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På Bellahøj Skole har ’11 For Health’ været på skemaet i flere år. Skoleforløbet er en succes, 
fordi det formår at engagere alle voksne og børn – også dem, som aldrig har rørt en fodbold.

Camilla Linde er lærer på Bellahøj Skole i Kø-
benhavn, og hun er ikke i tvivl om, hvorfor ’11 
for Health’ vækker genklang hos selv de mest fod-
boldforskrækkede elever og lærere: 

”Det handler ikke om fodboldkundskaber. Det 
handler om trivsel, bevægelse og fællesskab, og 
det handler om, hvad man hver især gør godt og 
bidrager med. Alle kan være med og få noget ud 
af forløbet,” siger Camilla og understreger, at ’11 
for Health’ netop ikke er 11-mandskampe på store 
baner, hvor kun fodboldeksperterne kan brillere. 

TEKST: ANNE TJELL       |      FOTO: PER KJÆRBYE

Camilla Lindes kollega, Tanja Agergaard, ople-
ver, at ’11 For Health’ rammer rigtigt hos lærere 
og skole i forhold til at tale ind i den hverdag, der 
eksisterer ude på skolerne:

”Mange lærere savner ny inspiration til deres 
idrætsundervisning, og det kan være tidskræ-
vende at skulle sætte sig ind i et nyt materiale. 
Med ’11 For Health’ har vi fået et meget struktu-
reret forløb, som er nemt at gå til for alle.”

Hverken Camilla Linde eller Tanja Agergaard har 
spillet fodbold tidligere, men hvis en øvelse dril-
ler, kan det løses ved at alliere sig med en elev 
med teknikken i orden. Så ingen af de to oplever 
deres manglende erfaringer som et problem. 

Forløbet er for alle, og derfor vil de to lærere 
også have en fløjte om halsen og en fodbold un - 
d er armen fremover. Det handler nemlig ikke  
om at tackle, jonglere eller om seje finter, men om 
at styrke alle elever og få alle på banen. 

DBU’s skoleaktiviteter   

• ’11 for Health’er et gratis 11 ugers 
forløb for mellemtrinet med 
dokumenteret sundhedseffekt

• Eleverne bliver sundere, trives bedre  
og får mere viden om sundhed

• NYT! Fra november 2021:
 ’5 for Movement’: En ny variant af ’11 

For Health’ i et forløb, som kan afvikles 
over fem uger

• ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ er tre 
fagdage med sundhed, trivsel og 
bevægelse for ind- og udskolingen, som 
kun kræver et mindre deltagergebyr

• Materialer, vejledninger og mere info 
på dbu.dk/skole

”Det handler ikke om fodbold - 
kundskaber, men om trivsel,  
bevægelse og fællesskab”

Få alle jeres elever på banen 
med nemt og enkelt forløb

Annonce
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Hanne Birgitte Jørgensen                                                                              
ansv. chefredaktør
HJO@FOLKESKOLEN.DK

Samfundet må 
gerne kigge læreren over 

skulderen, men …

Det vigtigste nye er, at folkeskolens nye nationale færdighedstest 
er gået over til lineære test af områder, som formentlig ret nemt 
kan måles: læsning og regnefærdigheder. 

Det er færdigheder, som de fleste lærere tester i forvejen. Så 
selv om der nu kommer flere test i det nye evaluerings- og testsy-
stem, indskrænkes de til at måle få og præcise områder. 

Men, men. Lur mig, om ikke opfattelsen af disse test alligevel 
vil ændre sig. Der er kæmpestor forskel for den enkelte lærer på, 
om hun selv gennemfører en test og uddrager de resultater, hun 
skal bruge, eller om testen foregår for åbent tæppe med kommu-
nen og ministeriet til at se resultatet og tænke tanker, hvis eleverne 
ikke præsterer som ventet.  

Samfundet har en legitim interesse i, at eleverne lærer at læse 
og regne. Derfor er det også helt okay at kigge læreren over skul-
deren og tjekke, at det sker. 

Men hvis kontrollen skal opfattes positivt af læreren, er det helt 
afgørende, hvad der tilbydes af hjælp, når det viser sig, at der i 
mange klasser sidder elever, som af forskellige grunde hænger 
i bremsen. Det lovede Det Konservative Folkeparti da også ved 
præsentationen af aftalen: “At binde test sammen med indsatser 
kommer til at gøre en stor forskel”, lød ordene.

