed for at stille spørgsmål 
og komme med forslag.
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der var stadig plads til skolens egne behov og 
ønsker, siger Nina Petersen.

“Helt overordnet tog vi udgangspunkt i 
overenskomsten, og så har vores kommune 
lagt fire indsatsområder ind i sit oplæg. Det 
er vikardækning, praksisudvikling, styrket 
skolestart og kompetenceudvikling”, fortæller 
hun. “Det har vi indarbejdet i vores skoleplan. 
For eksempel er der afsat 30 timer til hver af 
lærerne her på skolen til praksisudvikling i 
skoleplanen”.

“Skolelederne i kommunen har forsøgt at 
få nogenlunde enslydende skoleplaner, men 
der skal selvfølgelig være plads til skolernes 
individuelle særpræg. Vi er for eksempel en 
skole med udeskoleprofil, og det skal afspejles 

i planen”, siger Rikke Frederiksen. Derfor har 
Frederiksværk Skole specifikt afsat 180 timer 
til udeskole.

På mødet med medarbejderne kom visse 
forglemmelser i skoleplanen frem, for eksem-
pel var der ikke afsat timer til it-vejledning. 
Det er nu rettet, men det betyder ikke, at sko-
leplanen er hugget i sten for det næste skoleår. 
Og det blev diskuteret, hvorfor opsyn med 
faglokaler har fået tildelt 30 timer, selv om det 
er mindre end det minimum på 40 timer, som 
arbejdstidsaftalen kræver. Især fordi der ikke 
eksplicit er blevet afsat timer til at være for-
mand for et fagudvalg, og hvilken pulje skal 
de timer så tages fra?

“Hvis man efter sommerferien oplever, at 

Det har været vigtigt for både tillidsrepræsentant Nina Petersen (til venstre) og leder Rikke Frederiksen, at Frederiksværk Skoles skoleplan indeholder 
en individuel forberedelsesfaktor, hvor der blandt andet bliver taget højde for, om man er ansat på deltid eller fuldtid.
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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

det timetal, man er blevet tildelt, slet ikke 
hænger sammen med virkeligheden, skal 
man selvfølgelig henvende sig til ledelsen. Så 
finder vi en løsning sammen”, understreger 
Rikke Frederiksen. “Sådan er det allerede 
i dag, og jeg sætter mig gerne og tæller alt 
sammen på kryds og tværs – netop for at man 
skal føle, at det er retfærdigt”.

Tillidsrepræsentant Nina Petersen peger på, 
at det for eksempel kan “vælte læsset”, hvis 
der kommer noget stort og uforudset i forbin-
delse med socialt arbejde omkring den enkelte 
elev. “Hvis læreren i sådan en situation føler 
sig presset, så skal vi i ledelsen løse det. 
Uanset hvor mange eller hvor få timer der er 
tildelt i skoleplanen”, siger Rikke Frederiksen.

VENDER UFØ-TIDEN
 TILBAGE?

Tilbage i 90’erne skulle alle folkeskolelærere 
gøre deres timer op i U-, F- og Ø-tid for 
tid til undervisning, forberedelse og øvrige 
opgaver, og det bliver af og til fremhævet 
som et skræmmebillede med timetælleri og 

kassetænkning. Men tillidsrepræsentanten 
på Frederiksværk Skole er ikke bange for, at 
skoleplanen bliver en tilbagevenden til det.

“Det var meget rigidt dengang”, siger Nina 
Petersen. “Det, vi får med skoleplanen, er 
ikke kassetænkning, det er en beskrivelse af, 
hvad der er inde i kassen. Ja, der er nogle 
puljer til bestemte ting på økonomisiden, og 
det kan virke firkantet at sige, at ‘der er den-
ne her tid til at føre tilsyn med et faglokale’. 
På den anden side – hvis du ikke fik tiden i 
skoleplanen, hvor skulle den så komme fra?”

Hun forklarer, at skoleplanen kan tilpasses 
igennem skoleåret: 

“Skoleplanen er et dynamisk dokument, 
som vi løbende kan ændre i, hvis det viser sig 
at være mest hensigtsmæssigt. Vi skal konti-
nuerligt have det op som punkt på vores med-
arbejdermøder for at have fingeren på pulsen 
og have en løbende evaluering. Jeg tænker, at 
der skal laves en form for slutevaluering med 
lærerne næste år, og så må vi se, hvordan vi 
kan lande det”.

sga@folkeskolen.dk

”Så endte det 
med, at jeg gav mig 
på lokalerne, og vi 
blev enige om at 
arbejde videre med 
at se på timetal til 
lederne af fag-
team næste år”.
Rikke Frederiksen, 
konstitueret skoleleder, 
Frederiksværk Skole
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goethe.de/prj/stg/en/

Anbefalinger Erika Wünsche er lærer på Brobyskolerne i 
Faaborg-Midtfyn Kommune og faglig 
rådgiver for tysk- og fransknetværket på 
folkeskolen.dk
Foto: Lars JustFortalt til Ida Juel Koll/ijk@folkeskolen.dk 

”Step into German” er et website, som er 
udviklet af Goethe-instituttet, hvor man kan 
finde alverdens materialer om alt fra moderne 
tysk musik til Bundesligafodbold, bæredygtig-
hed og film. Især fodbolddelen kan fange 
drengene enormt meget. Så snart det er noget, 
de kan relatere til, så bliver det nemmere for 
dem både at forstå sproget og selv at sige noget. 

Igen er det noget moderne kultur, som også 
vedkommer helt almindelige tyskere i nutiden, 
og det er en meget vigtig pointe at få med, 
synes jeg.

Musikfanen på sitet har jeg brugt meget for 
at lære eleverne den tyske musikscene bedre 
at kende. Der er tyske hitlister, tips til nye 
kunstnere og podcasts. Der er for eksempel 
også en quiz om de 40 mest banebrydende 
tyske opfindelser, som tæller både Adidas-sko, 
røntgenfotografiet og mayonnaise. Det er igen 
en måde at nuancere Tyskland og tyskere på, 
hvor eleverne kan relatere til deres egen 
hverdag.

Hjemmeside Gør Tysk-
land relaterbar med 
musik og Bundesliga

Man ved jo meget om både anden verdens-
krig, muren og den kolde krig, og der bliver 
undervist meget i det. Jeg savner nogle 
gange noget, som går længere tilbage. Derfor 
synes jeg, at podcastserien "Kongerækken" 
fra Politiken kan give noget baggrund og 
perspektiv til lidt tidligere tysk historie. Den 
kan minde os om, at Tyskland også var til 
stede i Afrika og andre steder som koloni-
magt, og hvad Tysklands ide var med det. 
Frem til 1871 var Tyskland et sammensurium 
af konkurrerende små og store stater i hjertet 
af Europa og blev derfor aldrig en stor 

kolonimagt på linje med andre lande, men 
kulturelt havde Tyskland stor indflydelse. 

I podcasten taler de om alt fra den verdens-
kendte naturforsker Alexander von Humboldts 
rejser til Tysklands store etnografiske sam-
linger fra 1800-tallet. På den måde kommer 
podcasten bredt rundt. Det er en anbefaling til 
mine lærerkolleger, så de kan fortælle det 
videre til de mindre elever, men det kan også 
afspilles for elever i udskolingen. Podcast Tilbage til 

kejsertiden og Tysk-
lands kolonihistorie 

Podcasten "Kongerækken", afsnittene 
om “Kejsertyskland og kolonierne”

Der er et afsnit i tv-serien ”Nul stjerner”, hvor 
værterne Jan Elhøj og Morten Kirckhoff rejser 
rundt i Sydtyskland i en autocamper og oplever 
forskellige ting. De kører væk fra de traditionelle 
turistfælder og undersøger, om de steder med 
nul stjerner i virkeligheden viser sig som de 
største eventyr. De møder blandt andet Tysk-
lands ukronede schlagerkonge, besøger verdens 
største grisemuseum og går på opdagelse i byen, 
hvor kukuret er opfundet. 

Afsnittet viser meget godt, hvem tyskerne i 
nutiden er – de er jo også bare helt almindelige 
mennesker og ikke kun anden verdenskrig. Det 

her afsnit nuancerer indtrykket af tyskere. Det 
tror jeg, at der er mange tysklærere, som gør 
allerede, men vi kan godt blive endnu bedre til 
ikke kun at hive de samme ting frem. 

Jeg synes, at det er min pligt som sproglærer 
at fremhæve de kulturelle ting, både det, som 
er underbelyst, og det, som er nyt. Afsnittet 
kan vises til udskolingen og kan streames gratis 
på DR. 

Film Tyskerne vist som 
almindelige mennesker 
i nutiden

dr.dk/tv – søg på “Nul stjerner” og vælg 
afsnittet “På camping i Sydtyskland”
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ORD Stine Grynberg                          
FOTO Bo Amstrup

Musik til 
arbejdet

Tema/toiletter
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To skoler i Østjylland 
har lyttet til eleverne 
og indrettet mere 
indbydende toiletter. 
På begge skoler stod musik højt 
på elevernes ønskeseddel, så 
det har de fået. Men nye farverige 
båse og baggrundsmusik gør 
det ikke alene.

På Sølystskolen i Egå i Aarhus Kommune 
strømmer discoklassikeren ”YMCA” ud af 
højtalerne på børnehaveklassens nyrenove-
rede toiletter. Og det er ”sygt sjovt”, at der er 
musik på det lille hus, synes Andrea fra 0.b. 
Hun er generelt glad for toiletterne, mens 
hendes veninde Uma ikke kan lide, at toilet-
terne skyller ud af sig selv, når man rejser 
sig. Så hun har fået lov til at bruge de voks-
nes wc i stedet.

Sølystskolen er med i Aarhus Kommunes 
projekt ved navn ”Fremtidens skoletoiletter”, 
hvor kommunen i samarbejde med Dansk 
Center for Undervisningsmiljø har afprøvet 
forskellige tiltag for at øge elevernes tryghed 
i forhold til at bruge skolens toiletter. Derfor 
er elevernes toiletter blevet renoveret og har 
fået selvskyllende wc-kummer. Toiletterne 
har også fået installeret særlige vaskemøb-
ler, hvor sæbe- og papirhåndklædedispen-
ser og skraldespand er bygget sammen, for 
så bliver der ikke spildt så meget på gulvet. 

Vaskemøblet har også indbygget nedtælling, 
som guider eleverne til at vaske hænder læn-
ge nok. Det er meningen, at vaskemøblet skal 
belønne eleverne for en rigtigt udført hånd-
vask, men den indbyggede skærm virker ikke, 
fortæller skoleleder Niels Petersen. Og det er 
lidt ærgerligt, for det har kostet omkring 
75.000 kroner per toiletbås at forny de af 
skolens toiletter, som var en del af projektet.

”Lækre toiletter kommer ikke af sig selv, 
og de bliver heller ikke ved med at være 
lækre af sig selv”, fortæller Niels Petersen. 
”Det er et kontinuerligt arbejde at holde 
dem og ikke mindst at huske eleverne på at 
bruge dem rigtigt. Men jeg ved fra vores 
pedel, at musikken hjælper. Der bliver sim-
pelthen holdt mere rent, når der er musik”.

->
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SELV SØLYSTSKOLENS HI-TECH-TOILETTER PLAGES 
af helt lavteknologiske problemer. Mens vi står og snak-
ker på en af gangene, sniger en 1.-klasseelev sig ud fra 
undervisningen og ind på et toilet, men lukker ikke døren 
helt til. Da vi spørger ham hvorfor, siger han, at døren 
ikke kan låses. En nærmere inspektion viser, at det kan 
den nu godt – men den binder lidt.

Et andet helt lavpraktisk problem ligger i den valgte 
gulvfarve på nogle af toiletterne.

”Gul skal man ikke vælge til gulvet på toilettet”, siger 
skoleleder Niels Petersen. ”Det får vand, der er dryppet 
på gulvet, til at ligne – noget andet, og så har man ikke 
lyst til at bruge det toilet”.

Udfordringerne til trods er de på Sølystskolen glade for 
deres nye toiletter. Eleverne blev både før og efter pro-
jektet bedt om at svare på, om de oplevede skolens 
toiletter som rene. Før renoveringen svarede 11 procent 
”ja, tit”. Efter renoveringen var det tal steget til 76 pro-
cent. Mens andelen af elever, som fortalte, at de tit hol-
der sig, fordi de ikke ønsker at bruge skolens toiletter, 
faldt fra 11 til seks procent. 

Som led i projektet ”Fremtidens skoletoiletter” har 
Sølystskolen fået støtte til renoveringen af de første 
toiletter. Siden har skolen selv fundet penge til at reno-
vere resten af skolens toiletter – dog med vaskemøbler 
uden skærm, hvilket har bragt prisen ned på omkring 
35.000 kroner per toilet.

ASSENTOFTSKOLEN I RANDERS KOMMUNE ER STOLT 
af sine toiletter. Faktisk så meget, at skoleleder Carsten 
Fredslund Andersen sørgede for tv-dækning, da de blev 
indviet for tre år siden.

”Vi skal være bedre til at fortælle de positive historier 
om vores skoler, og det her er jo en god historie, som 
skulle deles”, fortæller han. Så lokalmedierne var ude at 
dække det, da de nye toiletter blev taget i brug.

Toiletrenoveringen var i sin tid et ønske fra elevrådet 
og bakket op af diverse trivselsmålinger og undervis-
ningsmiljøvurderinger. Og så var det bare tiltrængt, for-
tæller Carsten Fredslund Andersen.

”Vi havde klinkegulve, tilbage fra dengang skolen blev 
bygget i 1960’erne. Sådan nogle klinker kan opsuge en 
masse væske, om jeg så må sige, og det gav store lugtge-
ner. Derudover var der kommet lidt graffiti, og nogle 
elever morede sig med at kaste vådt toiletpapir op i 
loftet for at se, om det kunne blive hængende. Og så 
var toiletterne generelt slidte”.

Da Folkeskolen besøger Assentoftskolen, er det til 
tonerne af Michael Jacksons ”Black or White”. På grund  
af coronasituationen er drenge- og pigetoiletter afløst af 
toiletter til hver klasse. Fire-fem teenagepiger myldrer 
grinende og småsnakkende ud af et af toiletrummene. 
Det er åbenbart ikke alle skoleelever, der kræver absolut 
privatliv på dasset.

”Rekorden er 11 på en gang!” halvråber en, da jeg kom-
menterer på antallet af toiletgæster på et enkelt toilet. 
De er ikke helt små, toiletterne, men de må trods alt 
have stået trangt.

Tema/toiletter
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Dansk Center for Undervisningsmiljø 
har undersøgt effekten af de nye 
toiletter på Assentoftskolen. 
Undersøgelsen viser, at det tidligere 
var omkring hver tredje elev, der
holdt sig, fordi de ikke havde lyst
til at bruge skolens toiletter. 
Det tal er faldet til hver tiende.

ASTRID FRA 7.Y FORTÆLLER, AT HUN ER ”OK GLAD” for skolens 
toiletter uden dog at være ved at falde bagover af begejstring. Især 
er hun glad for musikken. ”De er bedre end dem, der er andre steder 
på skolen”, siger hun og viser os vej til en anden del af skolebyg-
ningen, hvor toiletterne ikke er blevet renoveret.

Derinde er der tre toiletbåse adskilt af tynde vægge, som hverken 
når gulv eller loft. Det er dog kun et af toiletterne, som virker, og der 
er også kun en håndvask. En af samlingerne under vasken er utæt, 
så en stor del af gulvet i forrummet er fugtigt.

En elev kommer ind og spørger, hvem jeg er. Jeg fortæller, at jeg er 
journalist og skal skrive om skolens toiletter. ”Fordi de er så ulækre?” 
spørger hun.

Assentoftskolen er ikke helt i mål med sine toiletter endnu, men 
kommunen satte sidste forår ti millioner kroner af til at renovere 
skoletoiletterne på de 19 skoler.  

Skoleleder Carsten Fredslund Andersen er i hvert fald glad for, at 
man har taget fat om problemet på hans skole.

”Det har haft en overraskende stor effekt, at vi har renoveret vores 
skoletoiletter”, siger han. ”Jeg undervurderede, hvor stor betydning 
gode toiletter har for en relativt stor del af vores elever. Det var lidt 
af en øjenåbner at opdage, hvor mange elever der gik og holdt sig 
hele skoledagen”.

Han kan godt være lidt misundelig på de højteknologiske toiletter, 
de har fået i Aarhus, fortæller han, men mener egentlig, at Assen-
toftskolen har opnået omtrent det samme resultat for færre penge. 
Midlerne er primært gået til et nyt rengøringsvenligt gulv og akustik-
lofter. For at spare har man genbrugt alt, det var muligt at genbruge, 
både kummer, vaske og døre. Og musikken på Assentoftskolens 
toiletter strømmer ud gennem gamle bilhøjtalere, som er skaffet 
gennem kontakter i lokalmiljøet.

Dansk Center for Undervisningsmiljø har undersøgt effekten af de 
nye toiletter på Assentoftskolen. Undersøgelsen viser, at det tidlige-
re var omkring hver tredje elev, der holdt sig, fordi de ikke havde lyst 
til at bruge skolens toiletter. Det tal er faldet til hver tiende.

sga@folkeskolen.dk

 “Det var lidt af en øjenåbner at opdage,  
hvor mange elever der gik og holdt sig  
hele skoledagen”.



ANGST STOPPER 
TOILETBESØG

HVER FJERDE ELEV UNDGÅR AT SÆTTE SINE BEN I SKOLENS 
MÅSKE VIGTIGSTE RUM. DET SKADER BÅDE LÆRING OG TRIVSEL. 
SKOLEN SKAL TAGE ANSVAR FOR ELEVERNES TOILETVANER OG 
GØRE DET TIL EN DEL AF DEN GENERELLE DANNELSE, SIGER 
SUNDHEDSPLEJERSKE OG UNDERVISNINGSMILJØKONSULENT.

Tema/toiletter
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Med en skoledag på fem eller seks eller flere 
klokketimer er det svært at holde sig. Allige-
vel går en ud af fire elever rundt en hel sko-
ledag uden at gå på toilettet. At holde sig en 
hel dag kan give hovedpine, mavepine, for-
stoppelse og en generel følelse af utilpashed 
og ubehag. Elevernes manglende lyst til at 
besøge toilettet kan desuden føre til, at 
nogle elever undgår at spise og drikke i løbet 
af skoledagen. 

Det påvirker selvfølgelig ikke kun trivslen, 
men også læringen, for det kan være svært 
at koncentrere sig om undervisningen, hvis 
man sidder og bruger sine kræfter på at 
undertrykke helt basale kropsfunktioner 
eller er tørstig, fordi man venter med at 
drikke, til efter skoledagen er forbi.

Der er flere årsager til, at en stor del af 
folkeskolens elever ikke har lyst til at benyt-
te skolens toiletfaciliteter, fortæller sund-
hedsplejerske Laila Thomsen, som har været 
en del af projekt ”Fremtidens skoletoiletter” 
i Aarhus Kommune.

”Der er mange frygtforestillinger i det her. 
Er der lys? Virker låsen? Er der nogen, der 
kan tage billeder af mig, mens jeg sidder på 
wc? Og så er der dem, der bare ikke bryder 
sig om lugten, for eksempel”, fortæller hun.

”Der er ingen tvivl om, at nogle elever 

udvikler inkontinens af at undgå at bruge 
skolens toiletter, og en lille del af dem udvik-
ler alvorlige nyreproblemer. Det er heldigvis 
sjældent, men det sker. Men det kommer 
under alle omstændigheder til at gå ud over 
deres trivsel og læring, hvis børnene holder 
sig en hel, lang skoledag”, siger Laila Thomsen.

Sundhedsplejersken møder også børn, 
som holder sig fra toiletterne, fordi de er 
bange for at gå glip af nogle af de sociale 
ting, som foregår, fortæller hun:

”Derfor vil jeg understrege, hvor vigtigt det 
er, at børnene skal have lov til at gå på toi-
lettet i timerne. De skal ikke tvinges til at 
vente til frikvarteret. Jeg har oplevet skoler, 
hvor eleverne skulle vente, selv i dag”.

Når Laila Thomsen taler med lærerne om, 
hvorfor de holder på, at eleverne skal vente 
til frikvarteret, fortæller de hende ofte, at de 
er bange for at starte en lavine, hvor alle 
børnene vil bruge toilettet i løbet af under-
visningstiden, med den uro, det medfører.

”Lærerne glemmer bare alt det andet, 
børnene skal i frikvartererne. De skal have 
noget at spise og drikke, de skal lege, i den-
ne coronatid skal de vaske hænder. Så går 
de glip af det sociale, og er der noget, vi ikke 
ønsker som mennesker, så er det at gå glip 
af relationer”.

STOL PÅ ELEVERNE, 
NÅR DE SIGER, DE SKAL

Laila Thomsen mener, at skolens voksne bør 
møde eleverne med tillid, når det kommer til 
deres toiletvaner og -behov. Hvis eleverne 
siger, de skal, så er det nok rigtigt, og ikke fordi  
de prøver at slippe uden om undervisningen.

”Vi skal huske, at små børn jo ikke på 
samme måde som os voksne er i stand til at 
planlægge og tænke, at nu har jeg også en 
dobbeltlektion, og det er vist lidt længe 
siden, jeg sidst var på toilettet, så jeg må 
hellere huske at gøre det her i frikvarteret”, 
siger Laila Thomsen. 

”I frikvarteret var de måske så optagede af 
en leg, at de ikke lige fik mærket efter, og så 
dukker trangen op, når det er lige op over. 
Det tror jeg ikke nødvendigvis, at lærere og 
pædagoger er klar over, de har jo ikke 
samme sundhedsfaglige baggrund som os 
sundhedsplejersker”.

Men tilliden bør gå endnu videre, mener 
Laila Thomsen. Skolens voksne skal tro på, 
at eleverne gerne vil hjælpe til med at holde 
toiletterne rene og pæne, hvis de får mulig-
heden for det.

”Tit bliver ulækre toiletter italesat med 
holdningen, at ’de er også nogle svin, de her 

 ”BØRNENE SKAL HAVE LOV TIL AT 
GÅ PÅ TOILETTET I TIMERNE. DE 
SKAL IKKE TVINGES TIL AT VENTE 
TIL FRIKVARTERET. JEG HAR OP-
LEVET SKOLER, HVOR ELEVERNE 
SKULLE VENTE – SELV I DAG”.
LAILA THOMSEN,
sundhedsplejerske
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børn’. Det er de ikke”, siger sundhedsplejersken 
med fasthed i stemmen. ”Jeg oplever meget 
sjældent børn, som bevidst sviner eller roder 
på toilettet. Men jeg oplever børn, som har 
uheld. og som ikke nødvendigvis ved, hvor-
dan de skal håndtere det, hvis der sker et 
uheld. Hvem skal de sige det til, hvis et wc 
stopper til? Det ved de måske ikke. Så prø-
ver de måske at ordne det og får gjort det 
hele værre”.

STORE RENOVERINGER 
GØR DET IKKE ALENE

Problemet med elever, der ikke er glade for 
skolens toiletter, er langtfra nyt. År efter år 
har elevers nationale trivselsmålinger vist 
stor – og stigende – utilfredshed med stan-
darden på folkeskolernes toiletter. I skole-
året 2014/15 erklærede 60,7 procent af 
eleverne i 4.-9. klasse sig således enige i 
udsagnet ”Jeg synes, toiletterne på skolen 
er pæne og rene”. I skoleåret 2019/20 var 
det tal faldet til 51,9 procent. Blandt elever-
ne i 0.-3. klasse ses dog en modsatrettet 
tendens, idet andelen af elever, der svarer 
nej på spørgsmålet: ”Er toiletterne på skolen 
rene?” er faldet fra 47,6 til 38,6 procent i 
samme periode.

Toiletrenoveringer kan være en del af 
løsningen, men kan ikke stå alene, fortæller 
Heidi Knudsen, konsulent hos Dansk Center 
for Undervisningsmiljø (DCUM). Hun mener, 
at man kan komme meget længere ved at 
arbejde med at få eleverne til at tage ansvar 
for deres toiletforhold.