Ingen tvivl om, at der er gode hensigter. Men alt koster jo som 
bekendt. Djævlen leder forgæves i teksten efter, om der er midler 
til hjælp til dem, som testene viser har problemer. 

Håbet kan være, at Danmarks Lærerforening, KL og skole-
lederne skal være med til at implementere aftalen. De er så tæt 
på skolen, at de godt er klar over, at aftalen intet er værd uden 
opfølgning. 

Men hvordan det kommer til at ske, er et af de mange spørgs-
mål, som Folkeskolen kommer til at stille i den kommende tid.

Der er mange gode tanker i 
afløseren til de udskældte 
nationale test. Djævlen ligger 
dog som bekendt i detaljen, 
herunder hvordan der bliver 
fulgt op.  
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Det kan være didaktisk 
udfordrende, men 
tolærerordning styrker 
undervisningen og 
relationen til eleverne, 
er erfaringen på 
Tornhøjskolen i Aalborg.

Årets bedste projekter på 
lærerprofession.dk går i 
dybden med både dannelse 
og teknologiforståelse. Se 
alle de nominerede.

TO LÆRERE I 
ALLE KLASSER  
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DLF-formand kom Gordon 

Ørskov Madsen ind på nyt 
syn på lærerprofessionen.

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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”I risikerer jeres job”.  Sådan lød advarslen til 
lærerne fra skolelederformand Claus 
Hjortdal, da han på høring på Christiansborg 
om VOLD i folkeskolen advarede skolens 
medarbejdere mod selv den mindste 
berøring af elever i konfliktsituationer.

Det voksende omfang af vold, trusler og 
chikane mod lærere hænger i høj grad 
sammen med, at lærernes autoritet og 
prestige er dalet både i klasseværelserne og i 
samfundet, mente professor Per Fibæk 
Laursen, da han sammen med blandt andre 
skoleledernes formand og næstformand i 
Danmarks Lærerforening, Dorte Lange, deltog 
i Børne- og Undervisningsudvalgets høring.

Det er politikerne på Christiansborg, der 
har bestemt, at der skal være 45 minutters 
daglig BEVÆGELSE for eleverne. Men det 
lovkrav ønsker KL at afskaffe. 45 minutters 
bevægelse hver dag er vanskeligt at indføre. 
Det skaber unødig administration og 
minuttælleri, lyder det fra KL. 

Dansk Skoleidræt mener, at udmeldingen 
fra KL er ”respektløs”, og at KL må komme 
med en anbefaling om, hvad man kan sætte i 
stedet for 45 minutters bevægelse om dagen.  
Generalsekretær i Dansk Skoleidræt Bjørn 
Friis Neerfeldt understreger, at bevægelse er 
med til at skabe en motiverende skoledag for 
eleverne.

Kommunerne har i et nyt oplæg et helt andet 
bud på, hvad der kan skabe en motiverende 
skoledag for eleverne. KL ønsker at oppriorite-
re undervisning i TEKNOLOGIFORSTÅELSE i 
skolen. Undervisningen i teknologiforståelse 
skal både skabe digitalt myndige borgere, 
levere it-kompetent arbejdskraft til erhvervsli-
vet og åbne fleres øjne for erhvervsuddannel-
serne, lyder argumentet. Derfor bør teknologi-
forståelse være på skemaet både som 
selvstændigt fag og integreret i de andre fag, 
lyder det fra KL. Om teknologiforståelse bliver 
et både-og i skolen fremover, afventer 
politikernes beslutning.

1

3

2

Redigeret af: mbt@folkeskolen.dk

Mest læste:
Skolelederformand:  
Vi er retsløse, når børn  
er voldelige i skolen

Mest debatterede:
Blog: Teknologiforståelse  
– et nej tak, der blev  
til et ja tak

Elever er bedre til  
undersøgende opgaver
Danske elever klarede sig dårligere i den 
internationale Timss-undersøgelse i 2019 end i 
2015. Men en ny rapport om den digitale udgave 
af Timss viser, at i interaktive, undersøgende 
problemløsningsopgaver, så klarede eleverne sig 
lidt bedre.
Foto: nicolas/iStock