”Det er en myte, at eleverne er vant til 
lækre nye toiletter hjemmefra og nærmest 
er lidt forkælede, og at det er derfor, de ikke 
bryder sig om skolens toiletter”, fortæller 
hun. ”Men det er ikke hele sandheden.  
Jeg har arbejdet med skoler, hvor vi ikke 
lavede noget i de fysiske rammer om, vi 
arbejdede udelukkende med elevansvar og 
elevinddragelse. Det gjorde en kæmpe 
forskel, i forhold til hvordan eleverne havde 
det med deres toiletter”.

Den gode nyhed er her, at man dermed 
kan gøre en del for meget få penge. 
Den mindre gode nyhed er, at det kræver, at 

lærerne påtager sig et ansvar i forhold til 
elevernes toiletvaner og hygiejne. Det kan 
godt være svært at trænge igennem med, 
lyder det fra DCUM’s konsulent.

”Hvis jeg skal sige det lidt skarpt, så ser 
lærerne det ikke som deres opgave at sikre 
elevernes trivsel i forhold til den del af ele-
vernes liv. Det er en stor barriere”, siger 
Heidi Knudsen. ”Men toiletterne er en del af 
undervisningsmiljøet, og et godt undervis-
ningsmiljø er en læreropgave”.

Sundhedsplejerske Laila Thomsen er enig. 
”Lærere og pædagoger får ofte en ahaople-
velse, når jeg kommer ud og taler med dem 
om de her ting”, siger hun. ”De har ofte ikke 
været bevidste om den rolle, de kan have, og 
måske har de slet ikke været klar over, at 
børnene og de unge mennesker sad i timen 
og holdt sig”.

GODE TOILETVANER 
ER ALMEN DANNELSE

Laila Thomsen mener, at der er en masse 
dannelse i at sætte gode toiletvaner på 
skemaet. En af hendes mærkesager er, at 
toiletbesøg og de dertilhørende kropsfunkti-
oner skal italesættes for eleverne, så den 
del af tilværelsen bliver afmystificeret. 

”Vi skal fortælle børnene, hvordan kroppen 
fungerer, og at det er naturligt, at det nogle 
gange larmer og lugter, når vi går på toilettet”, 
siger hun. ”Og så skal vi kunne rumme, at 
nogle af eleverne er meget blufærdige om-
kring det og gerne vil have fred og ro, når de 
skal, mens andre er mere ligeglade”.

”Det at lære at tænke på, at der kommer 
en bruger på toilettet efter dig, og du derfor 
har et ansvar for, hvordan du efterlader det, 
det er der en masse almen dannelse i”, 
understreger hun og uddyber: 

”Derudover er der masser af muligheder 
for at kigge på toiletvaner i forbindelse med 
fagene. Oplagt er selvfølgelig biologi, men 
man kan også indsamle data om for eksem-
pel vandforbrug og regne på det i matematik 
eller undersøge, hvordan en vandlås virker, i 
håndværk og design”.

sga@folkeskolen.dk

I 1882 var den såkaldte Hygiejnekom-
mission i Nordjylland og beskrev de 
sanitære forhold som decideret sund-
hedsskadelige: “Retiraderne i ikke 
mindre end 34 af de skoler, der be-
søgtes, vare i en tilstand, der lod 
formode, at de ikke vare rengjorte i 
åringer; ekskrementer lå sine steder 
langt op over sæderne …”. 

I 1935 viste en undersøgelse af 117 
skoler, at kun to skoler havde papir 
til aftørring efter toiletbesøg, og at 
drikkevandet ofte var inficeret med 
colibakterier. 

I 2008 stod unge socialdemokrater 
bag kampagnen “Tak for lort, Fogh”. 
De unge politikere mente, at davæ-
rende statsminister Ander Fogh Ras-
mussen (Venstre) havde svigtet et 
valgløfte om at gøre noget ved sko-
lernes nedslidte toiletter. Skoleele-
ver fra hele landet delte billeder af 
deres toiletter på takforlortfogh.dk  

I 2009 kunne kommunerne søge midler 
fra en pulje på 100 millioner kroner. 
“Kommuner, der ikke selv kan finde ud 
af at sætte toiletterne i stand, kan 
søge. Vi gider ikke høre mere om ned-
slidte toiletter”, sagde daværende 
finansminister Lars Løkke Rasmussen 
(Venstre). 23 kommuner søgte penge 
til projekter for over 120 millioner 
kroner. 

I 2017 deltog 20.000 elever i Masse-
eksperimentet, som det år “gik på 
toilettet”. “Vi kan se en meget tydelig 
sammenhæng mellem børnenes util-
fredshed med toiletterne og inkonti-
nens, simpelthen fordi børnene går 
og holder sig”, sagde professor og 
overlæge på Center for Børneinkonti-
nens på Aarhus Universitetshospital 
Søren Rittig. 

Tema/toiletter
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10 tip til toilettet
Skolen kan:

Tildele hver klasse sit eget toilet. Erfaringer 
viser, at det mindsker hærværk og får 
eleverne til at efterlade rummet i bedre 
stand, end hvis der er fælles toiletter.

Sætte ”målskiver” i kummerne. Man kan 
købe særlige klistermærker, som inspirerer 
den del af eleverne, der står op og tisser, til 
at sigte mere præcist ned i kummen. Det 
mindsker pytter på gulvet og lugtgener.

Tjekke, om skolens toiletter har låse, som 
ikke kan åbnes udefra, og som heller ikke 
risikerer at gå i baglås. Undersøgelser viser, 
at elever dels er bange for at blive låst inde, 
dels er bekymrede for, om nogen kan åbne 
døren udefra, mens de sidder på tønden.

Lade eleverne møde rengøringspersonalet. 
Når eleverne kan sætte ansigt på dem, der 
skal rydde op efter dem, er de mindre 
tilbøjelige til at efterlade et ulækkert toilet.

Lade rengøringspersonalet give toiletterne 
en ekstra omgang i løbet af dagen. En af 
hovedårsagerne til, at skoletoiletter hurtigt 
bliver beskidte, er, at der er mange om at 
dele dem. 

Have en go to-toiletperson. Eleverne skal 
vide, hvem de kan henvende sig til i tilfælde 
af et stoppet toilet, eller hvis der ikke er 
mere papir. Sørg for, at problemet kan blive 
løst med det samme.

Investere i løbende vedligehold. Graffiti 
tiltrækker mere graffiti, og før man ved af 
det, er toiletbåsen overmalet, der er kastet 
vådt wc-papir op i loftet, og kummen er 
stoppet med engangskrus.

4

Læreren kan:

1

2

3

Tillade, at eleverne går på  
toilettet i timerne.

Tillade, at eleverne tager en  
toiletmakker med.

Tale med eleverne om, at det er vigtigt at gå 
på toilettet jævnligt, og at det er naturligt, 
hvis det larmer eller lugter lidt undervejs.
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“Lærerne er 
de bedste til at 
vurdere, hvad 
der skal til, for 
at hver enkelt elev 
finder sine ben 
igen både fagligt 
og socialt i klasse-
fællesskabet”,

Mulighed for 
forandring

Reformfuser

Der er en lang liste af forhold i folkeskolen, 
som længe har været frustrerende for medlem-
mer af DLF. Det gælder for eksempel de alt 
for lange skoledage og manglende mulighed 
for at levere undervisning, der for alvor løfter 
hver enkelt elev. Den daglige følelse af ikke 
at gøre det helt så godt, som man ved, man 
ville kunne, hvis forholdene var anderledes, er 
frustrerende. Men nu er der opstået mulighed 
for at kunne indrette skolehverdagen på en 
måde, som i højere grad end før bygger på 
det, lærerne ved vil være bedst for eleverne og 
for undervisningen. 

DLF’s medlemmer har i en ny undersøgelse 
peget på løsninger til, hvordan folkeskolen 
bedst indrettes, så der kan etableres et godt 
arbejds- og undervisningsmiljø. Og med den 
politiske aftale, som blev indgået 31. maj, er 
der nu mulighed for, at de løsninger faktisk 
kan føres ud i livet.

Undersøgelsen er et led i en kampagne, 
DLF har rejst, om at genstarte skolehverdagen 
efter corona og lade den være anderledes end 
før. Formålet er, at lærerne bedre kan tage 
hånd om eleverne og få alle med igen, og at 
lærernes arbejdsmiljø kan blive genetableret. 
Det vil tage tid, og det kræver, at alle får mu-
lighed for at koncentrere sig om opgaven. 

Med den politiske aftale er det blevet mu-
ligt at droppe elevplaner og kvalitetsrapporter 
– og man kan konvertere den understøttende 
undervisning til for eksempel at være to lære-
re i klassen, eller man kan bruge resursen på 
skolen til at gøre undervisningen bedre. Det 

vil for eksempel sige at bruge resursen til, at 
lærerne kan få bedre tid til at forberede under-
visningen. Det kan der være god brug for, for 
eleverne er på forskellig vis præget af den tid, 
vi har været igennem, og deres behov er om 
muligt endnu mere forskellige, end de var før. 

Lærerne, som kender eleverne, er de bedste 
til at vurdere, hvad der skal til, for at hver 
enkelt elev finder sine ben igen både fagligt 
og socialt i klassefællesskabet. Lærernes bud 
på, hvad der skal til, for at hverdagen kan 
genetableres, er gode. Ikke kun i forhold til 
næste skoleår – de er også rigtig gode bud på, 
hvordan vi indretter den bedst mulige folke-
skole i fremtiden. 

Når lærere og ledere bygger folkeskolen 
på viden om undervisning og samarbejde 
med forældrene, får vi den bedste udgave af 
folkeskolen. Jeg håber, at lærere og ledere på 
skolerne vil bruge de muligheder, der ligger 
i den politiske aftale. Både til næste år og i 
fremtiden.

AF DORTE LANGE
Næstformand 
for DLF

Illustration: 
Hayley Wells

.DK

”Er folkeskolen folkets skole eller ministe-
rens skole? Hvornår kan undervisningsmi-
nisteren, indse at folkeskolen ikke kan 
benyttes som et redskab til at profilere 
egne drømme eller regeringens drømme?” 

DANIEL CARLOS GUSTAVO PETRERA, 
FOLKESKOLELÆRER
 

”Løsningen på skolereformens fiasko 
ligger lige til højrebenet. Rul skolen 
tilbage til før 2013. Det er da en god 
begyndelse”. 

NIKOLAJ THOMSEN, LÆRER

”Jeg mangler simpelthen ord for, hvor 
skuffet jeg er. I (DLF, redaktionen) har 
netop lært politikerne, at hvis bare de 
trækker i langdrag, skal vi nok æde hvad 
som helst. Vil DLF virkelig sine medlem-
mers og folkeskolens bedste?” 

MARIA MØLGAARD

 

Uddrag af kommentarer til artiklen 
“Minister og skolefolk går sammen: 
Der er ikke brug for en ny skolereform” 

Debat
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Klassesæt og gratis 
undervisningsmateriale

Find klassesæt og gratis undervisnings
materialer til udvalgte ungdomsbøger fra 
Straarup & Co. I sortimentet finder du bl.a. 
vores to danske fantasyromaner Dag 0 – 
Mørkehav og Legendens ridder – I krig.

Klassesæt og undervisningsforløb er målret
tet danskundervisning i udskolingen. Der

udover kan begge forfattere bookes til besøg 
på skoler og biblioteker.  

Find klassesæt og undervisningsmaterialer 
på straarupogco.dk

Spørg lærerne om 
læreruddannelsen

I den seneste udgave af Folkeskolen kan jeg læse endnu et forslag 
til, hvordan læreruddannelsen bør reformeres, denne gang fra ud-
dannelsesforsker Mads Hermansen og lærer Ole Gade Lorentzen. 
Jeg synes sådan set, der er rigtig mange gode tanker i kronikken, 
som – hvis de kan realiseres – kan flytte læreruddannelsen i en 
positiv retning. Men det, jeg også lægger mærke til, er, at mens 
det induktive princip for læring ret hurtigt i artiklen fremhæves 
og lægges til grund for hele den beskrevne reform (i modsætning 
til det deduktive), fortsætter de to forfattere i resten af artiklen 
med at deducere sig frem til, hvilke lyksaligheder deres ideer vil 
afstedkomme.

Må jeg foreslå, at man i stedet for at gå ud fra forskellige for-
skere og politiske værdikrigeres fikse (og sikkert ofte helt okay) 
ideer på god induktiv vis (og som kronikørerne jo også går ind 
for) vender tingene på hovedet og tager udgangspunkt i reflek-
sion over og evaluering af praksis – for eksempel ved at spørge 
lærerne om styrker og svagheder ved den læreruddannelse, de 
har taget. På den måde kunne den kaotiske perlerække af uddan-
nelsesreformer, som læreruddannelsen er blevet udsat for siden 
1991, også få en positiv funktion som en slags uddannelsesmæs-
sigt eksperimentarium, der kan give vigtig viden om, hvad der 
kan bruges i læreruddannelsen, og hvad vi bør dumpe på den 
uddannelseshistoriske mødding.

Som sagt synes jeg, at mange af tankerne i kronikken er fine, 
men altså … spørg nu lærerne! Det er en væsentlig forudsætning 
for, at vi kan få en langtidsholdbar reform af læreruddannelsen. 

 JAKOB MADSEN, folkeskolelærer, Strib

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.
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Jeg har lige overtaget to 8.-klasser fra en fra-
værende kollega. De ugentlige timer går fint, 
og vi er begyndt på emnet “globalt landbrug”. 
Emnet afsluttes på en fagdag i uge 25, hvor de 
skal prøve en forsimplet udgave af 9. klasses 
eksamen. De skal op i grupper, flere grupper 
i lokalet på samme tid, de fire naturfagskom-
petencer er vurderingskriterierne og ukendte 
spørgsmål.

Eleverne arbejder blandt andet med bom-
uldsproduktion, urbant landbrug, konventionelt 
kontra økologisk landbrug, horisontalt/vertikalt 
landbrug, gødnings- og fødevaretyper.

Det lyder jo som et klasseeksempel på god 
naturfagsundervisning. Men … jeg ville så 
toppe forløbet med en fagdag i faglokalerne. 
Eleverne skrev en liste over, hvad de skulle 
bruge, og jeg fik på må og få indhandlet ma-
terialerne. Efter de første timer med nationale 
test i geografi skulle der undersøges. Fysik/
kemi-lokalet til den ene klasse og biologilo-
kalet til den anden klasse. I rummet mellem 
lokalerne er alle materialerne, så eleverne ikke 
blev blandet.

Eleverne var hurtigt i gang. De fik skrevet 
formål, hypoteser og fundet materialer. De 

fleste fik også skrevet en instruerende tekst til 
deres undersøgelser. Jord, potter, ærter, karse, 
lamper, gødning, hobbyknive og alt muligt 
andet grej var overalt i lokalet.

Og der midt i det hele stod jeg overmandet 
af at have tabt min undersøgelsesdidaktik. Jeg 
var rusten og absolut ikke skarp. Kunne ikke 
finde ting i faglokalet, manglede overblik, 
kunne ikke overskue at differentiere blandt 
eleverne. Kort sagt, jeg kunne ikke navigere i 
min egen undervisning.

Heldigvis var jeg sammen med en dygtig 

kollega – som var bedre til at navigere. Vi 
kom sammen igennem dagen. Alle elever fik 
undersøgt, og der blev ryddet op. Eleverne 
gav udtryk for en fremragende dag fyldt med 
læring. Jeg tror ikke, at de oplevede min di-
daktiske nedtur.

Da eleverne lige var kommet tilbage fra 
den seneste coronahjemsendelse, var de fleste 
medier fyldt med begrebet “læringstab”, og 
hvilket efterslæb eleverne ville have. Efter 
at have reflekteret over mit didaktiktab må 
jeg sande, at det ikke kun er eleverne, der 
har mistet i perioden. Jeg er blevet rusten og 
uskarp. Vel vidende at rusten bliver slebet af, 
og at skarphed nok skal vende tilbage, så er 
jeg alligevel rystet over, hvor hurtigt man kan 
tabe sine “lærerskills”.

Er der mon andre end mig, der har oplevet 
dette? Hvad gør det ved os som faggruppe, 
hvis en del er blevet rustne og uskarpe? 
Hvilke konsekvenser får det for eleverne? 
Kommer det til at påvirke prøverne til næste 
sommer? Vil følgeforskningen på prøverne 
vise, at vi lige er monumentalt uskarpe?

Min didaktik er p.t. som en bjergetape i 
Tour de France – bare uden nedkørslerne.

Har jeg lidt et didaktik-
tab under corona?

Fagdag på 8. årgang. Idealistisk planlagt kun med undersøgelser, faglokaler, 
materialer, hypoteser og en lærer, som måtte sande et didaktiktab plus en 
rusten og uskarp tilgang til undervisningen.

“Min didaktik 
er p.t. som en 
bjergetape i 

Tour de France 
– bare uden 

nedkørslerne”.

Af Mette Mellerup, lærer på Sølystskolen i 
Silkeborg og faglig rådgiver for 
naturfagsnetværket på folkeskolen.dk
Foto: Lars Just

Blogs



Sæt klimaet på  
skoleskemaet

‘Vores hjem’ tager afsæt i børnenes hverdag og inspirerer  
til praktiske erfaringer, der kan erstatte bekymringer om  
klimaforandringer med handling og optimisme.

Materialet består af:
• Bogen ‘Er det mit hjem?’ til oplæsning i klassen
• En elevbog til hver elev, der formidler viden gennem  

eksperimenterende, praktiske og lærende opgaver
• En detaljeret vejledning 
• Et flot diplom til hver elev
• En flot plakat til klassen

Materialet er klar til brug i undervisningen fra uge 40.

Gratis undervisningsmateriale til 
børnehaveklasse, 1. og 2. klasse

Materialet er gratis
Læs mere og bestil dit klassesæt her:
orsted.com/voreshjem

Bemærk, at oplaget er begrænset. 

Du kan allerede nu frit downloade 
materialet online på:  
orsted.com/voreshjem

Nyt  
materiale med 

nye opgaver
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For tiden er lærere landet over ved at udarbejde årsplaner, og for 
Mette Frederiksen, lærer på Syvstjerneskolen i Værløse, er det en 
påmindelse om, at læringsmålstyringen ikke er helt død. Hun skal 
udarbejde sine årsplaner i den digitale læringsplatform Meebook.

“Her oplever jeg, at tænkningen bag læringsmålstyringen stadig 
fylder en del, når man skal udarbejde årsplaner, men særligt ved 
undervisningsforløb. Man kan nu skrive sine egne mål eller formål 
ind, men gør man det, skal man også taste fem trin ind i en evalue-
ringsskala”, fortæller hun.

De tidligere bindende videns- og færdighedsmål er det frivilligt, 
om man vil hente ind i forløbene, og man kan også helt lade være 
med at vælge et mål, understreger hun, “men selve tænkningen 
om, at man skal kunne evaluere mål – og selv formål – efter en 
skala, den er der altså stadig”.

Spørger man leverandørerne af læringsplatforme, lyder det, at 
læringsmålene stadig er en del af deres produkter. Men målene er 
rykket i baggrunden og er nu et tilbud til de lærere, der ønsker at 
anvende dem.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Meebook, 
men fra UVdata, der er firmaet bag den anden store læringsplat-
form MinUddannelse, lyder det, at man – meget hurtigt efter den 
politiske beslutning i 2018 om at fjerne den læringsmålstyrede 
undervisning fra lovgivningen – gennemgik platformen med en 
tættekam og fjernede begrebet læringsmål helt.

“Vi har et generelt målværktøj, fordi vi har erfaret, at mange 
lærere har en formativ tilgang til arbejdet med mål i deres under-
visning. Mål, som på en eller anden måde er funderet i Fælles Mål, 
i formål eller på helt anden vis”, siger læringskonsulent i UVdata 
og tidligere folkeskolelærer René Husted.

“Vi oplever, at der stadig arbejdes med mål, men i mindre grad 
– og allervigtigst i en helt anden form. Læringsmålsbegrebet er i 
sin metodik klare mål for noget opnåeligt for det enkelte individ. 
Arbejdet med målværktøjet i platformen i dag foregår ud fra et 
meget bredere målbegreb”.

Som lærer er det derfor fortsat muligt at arbejde med læringsmål-
styret undervisning i MinUddannelse, understreger René Husted.

“Læringsmål er for mig og i min undervisningserfaring et di-
daktisk værktøj på lige fod med for eksempel tavlekridt eller grup-
pearbejde. Nogle lærere vælger at anvende dem, fordi de føler sig 
trygge ved det, og det giver dem kontrol med egen undervisning, 
stoffet og børnenes udvikling”, siger han.

“De vejledende dele af Fælles Mål kan nedbrydes til specifikke 
læringsmål, og det kan måske især være givtigt for uprøvede lærere 

Læringsmålstyringen er skrevet ud af alle officielle dokumenter, og ifølge en 
beslutning fra 2018 skal de digitale læringsplatforme og læremidler afspejle 
dette. Men tre år senere er det stadig muligt at arbejde læringsmålstyret i 
udstrakt grad – med et markant udvidet målbegreb.

ORD Andreas Brøns Riise  
ILLUSTRATION Simon Væth
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og for undervisere, der underviser i fag, de 
ikke er linjefagsuddannede i. Det er dog på 
ingen måde et krav, og alle lærere løser dette 
på deres egne måder”.

MÅLENE SKAL VÆRE 
VÆRKTØJ TIL LÆREREN

Pia Dahlmann er lærer i Gentofte Kommune, 
der har MinUddannelse som læringsplatform. 
Hun er glad for læringsplatformen, som hun 
udvikler forløb i til stort set al sin undervisning. 
Til langt de fleste forløb opsætter hun mål.

Det er dog nogle mål, der ligger langt fra de 
tidligere meget udpenslede videns- og færdig-

hedsmål, som hun mener “var helt ude af trit 
med virkeligheden”.

“Jeg skeler til Fælles Mål, men opstiller 
som regel egne mål. Det sker med hensynta-
gen til elevgruppen. Jeg vil gerne have mål, 
de fleste kan lykkes med. Jeg kigger også 
på forældregruppen. Nogle har lettere ved at 
håndtere, at deres børn ikke kan honorere må-
lene, end andre”, fortæller hun.

Nogle gange lader Pia Dahlmann også være 
med at opstille mål for undervisningen, og 
hun oplever, at det er meget individuelt fra 
lærer til lærer og fra fag til fag, hvor meget 
det bliver brugt.

“Men hvis man bruger det kontinuerligt, 

GODDAG OG FARVEL 
TIL LÆRINGSMÅL-
STYRING

De digitale læringsplatforme blev 
obligatoriske for skolerne, samtidig 
med at læringsmålstyret undervisning 
blev indført med folkeskolereformen i 
2013.

Læringsplatforme skulle sammen med 
digitale elevplaner gøre det muligt i 
højere grad at følge den enkelte 
elevs progression i forhold til de nye 
Fælles Mål og sørge for, at elevpla-
nerne fik fokus ”på mål og handlinger 
frem for det bagudrettede”, som det 
hed på læringsplatformen MinUddan-
nelses hjemmeside.

I 2018, da politikerne gjorde tusind-
vis af tidligere bindende videns- og 
færdighedsmål vejledende og skrev 
den læringsmålstyrede undervisning 
ud af folkeskolen og læreruddannel-
sen, blev det også besluttet at 
justere læringsportalerne, så de 
”afspejler” den nye virkelighed. 

I dag undrer flere lærere sig over, at 
de stadig støder på tankegangen bag 
læringsmålstyret undervisning, når 
de logger ind i portalerne.
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er det et godt redskab til at sørge for, at 
eleverne og forældrene kan følge med i, 
hvor eleverne udvikler sig, på mere speci-
fikke områder end den mere overordnede 
skole-hjem-samtale en gang om året”, 
siger hun.