Alt for lang  
ventetid til PPR
Børn og unge med psykiske problemer må alt for ofte 
vente længe på at få hjælp, mener Lægeforeningen, som 
derfor foreslår, at børn i alle dele af landet, der henvises 
til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skal 
tilbydes en vurdering inden for 30 dage.
Foto: iStock/goodmoments
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Levende formidling af svært historisk stof. 
 Det mestrer historielærerne Kim Mikkelsen, Martin Bendorff, 

Camilla Jacobsen og Nichlas Simmelsgaard Hansen på  
Sdr. Vang Skole i Kolding. Sidste uge fik de en helt ny lærerpris 
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"Hvis jeg føler mig utryg, og smitten 
kommer tæt på, så har jeg kun én 
mulighed, og det er at tage maske på", 
siger lærer Lis Zacho. 

Coronasmitten er vendt tilbage, 
særligt på den københavnske vestegn, 
men også på Frederiksberg, der lige 
nu har landets sjettehøjeste incidens 
af sygdommen. Det gør lærer på Lin-
devangskolen Lis Zacho utryg i hver-

dagen på skolen. Sidste år i december 
oplevede hun, at Lindevangskolen 
måtte lukke ned på grund af mange 
smittede. 

"Nu kan jeg se, at smitten stiger 
igen, og det gør, at jeg bliver skarpere 
på, at alle børnene skal spritte hæn-
der, og der skal holdes afstand. Så 
vi må tage nogle forholdsregler, så vi 
føler os trygge", siger Lis Zacho.   

Stigende smittetal gør  
lærer utryg: Vil begynde  
at bære mundbind

LÆRERLIV

Lis Zacho

Lærer på Lindevangskolen  
på Frederiksberg
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DLF: Nyt testsystem 
er et nybrud

Mens samtlige partier i folkeskolens forligskreds er enige i aftalen 
om de nye test, der skal afløse de nationale test, er de stadig rygende 
uenige om karakterers betydning i folkeskolen. Derfor sætter parterne 
nu gang i et flerårigt forsøgs- og udviklingsprogram, hvor skoler landet 
over kan forsøge sig med standpunktskarakterer i 8.-10. klasse for 
arbejdsindsats eller for orden og adfærd.

ebm@folkeskolen.dk

"Et nybrud i skolepolitik". Sådan kalder Danmarks Lærerforening 
(DLF) det nye evaluerings- og testsystem, som et bredt politisk flertal 
sammen med skolens parter er blevet enige om i det nye forum 
Sammen om skolen.

"Jeg er faktisk imponeret over, at vi er lykkedes med, at ministeren 
har fremlagt forslag, som vi er kommet med. Forligskredsen har været 
enormt god til at lytte til de faglige og pædagogiske argumenter, vi er 
kommet med undervejs", sagde Gordon Ørskov Madsen ved 
præsentationen af folkeskolens nationale færdighedstest – afløseren 
for de nationale test (se artikel nedenfor).

Lærernes formand glæder sig også over, at elevplanerne nu 
afskaffes til fordel for en ny slags meddelelsesbog, ligesom det med 
den nye aftale ikke længere vil være muligt at erklære unge menne-
sker for ikkeuddannelsesparate. 

”Det er en meget vigtig beslutning, som vi også har peget på. Det er 
et meget forkert signal at sende. Alle er parate på én eller anden 
måde, og så er det vores opgave at finde frem til hvordan", sagde 
DLF-formanden.

Folkeskolens nationale færdighedstest kommer 
til at omfatte flere test end de nationale test, 
som det nye "testbatteri" afløser. Til gengæld vil 
de nye obligatoriske test alene omfatte læsning og 
matematiske færdigheder, fordi det vurderes, at 
disse færdigheder er afgørende for alle andre fag. 

Det nye evaluerings- og bedømmelsessystem 
kommer til at bestå af 14 obligatoriske test eller 
evalueringsredskaber og 11 frivillige test mod 11 
obligatoriske og fire frivillige test i dag. Konkret er 
parterne blevet enige om at teste i læsning på 2., 
3., 4., 6. og 8. klassetrin, mens matematik skal 
testes i 2., 4., 6., 7. og 8. klasse.