Pia Dahlmann kunne dog godt tænke 
sig, at det var muligt at opstille individuel-
le mål for eleverne i forløbene:

“Det kan jeg kun nu, hvis jeg udvikler 
et forløb til hver elev, og så begynder det 
at være meget tidskrævende. Ellers er jeg 
nødt til at sætte målene for hele klassen 
efter, at de fagligt svage elever ikke må 
opleve stort set aldrig at kunne lykkes”.

Ligesom i Meebook kan man i MinUd-
dannelse efter forløbet evaluere på de mål, 
der er sat op for det. Det kan Pia Dahl-
mann godt se ideen i.

“Hvis man sætter et mål op, skal det 
evalueres. Hvad skal man ellers med det? 
Men er målet med undervisningen et, der 
ikke egner sig til evaluering, kan man lade 
være med at sætte det op”, fortæller hun.

En af de største ændringer, MinUddannel-
se foretog i 2018, er måden, Fælles Mål er 
visualiseret på i læringsplatformen i forbe-
redelsesværktøjet ved navn Fagkompasset. 
Her er de obligatoriske områder af Fælles 
Mål visualiseret i et hjul, der står på et fun-
dament, hvorpå fagets formål står skrevet.

Tilbagemeldingen fra lærerne er ifølge 
René Husted, at de er glade for at se faget 
forløst i en række områder, de selv kan 
fortolke, hvordan de ønsker at bearbejde 
og undervise i. Man kan også helt undlade 
at bruge værktøjet, understreger han:

“Alt efter hvordan man arbejder, kan 
man eventuelt vælge før og efter undervis-
ningen at evaluere, hvad man fik forløst 
med sin undervisning, men det er ikke 
noget krav”.

At læringsplatforme har været med til at 
understøtte en udvikling hen imod at tæn-
ke mere i mål for undervisningen, medgi-
ver læringskonsulenten gerne. “Det var jo 
præmissen, da 2013-reformen af Fælles 
Mål eksisterede”, siger René Husted. Men 
han kan ikke genkende, at læringsplatfor-
mene skulle fastholde de videns- og fær-
dighedsmål, der er blevet gjort vejledende.

“I praksis ser jeg en klar tendens til, at 
lærerne er enormt dygtige til at begrunde, 
hvad hensigten med deres undervisning er. 
Hvad det for eksempel er, de skal kunne 

tale med eleverne om, når forløbet er slut. 
Men det behøver på ingen måde at handle 
om de videns- og færdighedsmål, der klart 
og tydeligt stipulerer, hvad et barn skal 
kunne og vide. Det er dog vigtigt, at lærer-
ne, hvis de selv ønsker det, har mulighed 
for at anvende mål bredt og intuitivt og i 
meget varierende grad”, siger han.

MÅLSTYRING LEVER 
I FAGPORTALERNE

Det er ikke kun læringsplatformene, der er 
under løbende beskydning for at holde liv 
i målstyringen. Skytset er også rettet mod 
de digitale læremidler.

Malene Hansen er lærer på Øster Fari-
magsgades Skole i København. Hun ople-
ver, at måltænkningen stadig lever i bedste 
velgående i de digitale læremidler, selv 
om måltænkningen er blevet bredere og nu 
også inkluderer fagenes formål.

“Jeg kan sagtens mærke, man har for-
søgt at nedtone det igen. Men man får for 
eksempel altid tilbuddet om at bruge en 
færdig årsplan med læringsmål tilknyttet. 
Underforstået: Hvis man bruger fagpor-
talen, er man sikker på at nå hele vejen 
rundt”, siger hun.

Desuden er det mere reglen end undta-
gelsen, at man i starten af forløbene bliver 
præsenteret for en form for læringsmål, og 
at de slutter af med en evaluering.

“De indledende mål med undervisnin-
gen kan man så springe over, læse op for 
eleverne, eller hvad man nu ønsker. Eva-
lueringen er typisk en selvevaluering, hvor 
eleverne skal snakke med sidemanden om, 
hvad de har lært, vurdere, om de har del-

Følg med og 
deltag i 
debatten på

”Jeg skeler til Fælles 
Mål, men opstiller som 
regel egne mål. Det sker 
med hensyntagen til 
elevgruppen”.
Pia Dahlmann,
lærer i Gentofte Kommune
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taget aktivt, eller vise på en skala, hvor tæt de 
er på at kunne noget”, siger Malene Hansen.

“Ønsket er fortsat, at man skal kunne følge 
den enkelte elevs faglige progression, hvilket 
forudsætter, at den bliver evalueret og ført 
over i elevplanerne. Det åbner for spørgsmålet 
om, dels hvilket undervisningsfokus man så-
ledes skaber, dels hvordan det helt lavpraktisk 
kan lade sig gøre at evaluere hver enkelt elev 
løbende, medmindre evalueringskriterierne 
bliver meget firkantede”.

Ifølge forlagsdirektør hos Alinea Rikke Bay 
findes de tusindvis af videns- og færdigheds-
mål, der blev gjort vejledende, da lærings-
målstyringen blev afskaffet, stadig i forlagets 
materialer, “men i en meget tilbagetrukket 
rolle”, som hun siger:

“Man kan bruge dem eller lade være. Det er 
lærerens anvendelse, der styrer efter lærings-
mål eller lader være. Nogle lærere er rigtig 
glade for at bruge dem som en slags indholds-
fortegnelse. Det er også en måde for os at 
vise, hvad det er for noget fagligt indhold, der 
er på spil”.

Hun medgiver, at læringsmålstyringen 
fyldte meget i bevidstheden for forlaget, når 
der skulle udvikles læremidler i perioden 
2014-18, hvor efterspørgslen efter materialer, 
der kunne støtte lærerne i en helt ny undervis-
ningsform, var enorm.

“Lærerne skulle også til at bruge lærings-
platforme, der er bygget op omkring Fælles 

Mål og læringsmål. Så det blev vigtigt for 
læremiddeludbydere, at vi kunne levere den 
form for opmærkning af vores materialer. Læ-
ringsmål gik hurtigt fra at være noget, den en-
kelte lærer skulle formulere til sine elever, til 
at være en service, som efterspurgtes hos os. 
Det blev helt nødvendigt, hvis vi skulle være 
til stede, der hvor lærerne skulle planlægge 
deres undervisning”, siger Rikke Bay.

Samme toner lyder fra forlagene Clio og 
Gyldendal: Læringsstyring fyldte meget i 
perioden 2014-18, og de nu vejledende læ-
ringsmål er der stadig, men er nu frivillige at 
anvende – også i læremidlerne – fordi nogle 
lærere er glade for at bruge dem.

“I takt med at der er kommet fokus på, at 
det er indholdet, der skal fylde i undervisnin-
gen, snarere end læringsmålet, er vi jo også 
blevet klogere”, siger redaktionschef i Clio 
Ditte C. Jensen og tilføjer:

“Vi vil gerne støtte lærerne og tilbyde dem 
nogle gode og spændende undervisningsfor-
løb, men vi er også meget tydelige omkring, 
at vi godt ved, at hverdagen er meget forskel-
lig fra skole til skole, klasse til klasse og lærer 
til lærer. One size fits all er en illusion”.

Gyldendal har efter 2018 nedlagt sit plan-
lægningsredskab, man kan synliggøre lærings-
mål efter. Forlagschef hos Gyldendal Mikael 
Pedersen understreger desuden, at læringsmål-
styringen ikke har eller har haft indflydelse på 
selve indholdet i forlagets læremidler.

”I praksis ser jeg en klar 
tendens til, at lærerne er 
enormt dygtige til at 
begrunde, hvad 
hensigten med deres 
undervisning er”.
René Husted, læringskonsulent 
i UVdata, MinUddannelse
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”Det er lærerens anvendelse, der styrer efter læringsmål 
eller lader være. Nogle lærere er rigtig glade for at bruge 
dem som en slags indholdsfortegnelse”.

Rikke Bay, forlagsdirektør hos Alinea

“I 2014-18 forsøgte vi at hjælpe læreren 
ved at angive, hvor hvilke af de såkaldte ned-
brudte læringsmål tilgodeses i vores forløb. 
Læringsmålene skulle være synlige, men var 
og er ikke en læst, vi skærer noget over”, si-
ger han og tilføjer: 

“Vi skal altid sørge for, at målene i vores 
læremidler lever op til gældende lovgivning. 
Men det er en stor pointe, at det ikke er det 
eneste kriterium. Vores læremidler vil altid 
have højere didaktiske ambitioner end det, der 
står i lovgivningen”.

ER FORTSAT ET KRAV 
FRA LEDELSEN

Lærer Mette Frederiksen understreger, at hun 
er enig i, at måltænkningen er blødt op i både 
digitale læremidler og læringsplatforme, og at 
det afgørende er lærernes brug af dem. Men 
hun hører fortsat fra kolleger rundtomkring i 
landet, at der er krav fra skoleledelsen eller 
forvaltningen om, at der skal formuleres fagli-
ge mål, der kan evalueres meget entydigt. 

“Og så er målene altså stadig den bærende 

kategori og kan komme til at skygge for over-
vejelserne om, hvad den overordnede mening 
med forløbene er. Vi ville kvalificere under-
visningen meget ved over en bred kam at 
blive bedre til at spørge, hvorfor eleverne skal 
arbejde med et bestemt emne eller materiale. 
Både når vi udarbejder årsplaner og udvikler 
forløb”, siger hun og tilføjer:

“Men det er helt korrekt, at det ikke kun er 
læringsplatformenes og læremidlernes skyld. 
Det er i høj grad også den didaktiske tænk-
ning på skolerne, den er gal med”.

abr@folkeskolen.dk

- til støtte for børn og unge siden 2005

Vi støtter organisationen 
Børn, Unge & Sorg. Ingen 

børn og unge må nemlig stå 
alene med deres sorg.

Tilmeld din skole 
allerede nu på bagforensag.dk 

og få et gratis bagekit.
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En bæredygtig ide til klassen? 
LB Fonden uddeler 1.200.000  
kroner til projekter, der understøt-
ter FN’s verdensmål om ansvarligt 
forbrug og ansvarlig produktion. 

Læs mere her: lbfonden.dk

I år uddeler LB Fonden sammen med LB 
Foreningens Fond 1,2 millioner kroner til 
projekter på undervisningsområdet, der har 
fokus på FN’s verdensmål nummer 12. 
Verdensmål nummer 12 handler om 
ansvarligt forbrug og ansvarlig produktion. 
Projekterne skal bidrage til en mere bære-
dygtig udvikling i verden gennem pædagogik 

og læring. LB Fonden uddeler hvert år støtte 
til projekter, som på en særlig måde kan 
kombinere pædagogisk udvikling hos elever 
eller studerende med viden om bæredygtigt 
forbrug og bæredygtig produktion. Ansøg-
ningen er åben nu og indtil 1. september i år.

Husk seksual-
undervisning 
næste skoleår

Elever dyster i artikler om mod 

Læs mere og tilmeld din klasse 
her: newsdesk.dk 

”Mod forandrer verden” er temaet for 
Mediekonkurrencen for skoler 2021, som 
Mary Fonden, Mellemfolkeligt Samvirke, 
Østifterne, Jyllands-Posten, Ekstra Bladet og 

Politiken står bag. Mediekonkurrencen finder 
sted for niende gang og skal fra uge 38 til 
uge 46 give elever i 6.-10. klasse i hele landet 
mulighed for at dykke ned i de journalistiske 
genrer. De skal selv agere nyhedsredaktion 
og stå for både research, skrivning af artikler 
og layout til deres egen avis. Elevernes avis 
bliver trykt på rigtigt avispapir og sendes ud 
til klassen i 500 eksemplarer. På den måde 
er eleverne med i konkurrencen, som er 
gratis for klasser at deltage i.
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Eleverne er kommet tilbage i klasselo-
kalerne efter coronanedlukningen. Nu 
opfordrer Sex og Samfund til, at 
lærerne i grundskolen husker seksual-
undervisningen igen. I den forbindelse 
har organisationen udarbejdet en del 
nyt undervisningsmateriale, som 
består af et katalog og forskellige 
videoer. Kataloget er en inspiration til, 
hvordan man kan implementere Fælles 
Mål for familiekundskab og sundheds- 
og seksualundervisning på skoleske-
maet. Både kataloget og videoerne er 
oplagte at bruge i planlægningen af 
næste skoleår. Derudover kan du som 
lærer også booke en underviser fra 
organisationen til at komme ud i 
klassen og give to timers supplerende 
seksualundervisning. 

Læs om undervisningsportalen 
her: underviserportal.dk/
grundskole/

Ryst dine elever sammen igen, efter et underligt år med afstand og fjernunder-
visning. Tilmeld din klasse i dag, og få adgang til nye sjove og gratis aktiviteter 
og undervisningsmaterialer – både før sommerferien og lige efter.

• Børnebarometermåling: Hvad synes dine elever?
• Undervisningsmaterialer og Sofaskolen: Kom godt i gang  

med et nyt skoleår
GRATIS

TIL ALLE TRIN!

Læs mere og tilmeld jer på: redbarnet.dk/genstart

GENSTART FÆLLESSKABET

• Sjove og fællesskabende aktiviteter at slutte skoleåret af med

GENSTART FÆLLESSKABET
Støttet af 
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Korte meddelelser

Thorkild Hansen er død 
Endnu en af de gamle kammerater er ikke mere. Underligt og mær-
keligt at få beskeden om, at Thorkild Hansen er død.  Endnu en gang 
går tankerne til de mange arbejdsrelationer, der var en del af arbej-
det i Danmark Lærerforenings hovedstyrelse. Thorkild og jeg mødte 
hinanden i hovedstyrelsen. Vi fandt hurtigt ud af, at vi swingede 
sammen. 

Selv om vi kom fra hver vores del af landet, havde vi de samme 
fagpolitiske synspunkter, og vi fandt hurtigt sammen i et herligt 
makkerskab, der hurtigt udviklede sig til mere end bare et makker-
skab. Vi delte stort og småt. Lige så hurtigt det var etableret, lige så 
hurtigt forsvandt det igen, da arbejdsrelationerne skiftede. Sammen 
var vi båret af ønsket om at være til stede, der hvor det betød noget 
for os, nemlig i Danmarks Lærerforening. Andre kammerater har 
oplevet det samme. Vi var tætte, vi brændte for sagen, ja, den fyldte 
hele vores liv, men når det var slut, så var det virkelig slut. 

Sådan var det også for Thorkild. Han brændte for Danmarks Læ-
rerforening, brugte ufattelig megen tid på de forskellige problemstil-
linger, der var på dagsordenen i Lærerforeningen. Hans indsigt, hans 
utrættelige arbejdsindsats og ikke mindst hans udholdenhed var til 
stor inspiration. Thorkild rummede en arbejdsindsats af de helt 
store, det gjaldt, når det handlede om at fremstille kursusmateriale, 
eller når det handlede om bygningen af en autocamper. Han ville det 
hele, og han magtede det. Vi fulgte hinanden, var vi ikke sammen 
rundt i landet eller i København, glødede telefonen, nye ideer blev 
endevendt, blev afprøvet, og aftaler blev indgået. Man kunne altid 
regne med Thorkild, når noget var aftalt, så blev det som aftalt, det 
var Thorkild en garanti for. Autocamperen blev vores rullende kontor, 
Thorkild kørte, og jeg sad bagi og skrev tekst til transparenter. Det 
blev lavet om mange gange, for Thorkild ville have, at det var helt i 
orden. 

Efter hovedstyrelsen vendte Thorkild tilbage til arbejdet som lærer 
i folkeskolen. Og en af de få gange, vi snakkede sammen efter ho-
vedstyrelsen, fortalte han om et godt liv i Solrød sammen med sin 
Inge-Lise. Det er slut nu, tankerne går tilbage. Thorkild var en ge-
vinst i ethvert sandt sammenhæng, jeg er stolt og glad for, at jeg 
lærte ham at kende.

Æret være hans minde.

Mikkel Michelsen, tidligere medlem af  
Lærerforeningens hovedstyrelse

Finn Held er død
Finn Held blev 86 år. Han nåede meget. Lærer, redaktør og debattør, 
seminarielektor, forfatter og inspirator. 

Jeg mødte Finn Held første gang i 1970 på Pædagogisk Central i 
Albertslund, hvor han holdt foredrag om de mange muligheder og 
forpligtelser, vi havde som lærere i folkeskolen. Han var spændende 
og inspirerende. Og han provokerede mig. Det var noget pjat at for-
søge at få elever til at skrive på begge sider i kladdehæftet. Danmark 
var et rigt land, så det var unødvendigt, sagde han. Den detalje var 
skyld i, at jeg væltede en spændende debat. Det grinede vi sammen 
ad senere, når vi mødtes. 

Finn var lærer på Pilehaveskolen i Kastrup fra 1958 til 1967, så blev 
han cand.pæd. og kom til Blaagaard Seminarium, hvor han var indtil 
1999. Indirekte kom jeg til at kende ham, syntes jeg, for jeg arbejde-
de sammen med flere af hans tidligere studerende, der henviste til 
ham med stor begejstring. 

Men det var som den inspirerende og velskrivende redaktør af 
tidsskriftet Unge Pædagoger, jeg for alvor kom til at ”kende” ham. 
Med sproglig elegance og præcis argumentation svingede han sit 
verbale spanskrør over den sorte skoles udenadslære og kadaverdi-
sciplin. Han fik debatten til at blomstre og Unge Pædagoger til at 
vokse – 10.000 abonnenter havde tidsskriftet, da han gav redaktør-
hvervet videre. En lang række bøger blev det også til – blandt andre: 
"Børn og Samfund" 1969, "En skole, skolen, flere skoler, alle skoler-
ne" 1972, "Undervisningspligten" 1983, ”Lektier – nej tak” og "Sko-
lens egne læseplaner" 1991. 

I min tid som Folkeskolens redaktør fik jeg ikke så sjældent en 
opringning. Nogle gange med en ide eller et spørgsmål, men vist ofte-
re med argumenter mod noget, jeg havde skrevet. De samtaler var 
altid spændende. Finn Held inspirerede mange og satte varige spor. 

Thorkild Thejsen, forhenværende chefredaktør, Folkeskolen

Jørn Kokkendorff 70 år
Den 13. juni fylder pensioneret lærer og med-
lem af arbejdsmiljø- og organisationsudvalget 
i Danmarks Lærerforening (DLF) Jørn Kok-
kendorff 70 år. 

Jørn Kokkendorff har haft et aktivt og enga-
geret lærerliv, før han i 2014 trak sig tilbage. 
Hans tilværelse som pensionist har dog ikke været stille. Han blogger 
aktivt på det faglige netværk Lærersenior på folkeskolen.dk, og siden 
januar 2020 har han haft plads i DLF’s hovedstyrelse, hvor han repræ-
senterer fraktion 4, som er en gruppe på 19.820 pensionerede lærere. 

MINDEORD

FØDSELSDAGE
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”Jeg blev kastet ud i et meget travlt år i hovedstyrelsen med perio-
deforhandlinger og ekstraordinær kongres. Siden fulgte corona, 
formandsvalg og afstemning om arbejdstidsaftalen. Så jeg har haft 
en meget stejl læringskurve, men det har været vildt interessant”, 
fortalte Jørn Kokkendorff i et tidligere interview med folkeskolen.dk. 

Jørn Kokkendorff var lærer i 37 år, de 35 af årene på Vorrevangsko-
len i Aarhus. Han underviste især i matematik og sløjd, men også i 
natur/teknik, historie og kristendom. For Jørn Kokkendorff har det at 
være lærer aldrig blot været et job, men en identitet og et fælles-
skab. Derfor sneg han sig stadig med til DLF-kongres, de første år 
efter at han gik på efterløn, har han tidligere afsløret over for fagbla-
det Folkeskolen.

”Det at være lærer er en identitet, og de fleste pensionerede lære-
re følger jo stadig med i alt, der har med folkeskolen at gøre, så du 
slipper ikke bare professionen som lærer. Samtidig er du som lærer 
medlem af et stort fællesskab”.

Fagforeningsarbejdet har altid fyldt. Jørn Kokkendorff har blandt 
andet været tillidsrepræsentant, kongresdelegeret og medlem af 
kredsstyrelsen i Århus Lærerforening i 20 år. Den faglige ild brænder 
i den grad endnu, og Jørn Kokkendorff har stadig mange planer for, 
hvad han gerne vil have gennemført i DLF’s hovedstyrelse. Hans 
vigtigste vision er fortsat at få kredsene til at se lærerseniorerne som 
en resurse og omvendt.

ijk@folkeskolen.dk

- En af vores dygtige lærere går på barsel, så vi søger en til at træde i 
hendes sted i vores kommende 1. klasse.
Holmeagerskolen er beliggende ved Greve station, tæt på stranden 
og midt i Greve Kommune.
Vores skole danner til daglig ramme for ca. 750 børn fra 0. – 9. 
klasse og ca. 90 medarbejdere som sammen er med til at skabe en 
positiv hverdag med fokus på at løfte fællesskabet – på tværs af 
fagligheder, opgaver og niveauer. Der er højt til loftet og plads til 
masser af humor i alle lag, men samtidig er vi ambitiøse og målret-
tede i vores dagligdag.
Vi søger en barselsvikar for en af vores dansk- og musiklærere, som 
har en brændende interesse for danskfaget samt musik, billedkunst 
og idræt i indskolingen. 
Dit primærteam er 1. årgang, som også består af en co-teaching-
klasse, hvor en række af dine praktisk/musiske fag i skemaet ligger. 
Co-teaching klassen inkluderer elever med ASF, så har du special- 
pædagogisk erfaring er det et plus, men ikke et krav. 

Så har du lyst til at prøve kræfter med 1.klasse og samarbejdet med 
dygtige og ambitiøse kolleger, så er det måske lige præcis dig, vi 
mangler i det kommende skoleår.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  
Der indhentes børneattest ved ansættelse.
Ansøgningsfrist d. 16/6 2021 
Læs hele opslaget og søg stillingen på www.lærerjob.dk

Dansk-, musik- og billedkunstlærer i ind- 
skolingen - Barselsvikar i skoleåret 21/22 
Holmeagerskolen

Holmeagerskolen er beliggende ved Greve station, tæt på stranden 
og midt i Greve Kommune. Vores skole danner til daglig ramme for 
ca. 750 børn fra 0. – 9. klasse og ca. 90 medarbejdere som sammen 
er med til at skabe en positiv hverdag med fokus på at løfte fælles-
skabet – på tværs af fagligheder, opgaver og niveauer. 
Der er højt til loftet og plads til masser af humor i alle lag, men 
samtidig er vi ambitiøse og målrettede i vores dagligdag. Vi kommer 
til at mangle en barselsvikar for det kommende skoleår, der har lyst 
til at være en kreativ drivkraft i skolens undervisning i Håndværk og 
Design (HDS), som også kan lide at undervise i Madkundskab.
Vi søger en barselsvikar, gerne med erfaring eller kompetencer in-
denfor det praktiske/kreative undervisningsfelt i folkeskolen – gerne 
specifikt i HDS og Madkundskab. Du vil sammen med en kollega, 
som har erfaring med sløjdfaget, skulle varetage HDS-undervisning 
fra 5. - 8. klassetrin, herunder også i det nye obligatoriske valgfag 
i Håndværk og Design. Herudover er der hold i Madkundskab på 
samme årgange.
Stillingen er primært som faglærer i de kreative/praktiske fag, og du 
vil derfor ikke have en klasselærertilknytning i en klasse. 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  
Der indhentes børneattest ved ansættelse.
Ansøgningsfrist d. 13/6 2021 
Læs hele opslaget og søg stillingen på www.lærerjob.dk

Barselsvikar til praktisk/musiske fag 
Holmeagerskolen

Hørsholm skole søger pr. 1 august 2021 en dyg� g afdelingsleder, der bræn-
der for pædagogisk- og personalemæssig ledelse for 6.-9. årgang.