Samtlige politiske partier i folkeskoleforligs-
kredsen og folkeskolens parter, blandt andre 

Danmarks Lærerforening, KL og Skolelederfor-
eningen, står bag den nye skoleaftale, der også 
betyder et opgør med de adaptive test, hvor 
opgavernes sværhedsgrad tilpassede sig elevens 
niveau. De nye test er såkaldt lineære test, hvor 
alle elever får de samme opgaver. Desuden skal 
testene gennemføres i starten af skoleåret, så de 
ikke får karakter af en prøve.

Indtil den nationale færdighedstest er 
færdigudviklet, skal eleverne testes i en tilpasset, 
lineær udgave af de eksisterende nationale test i 
læsning og matematik. 

ebm@folkeskolen.dk

Danmarks Lærerforening har fået sat solide 
fingeraftryk i ny aftale om nye måder at 
teste eleverne på, siger foreningen.

Velkommen til 
folkeskolens 

nationale 
færdighedstest

Redigeret af: mbt@folkeskolen.dk

Et bredt politisk flertal og folkeskolens parter er højst 
usædvanligt blevet enige om en ny skoleaftale med nyt 
testsystem. Foto: Andreas Gram Friedrichsen
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EN SKOLE UDEN
SKÆLDUD?
Bøgerne anviser en metode til at kommunikere med 
børn og unge uden at skælde ud. Og uden at miste 
respekt eller autoritet.

UDEN
SKÆLDUD?
Bøgerne anviser en metode til at kommunikere med 
børn og unge uden at skælde ud. Og uden at miste 

Ledelsen på skandaleramt 
Aarhus-skole udskiftes

Skoleleder på Søndervangskolen Rani Hør-
lyck og viceleder Martin Bernhard har valgt 
at stoppe på skolen. Fratrædelserne sker i 
kølvandet på massive anklager mod skolens 
ledelse, som Folkeskolen og flere øvrige me-
dier i den seneste tid har afdækket.

Søndervangskolen er kendt for at have for-
doblet sit karaktergennemsnit og opnået tårn-
høj forældretilfredshed. Men flere af de flotte 
resultater er hentet hjem via regulært snyd, 
lyder anklager fra en stor gruppe nuværende 
og tidligere ansatte.

Et flertal af de nuværende lærere sendte 
inden ledelsens fratrædelse en fælles udtalelse 
til forvaltningen i Aarhus Kommune, hvori de 
gav udryk for, at det nuværende arbejdsmiljø 
på skolen er så ramt, at de ikke “er trygge ved 
at færdes på arbejdspladsen”. I udtalelsen står 
endvidere:

“Jeg oplever, at det som medarbejder er 
svært og utrygt at gå på arbejde, mens vi 
venter på resultatet af den uvildige under-
søgelse. Baggrunden er primært, at ledelsen 
fortsat er til stede på skolen, hvilket medfø-
rer et stærkt belastet arbejdsmiljø”.

Udtalelsen blev formuleret af Århus Lærer-
forening lige op til efterårsferien, og på blot en 
enkelt dag havde 24 af skolens 40 lærere skre-
vet under på, at de støtter op om udtalelsen.

“Det er et initiativ, jeg har taget for at 
sikre et klart mandat over for direktøren, 
hvor jeg igen udtrykker stor bekymring for 
lærernes arbejdsmiljø”, sagde formand for 
Århus Lærerforening Dorthe Ryom Fisker, 
inden den øverste ledelse besluttede sig for 
at trække sig.

Aarhus Kommune har planlagt en uvildig 
undersøgelse af muligt snyd og dårligt ar-
bejdsmiljø, og Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet (Stuk) under Børne- og Undervis-
ningsministeriet har bedt Aarhus Kommune 
om at udvide undersøgelsen til også at 
omfatte “kommunens samlede håndtering af 
sagen”.

  Det har foreløbig ført til, at Aarhus Kom-
mune nu har erkendt, at man ikke førte tilsyn 
med skolens prøver i 2018, selv om det ellers 
var planen. Det skyldes ifølge kommunen en 
"udskiftning i Børn og Unges ledelse".

bje@folkeskolen.dk

Skoleleder og viceskoleleder på Søndervang-
skolen er stoppet. Samtidig erkender 
kommune, at den ikke førte tilsyn med skolen.
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Bamseklubben 
er en mellemform

Mellemformer anses som en del af løsningen til at dæmme op for, at skoler 
udskiller stadig flere elever til specialundervisning. Men hvad dækker begrebet 
over? Det svarer DLF og Børne- og Undervisningsministeriet på i hver sin 
publikation. Afklaringen er en hjælp, siger ledere, som allerede er godt i gang.