Om Hørsholm skole
Hørsholm skole er blandt landets bedste skoler både i forhold � l resultater 
og elevernes trivsel. Medarbejderne på skolen er ambi� øse på skolens 
og elevernes vegne og spiller konstruk� vt med i forhold � l udvikling og 
fornyelse af skolen. Skolen er kendetegnet ved en stærk og � llidsfuld 
samarbejdskultur mellem lærere og pædagoger, som i fællesskab arbejder 
målre� et med at lø� e alle elever så de bliver så dyg� ge som de kan. Der er 
sam� dig et konstruk� vt og � llidsfuldt samarbejde mellem skolens ledelse 
og medarbejdere. Skolen har knap 700 elever fra 0. – 9. kl. og i alt ca. 106 
medarbejdere.
Vi er på vej � l at vores team arbejder som professionelle læringsfællesska-
ber så vi fortsat udvikler god undervisning og læring. Vi deler didak� ske 
udfordringer og løser dem sammen. Vi arbejder med teknologiforståelse 
og er OrkesterMesterskole i samarbejde med Hørsholm Musikskole. 
Vi er i gang med at se på vores fysiske lokaliteter og vil gerne udvikle nye 
spændende læringsmiljøer.
Du bliver en del af et ledelsesteam bestående af afdelingsleder 0.-5 årgang, 
SFO-leder og skoleleder

Ansøgningsfrist fredag d. 18. juni kl. 12.00.
S� llingen er på fuld � d. Løn og ansæ� elsesvilkår e� er gældende regler og 
a� aler.
Læs hele s� llingsopslaget og søg s� llingen på www.lærerjob.dk

Afdelingsleder søges � l
Hørsholm skole 6.-9. årgang
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VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler søger pædagogisk,  
didaktisk og metodisk dygtige kombinationsansatte konsulenter med stærke 
kompetencer i inddragelsen af teknologi i undervisningen.  

Du er uddannet lærer og har erfaring med vejledning af kolleger. Arbejdet 
består bl.a. i at rammesætte og kvalitetssikre samarbejdet med undervisere 
om at anvende læremidler samt sparring omkring den nyeste fagdidaktik på 
området. 

I Center for Undervisningsmidler (CFU) er vi både med til at understøtte faglige 
initiativer, der er i gang lige nu og er også med til at gå foran i at udvikle skolen. 
Center for Undervisningsmidler (CFU) er stedet hvor ideer bliver til nye tiltag. 
Stillingerne er kombinationsstillinger, hvor du er ansat 51% på din nuværende 
skole og frikøbt 49% hos CFU i VIA.

Arbejdssted: Ved CFUs afdeling i Herning eller Aarhus. Dette aftales individuelt.

Der er tale om en 49% kombinationsbeskæftigelse, hvor du bevarer halvdelen 
af din arbejdstid i grundskolen og arbejder hos os ved CFU resten af tiden.
Ansættelsen tages op for justering det kommende skoleår hvert år i januar 
måned.

Ansøgningsfristen er: Torsdag den 17. juni 2021 kl. 12.00
Du kan læse mere  på www.viacfu.dk og på http://www.via.dk/
Se hele stillingsopslaget og søg stillingerne på www.lærerjob.dk

CFU søger  pr. 1. august 2021 3-4 faglige konsulenter 
med stærke teknologi- og it-didaktiske kompetencer

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

FAGBLADET FOLKESKOLENS JOBMARKED

Vi søger en uddannet fysik- og matematiklærer pr. 1. august 2021, til en fuld-
tidsstilling. 
Hvis ansøger har biologi og/eller musik på linje eller undervisningskompetence i 
et af fagene, vil det være en fordel. Der er naturligvis mulighed for andre fag.  
Sankt Pauls Skole er en katolsk privatskole med 240 elever fordelt på 0.-9. klasse, 
på ét spor. Det, at vi er en forholdsvis lille skole, øger nærheden og samværet. 
Alle kender alle, og det giver tryghed og trivsel for elever og voksne. Vi stiller 
krav til eleverne og til forældrene. 
Skolen ligger i dejlige grønne omgivelser, kun 5 minutters gang fra Høje Taastrup 
Station. Sankt Pauls Skole er en velholdt skole, der er etableret i 1976 og bygger 
på det katolske livs- og menneskesyn, læs mere på www.sanktpaulsskole.dk og 
længere nede i stillingsopslaget. 
Ansættelse sker i henhold til fællesoverenskomst mellem Finansministeriet 
og LC samt organisationsaftale for ledere og lærere ved frie grundskoler. Der 
indhentes børne- og straffeattest. 
Ansøgning med relevante oplysninger, eksamenspapir og CV mailes til Tony Rossi 
Lundby, sps@sanktpaulsskole.dk 
Se hele stillingsopslaget på www.lærerjob.dk
 

Sankt Pauls Skole, Taastrup søger naturfagslærer, med 
fysik og matematik 

Ansøgningsfrist fredag d. 18. juni 
kl. 12:00, og ansættelsessamtaler 
ugen efter.

Vejen Friskole og Børnehave, 6600 Vejen

Skoleleder med friskolehjertet på rette sted
• Ansøgningsfristen er den 18. juni 2021

Kvik-nr. 82173302

Via University College, EVU Pædagogik og CFU, 8200 Aarhus N

CFU søger 3-4 faglige konsulenter med stærke 
teknologi- og it-didaktiske kompetencer
• Ansøgningsfristen er den 17. juni 2021

Kvik-nr. 82165632

Gyvelhøjskolen, 8464 Galten

Lærer til Gyvelhøjskolen
• Ansøgningsfristen er den 20. juni 2021

Kvik-nr. 82171545

JYLLAND

Vallensbæk Kommune, 2665 Vallensbæk

Pædagogisk funderet afdelingsleder til 
Vallensbæk Ungdomsskole
• Ansøgningsfristen er den 10. juni 2021

Kvik-nr. 82129197

Danmarks Lærerforening, 1467 København K

Sekretariatskoordinator til Lærerstuderendes 
Landskreds
• Ansøgningsfristen er den 14. juni 2021

Kvik-nr. 82141957

Vinde Helsinge Friskole, Vestsjællands Idrætsefterskole, 4281 Gørlev

Viceforstander til Vestsjællands 
Idrætsefterskole
• Ansøgningsfristen er den 10. juni 2021

Kvik-nr. 82151294

SJÆLLAND & ØER
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Hørsholm Skole, 2970 Hørsholm

Afdelingsleder søges til Hørsholm Skole, 6.-9. 
årgang
• Ansøgningsfristen er den 18. juni 2021

Kvik-nr. 82165487

Syvstjerneskolen, 3500 Værløse

Syvstjerneskolen søger en dedikeret og dygtig 
udskolingsleder
• Ansøgningsfristen er den 11. juni 2021

Kvik-nr. 82182226

Syvstjerneskolen, 3500 Værløse

Syvstjerneskolen søger børnehaveklasseleder
• Ansøgningsfristen er den 10. juni 2021

Kvik-nr. 82182275

Det frie Gymnasiums grundskole, 2200 København N

Grundskolen på Det frie Gymnasium søger 
lærer
• Ansøgningsfristen er den 11. juni 2021

Kvik-nr. 81971916

Tagaskolen, 2200 København N

Tagaskolen STU, København og Bornholm, søger 
læreruddannet/pædagoguddannet underviser
• Ansøgningsfristen er den 15. juni 2021

Kvik-nr. 82030266

Køge Kommune, 4600 Køge

Lærer i engelsk og dansk på 10. klasse  
Campus Køge
• Ansøgningsfristen er den 14. juni 2021

Kvik-nr. 82077416

Johannesskolen, 2000 Frederiksberg

Johannesskolen på Frederiksberg søger lærer 
til idræt, religion og historie i 1.-6. klasse
• Ansøgningsfristen er den 16. juni 2021

Kvik-nr. 82118161

Hillerød Kommune, 3400 Hillerød

Underviser til modersmålsundervisning  
i fransk
• Ansøgningsfristen er den 13. juni 2021

Kvik-nr. 82123744

Den Frie Fakkel, 1422 København K

Den Frie Fakkel søger underviser til  
dansk og billedkunst
• Ansøgningsfristen er den 10. juni 2021

Kvik-nr. 82130188

Vallensbæk Kommune, 2665 Vallensbæk

Underviser søges til basisdansklærerteam  
i Vallensbæk Kommune
• Ansøgningsfristen er den 14. juni 2021

Kvik-nr. 82129203

Vindinge Skole, 4000 Roskilde

Læreruddannet AKT-/inklusionsvejleder,  
som også brænder for idræt
• Ansøgningsfristen er den 13. juni 2021

Kvik-nr. 82130197

N. Zahles Gymnasieskole, 1358 København K

N. Zahles Gymnasieskole søger lærer med 
linjefagene matematik, engelsk og gerne idræt
• Ansøgningsfristen er den 11. juni 2021

Kvik-nr. 82130192

Slagelse Kommune, 4200 Slagelse

Lærer til Klostermarken Skole
• Ansøgningsfristen er den 11. juni 2021

Kvik-nr. 82130422

Brøndby Idrætsefterskole, 2605 Brøndby

Brøndby Idrætsefterskole søger  
endnu 2 ildsjæle
• Ansøgningsfristen er den 10. juni 2021

Kvik-nr. 82134707

Ishøj Landsbyskole, 2635 Ishøj

Ledige stillinger i Ishøj Kommune
• Ansøgningsfristen er den 11. juni 2021

Kvik-nr. 82135681

Sankt Petri Skoles grundskole, 1451 København K

Sankt Petri Skole søger en lærer med dansk og 
musik, 0.-4. klasse, med start 1. august
• Ansøgningsfristen er den 19. juni 2021

Kvik-nr. 82135790

Holmeagerskolen, 2670 Greve

Dansklærer og læsevejleder til indskolingen
• Ansøgningsfristen er den 16. juni 2021

Kvik-nr. 82140103

Holmeagerskolen, 2670 Greve

Barselsvikar til praktisk-musiske fag
• Ansøgningsfristen er den 13. juni 2021

Kvik-nr. 82140106
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Nordsjællands Friskole, 3400 Hillerød

Nordsjællands Friskole søger ny lærer
• Ansøgningsfristen er den 14. juni 2021

Kvik-nr. 82140107

Ringsted Kommune, 4100 Ringsted

Byskovskolen søger to lærere til afd. Asgårds 
centerklasser til dansk og matematik
• Ansøgningsfristen er den 13. juni 2021

Kvik-nr. 82140636

Ringsted Kommune, 4100 Ringsted

Byskovskolen søger tre dansklærere m.m. til 
indskoling og udskoling
• Ansøgningsfristen er den 13. juni 2021

Kvik-nr. 82140637

Køge Kommune, 4682 Tureby

To lærerstillinger til Alkestrupskolen
• Ansøgningsfristen er den 30. juni 2021

Kvik-nr. 82141906

Høje-Taastrup Kommune, 2630 Taastrup

To lærere til nyt specialtilbud i Høje-Taastrup 
Kommune
• Ansøgningsfristen er den 11. juni 2021

Kvik-nr. 82141955

Høje-Taastrup Kommune, 2630 Taastrup

Pædagoger til nyt specialtilbud i Høje-Taastrup 
Kommune
• Ansøgningsfristen er den 11. juni 2021

Kvik-nr. 82141956

Roskilde Lille Skole, 4000 Roskilde

Roskilde Lille Skole søger årsvikar som 
matematik- og naturfagslærer til mellemtrinnet
• Ansøgningsfristen er den 12. juni 2021

Kvik-nr. 82154576

Engelsborgskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Dansk- og klasselærer 7. årgang
• Ansøgningsfristen er den 18. juni 2021

Kvik-nr. 82155501

Incitaskolen, 2450 København SV

Lærer og pædagog til Incitaskolen i København
• Ansøgningsfristen er den 14. juni 2021

Kvik-nr. 82155586

Københavns Kommune, 1799 København V

French Nursery Teacher at the European 
School Copenhagen
• Ansøgningsfristen er den 10. juni 2021