Hver dag har elever fra børnehaveklassen 
i Søllested timer i klassens bamseklub. For 
tiden arbejder de med følelser, og de farveri-
ge krammebamser repræsenterer forskellige 
følelser. Andre gange står der sprog, motorik 
eller en god kammerat på programmet. Det 
afhænger af behovet hos de elever, som er i 
bamseklub.

“Bamseklubben styrker eleverne, så de kan 
deltage i klassens undervisning og fællesskab. 
For at bamseklubben skal være en naturlig del 
af klassen, kommer alle med på et tidspunkt. 
Nogle er bare med flere gange end andre”, 
fortæller Bitten Bendtsen, leder af landsbyord-
ningen på det vestlige Lolland.

To af børnehaveklassens 19 elever er tildelt 
hver ni timers støtte om ugen, blandt andet 
fordi de er udfordret på deres sociale kompe-
tencer. I stedet for en støtteperson har klassen 
to pædagoger tilknyttet. De er hver især med i 

halvdelen af timerne, og da enten børnehave-
klasselederen eller skolens LKT-vejleder (læ-
ring, kontakt og trivsel) er til stede hele tiden, 
er det muligt at gå fra med de elever, som skal 
i bamseklub.

“Hvis vi kun ydede en indsats for to elever, 
ændrede vi ikke på klassefællesskabet, som 
har betydning for, hvor god man er til at in-
kludere. Samtidig har de andre elever i større 
eller mindre grad brug for noget ekstra, og det 
får de i bamseklubben. Imens arbejder de med 
samme tema i klassen. I bamseklubben er der 
blot mere tid til at lytte til det enkelte barn”, 
uddyber Bitten Bendtsen.

Hun betragter bamseklubben som en mel-
lemform. Et begreb, som på få år har bredt 
sig, så snart sagt enhver kommune ser mel-
lemformer som vejen til øget inklusion, fordi 
almene elever og elever med særlige behov 
undervises sammen. Nest-klasserne i Aarhus 

ORD Henrik Stanek
FOTO Nanna Navntoft

TRE MELLEMFORMER
Undervisningsministeriet indkredser 
mellemformer til undervisningstilbud, der 
tilrettelægges under folkeskoleloven, og 
som styrkes af tæthed og fleksibilitet 
mellem den almene undervisning og 
specialundervisningen i folkeskolen:

1. Undervisningstilbud i den almene 
undervisning, hvor der anvendes spe-
cialpædagogiske tilgange og metoder.

2. Undervisningstilbud i den almene 
undervisning, hvor der er elever, som i 
perioder modtager specialpædagogisk 
bistand.

3. Undervisningstilbud, hvor der er et 
tilrettelagt samarbejde i skoledagen 
mellem undervisningen i de almene 
klasser og specialklasserne.

Kilde: ”En vejledning om mellemformer”, 
Børne og Undervisningsministeriet, 2021.
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DET VIL DLF 
• at lærerne får mulighed for mere og 

bedre faglig sparring i forhold til 
såvel det enkelte fag som den enkelte 
elevs behov,

• at det almene område på skolen bliver 
styrket gennem bedre muligheder for 
samarbejde og forberedelse sammen 
med kolleger fra det 
specialpædagogiske område,

• at tolærerordning/co-teaching bliver 
en integreret forudsætning for såvel 
faglige som specialpædagogiske 
sparringmuligheder,

• at lærerne sikres kompetencegivende 
uddannelse på det specialpædagogiske 
område.

Kilde: DLF’s principper om 
mellemformer, 2021.

er den mest kendte mellemform. Her går fire 
normaltbegavede elever med autisme i klasse 
med 12 elever fra skoledistriktet. Det kan lade 
sig gøre, fordi man knytter specialpædago-
giske kompetencer til tilbuddet, og der er to 
voksne i klassen hele tiden.

Søllested Landsbyordning trækker også på 
specialpædagogisk viden.

“LKT-vejlederen indgår i klasseteamet 
med sin specialviden og sit kendskab til co-
teaching. Desuden får teamet løbende spar-
ring og kompetenceudvikling af Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning (PPR). Det giver nye 
handlemuligheder”, siger Bitten Bendtsen.