Kvik-nr. 82155587

Odsherred Kommune, 4571 Grevinge

Tysklærer, 10 timer, til Herrestrup Skole
• Ansøgningsfristen er den 18. juni 2021

Kvik-nr. 82160249

Højelse Skole, 4623 Lille Skensved

Brænder du for udvikling af vores PLC, 
matematik og evt. idræt, så har vi jobbet til dig
• Ansøgningsfristen er den 13. juni 2021

Kvik-nr. 82161190

Egedal Kommune, Distriktsskolen Ølstykke, 3650 Ølstykke

Maglehøjskolen søger  
inklusionspædagog/-lærer
• Ansøgningsfristen er den 15. juni 2021

Kvik-nr. 82161387

Antvorskov Skole, 4200 Slagelse

Lærere til Antvorskov Skole
• Ansøgningsfristen er den 24. juni 2021

Kvik-nr. 82166352

Fontanaskolen STU, 2100 København Ø

Naturfags- og matematiklærer til 
fuldtidsstilling til STU på Østerbro
• Ansøgningsfristen er den 18. juni 2021

Kvik-nr. 82166353

Tølløse Privat- og Efterskole, 4340 Tølløse

Fysik- og støttelærer
• Ansøgningsfristen er den 16. juni 2021

Kvik-nr. 82172010

Humlebæk lille Skole, 3050 Humlebæk

Dygtig og engageret dansklærer til Humlebæk 
Lille Skole
• Ansøgningsfristen er den 21. juni 2021

Kvik-nr. 82174187

Tre Falke Skolen, 2000 Frederiksberg

Læse- og DSA-vejleder søges til Tre Falke 
Skolen
• Ansøgningsfristen er den 22. juni 2021

Kvik-nr. 82182108
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Tre Falke Skolen, 2000 Frederiksberg

Lærer søges til undervisning i naturfagene i 7. 
kl. på Tre Falke Skolen
• Ansøgningsfristen er den 22. juni 2021

Kvik-nr. 82182215

Autisme Center Vestsjælland, 4200 Slagelse

Lærer og pædagoger til Rosenkilde Skole
• Ansøgningsfristen er den 20. juni 2021

Kvik-nr. 82186314

Skolen på Duevej, 2000 Frederiksberg

Skolen på Duevej søger lærere
• Ansøgningsfristen er den 14. juni 2021

Kvik-nr. 82186294

Søndermarkskolen, 2000 Frederiksberg

Søndermarkskolen på Frederiksberg søger en 
matematik- og musiklærer til indskolingen
• Ansøgningsfristen er den 14. juni 2021

Kvik-nr. 82186296

Sankt Pauls Skole, 2630 Taastrup

Sankt Pauls Skole, Taastrup, søger 
naturfagslærer med fysik og matematik
• Ansøgningsfristen er den 18. juni 2021

Kvik-nr. 82186799

Ellebækskolen i Køge, 4600 Køge

Ellebækskolen søger lærer til udskolingen
• Ansøgningsfristen er den 14. juni 2021

Kvik-nr. 82123569

Strandgårdskolen, 2635 Ishøj

Ledige stillinger i Ishøj Kommune
• Ansøgningsfristen er den 20. juni 2021

Kvik-nr. 82137093

Peder Lykke Skolen, 2300 København S

Dygtig og engageret børnehaveklasseleder/
pædagog med erfaring i at undervise i 0. klasse
• Ansøgningsfristen er den 10. juni 2021

Kvik-nr. 82166482

Halsnæs Kommune, 3370 Melby

Pædagog til autismetilbud på Melby Skole
• Ansøgningsfristen er den 20. juni 2021

Kvik-nr. 82182426

Melby Skole, 3370 Melby

Melby Skole søger SFO-pædagog eller 
pædagogmedhjælper til indskoling
• Ansøgningsfristen er den 20. juni 2021

Kvik-nr. 82182646

Skolen ved Nordens Plads, 2000 Frederiksberg

Underviser til Frederiksberg Ungdomsskole
• Ansøgningsfristen er den 18. juni 2021

Kvik-nr. 82186412

Vestervejs Skole, 4100 Ringsted

Barselsvikarer
• Ansøgningsfristen er den 20. juni 2021

Kvik-nr. 82186793
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Kom nemt til ugens nyheder
Du får et hurtigt overblik over de  
vigtigste nyheder på skoleområdet med  
Folkeskolens redaktionelle nyhedsbrev.  
Hver uge udvælger vi aktuelle historier 
fra folkeskolen.dk og sender til dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevene på                                           
     /nyhedsbrev

Lærerjob.dk

Klik din annonce ind, når det 

passer dig. Folkeskolen.dk er åben 

hele døgnet.  

Priser fra 410 kroner inklusive 

moms – betal med kort. Se priser 

på folkeskolen.dk

ANNONCER BRAGT HER I BLADET 
KAN SES I DERES FULDE LÆNGDE PÅ 
FOLKESKOLEN.DK
 
Ansvarsfraskrivelse 

Aftaler indgået mellem annoncører 

og læsere via fagbladet Folkeskolens 

Bazar og på folkeskolen.dk/bazar 

er et direkte mellemværende mellem 

annoncøren og kunden, som vælger at 

respondere på annoncen. Folkeskolen, 

Danmarks Lærerforening og Media-

Partners kan ikke drages til ansvar for 

de annoncer, der er indrykket i Bazar – 

og vi kontrollerer ikke de annoncerede 

oplysninger.

Sommerhus – Røsnæs: natur,  
fred og havudsigt

Stort køkken, nyere bad, internet & 2 sovevæ-
relser med dobbeltseng.
Huset er egnet til maks. 4 personer.
200 m til badebro.

Telefon: 30 94 31 57
www.sommerhus-røsnes.dk

Idyllisk bondehus udlejes hele 
sommeren
Vores private bolig, som er et gammelt 
bondehus fra år 1700, har I nu mulighed  
for at leje.

Telefon: 22 32 00 00

Landsted til leje på  
Langeland
100 m fra stranden på østkysten af Langeland 
tæt på Tranekær gamle fyr.

Telefon: 26 12 83 47

Sommerhus med havudsigt 
Lohals, Langeland
Huset er fra 2005, på 112 kvm i to etager og 
med 4 soveværelser.
150 m til stranden. 300 m til havn og skov.

Telefon: 29 61 51 61

Hyggeligt sommerhus 50 
meter fra stranden

På 44 kvm ved Følle Strand i Syddjurs m. 2 
vær., køkken, stue og bad. Børnevenlig 
badestrand. Pris kr. 3.500 pr. uge.

Telefon: 28 57 18 31

Sommerhus i Vejby udlejes 
uge 30 og 31
Charmerende sommerhus i Vejby i Nordsjæl. 
udlejes i uge 30 og 31.
Ved Tisvildeleje og Heatherhill.
5.000 kr. pr. uge.

Telefon: +45 21 60 79 88 og 60 64 97 19

Rødhus ved Vesterhavet
Lyst og dejligt træhus i Rødhus (syd for 
Blokhus) på stor naturgrund tæt på Vesterhavet.

Telefon: 29 41 41 52
www.glindvad.dk/roedhus
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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

Næste nummer af

 
udkommer torsdag den 24. juni 

DEADLINES FOR ANNONCER 2021

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

Rubrikannoncer

Udgivelse:Nummer:
Deadline  
forretningsannonce

Deadline stillings-
rubrikannonce

Blad nr. 12
Blad nr. 13
Blad nr. 14

8. juni

27. juli

10. august

24. juni

12. august

26. august

16. juni

3. august

17. august
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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  
pai@folkeskolen.dk (orlov)

Sebastian Bjerril 
bje@folkeskolen.dk 

Freja Grooss Jakobsen
fgj@folkeskolen.dk 

Ida Juel Koll
ijk@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
Cathrine Bangild 
community manager 
cbai@folkeskolen.dk

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

Forsidefoto:  
Thomas Arnbo
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Formand 
Morten Kvist Refskov
Træffes I sekretariatet eer aale

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
       www.laka.dk

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
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Bliv klogere på vores ferske og salte vande – og lav sjove undersøgelser 
ved vandhuller, åer, havet og hjemme i klasseværelset.

De to materialer kan ses og downloades gratis på 
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Hæfterne kan også købes i trykte udgaver  → Prisenfor begge klassesæt er blot 98 KRONER inkl. pakning og porto

SaltFersk_annonce_folkeskolen_225x286mm.indd   1SaltFersk_annonce_folkeskolen_225x286mm.indd   1 01.06.2021   23.4001.06.2021   23.40

 »Klappen gik  »Klappen gik 
simpelthen op«simpelthen op«

Efter den lange periode med stilfærdigt 
hjemmearbejde, som såkaldt – og ofte 
mere eller mindre selvudnævnte – 
introverte mennesker i al diskretion faktisk 
føler sig ganske godt tilpas med, er der 
med genåbningen kommet nye boller på 
suppen. 
     Gensynet med kollegerne på 
lærerværelset – "YEEEEESSSSS, hvor er det 
bare super MEGA fedt at være tilbage og 
kunne fylde det hele med alle mine 
højlydte, overbegejstrede og hyper-

energiske snakke og samtaler og meninger 
og indspark om alt mellem himmel og jord 
over for ALLE mine søde, skønne kolleger HELE 
TIDEN, for jeg har savnet dem så SINDSSYGT 
meget, mens jeg bare sad derhjemme i totalt 
lang tid og overhovedet ikke havde nogen i 
nærheden til at høre på alt, hvad jeg 
plaprede løs om i ét væk og hele tiden, 
UAFBRUDT, ustandseligt, uden ophør og 
virkelig, virkelig, virkelig højt", udtaler en 
ekstrovert type og tilføjer en del mere. 

Under en afgangseksamen forleden oplevede en elev, 
hvad der senere blev betegnet som et "epifanisk" 
øjeblik. "Jamen – klappen gik bare fuldstændig op", 
fortalte eleven efterfølgende ude på gangen over for 
vennerne i klassen. 

"Alt det, jeg overhovedet ikke har haft nogen som 
helst anelse om gennem stort set hele året, faktisk det 
meste af min skoletid, det kunne jeg pludselig forstå 
og se lysende klart, det var ekstremt mærkeligt og 
virkelig fedt". 

Selv om der tales mere om de blackoutlignende 
"klapper", der indimellem "går ned" i pressede 
situationer, får et antal elever hvert år i eksamensperi-
oden faktisk den omvendte oplevelse, forklarer en 
skolepsykolog: 

"Til lærer og censors store forbløffelse sker det, at 
eleven som ramt af lynet pludselig får gnist i øjnene og 
begynder at lire fagligt indsigtsfulde guldkorn af sig i et 
tempo, som også kommer bag på eleven selv. Vi kan 
kun forklare det som en slags åbenbaring".

 »Klappen gik  »Klappen gik 
simpelthen op«simpelthen op«

Elev oplever pludselig indsigt 
under eksamen: Genåbning: Ekstroverte Genåbning: Ekstroverte 

typer henrykte over igen at typer henrykte over igen at 
kunne dominere det helekunne dominere det hele

Genåbning: Ekstroverte Genåbning: Ekstroverte 
typer henrykte over igen at typer henrykte over igen at 

kunne dominere det helekunne dominere det hele

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

USKOLET
VE D  M O RT E N  R I E MAN N
USKOLET
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

meld din klasse til
gocook smagekassen 

*Du må regne med op til 200 kr. til ekstra råvarer til de 2 retter i Smagekassen.

Skolekontakten

Deltag i GoCooks eksperimenterende og tværfaglige forløb om kål. 
Lær fx om kåls sæson, smag, brug i køkkenet og bæredygtighed. 
Eksperimenter med udenlandske og danske retter med kål.

I uge 39 modtager du GRATIS undervisningsmaterialer og opskrift-
hæfter til hele klassen til 8 undervisningsgange. I uge 43, 44 eller 45 
henter du en GRATIS smagekasse* med råvarer til øvelser og to retter 
til 24 elever i en lokal Coop-butik.

TILMELD DIN KLASSE PÅ SKOLEKONTAKTEN.DK 
Du kan ændre eller annullere din tilmelding frem til 5. sep. 2021.

170.000 elever deltogi 2020