ELEV FØDTE IDEEN 
OM MELLEMFORM 

Buddinge Skole i Gladsaxe arbejder med en 
mellemform, som gør det muligt at inkludere 

en elev i en udskolingsklasse. Ideen opstod 
for tre år siden, da eleven ønskede at komme 
tilbage til klassen efter en kort periode i sko-
lens specialklasserække.

“Han klarer sig fint socialt, så det var i høj 
grad en elevstemme, som fik os til at tænke i 
en løsning i alment regi”, fortæller Stine Nep-
per Vinding, som er souschef og faglig leder 
af gruppeordningen.

I og med at eleven har timer til specialun-
dervisning med sig, kan der være to voksne i 
klassen en del af tiden. Det gavner hele klas-
sen, fordi speciallæreren er med til at tilret-
telægge og udføre undervisningen. Samtidig 
kan han gå fra med elever, som har behov for 
at være få om en lærer.

“Vi har specialpædagogisk viden i huset, 
som vi drager nytte af, for alle elever profite-
rer af, at lærerne arbejder med en struktureret 
hverdag. Det afgørende for mellemformen er, 

I dag er Elias, William, My og Marcus med i bamseklub i Søllested Landsbyordning. Alle børn deltager, nogle bare flere gange end andre.
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at der er to lærere på i en del af tiden, og at de 
har fælles forberedelsestid, for det er en kæm-
pe opgave at forberede undervisningen, så 
alle elever kan være med. Derfor har lærerne 
også brug for sparring og vejledning, både af 
vores egne vejledere og fra PPR”, siger Stine 
Nepper Vinding.

Den specialpædagogiske viden på skolen 
inddrages også i evalueringen af eleverne.

“Nogle gange tager en elev et kvantespring 
i sin læring, så lærerne skal hele tiden justere 
ud fra elevens behov. Det kræver tæt sparring. 
Samtidig er vi løbende i kontakt med PPR for 
at sikre, at eleven med særlige behov får ud-
bytte af undervisningen i almenklassen”, siger 
den faglige leder.

PRINCIPPER SKAL 
SIKRE KVALITET

I det forgangne skoleår inkluderede landets 
skoler igen færre elever end året før. Det viser 
de nyeste tal fra Undervisningsministeriet. Så-
dan har det været, siden inklusionen toppede 
med 95,1 procent i 2015-16. Nu er den faldet 
til 94,1 procent.

Mellemformer anses som en væsentlig 
vej til at vende den udvikling, og nu har 
både Børne- og Undervisningsministeriet og 
Danmarks Lærerforening (DLF) deklareret 
begrebet. Undervisningsministeriet gør det i 
en vejledning, mens DLF har formuleret så-
kaldte principper for mellemformer. Målet er 
at sikre mellemformer med kvalitet, forklarer 
Regitze Flannov, formand for undervisnings-
udvalget i DLF.

“Nogle skoler går all in på at oprette 
mellemformer, hvor eleverne både deltager i 
fælles undervisning og er hver for sig. Andre 
mellemformer er sporadiske, ja, nærmest en 
nødløsning, så kvalitetsspektret er vidt”, 
siger hun. 

DLF definerer en mellemform som et sko-
letilbud eller en undervisningsform, der i sin 
organisering og resursetildeling tilgodeser 
både almenområdet og specialområdet.

“Man kan få synergieffekt ved at investere 
i mellemformer og i udvikling af lærernes 
kompetencer. Det er min klare overbevisning, 
at det er bedst at investere de penge ind i 
folkeskolen, fordi man på den måde styrker 
skolens samlede kompetencer til at varetage 
svære opgaver som for eksempel inklusion”, 
siger Regitze Flannov.

Hun understreger, at mellemformer ikke 
kan betragtes som et spareprojekt.

“Mellemformer er ikke et billigt kvikfix, for 
det er et stort arbejde til stadighed at finde ud 
af, om den valgte form gavner eleverne. Man 
skal heller ikke tro, at mellemformer løser alt. 
Der vil være elever, som får den bedste under-
visning i mindre segregerede tilbud”. 

DLF: HUSK AT 
INDDRAGE LÆRERNE

Det fremgår også af ministeriets vejledning, 
at inkluderende undervisning baseret på fler-
faglighed ikke kan løse alle problemstillinger 
blandt eleverne. Der er i det hele taget et bredt 
overlap mellem ministeriets vejledning og 
DLF’s principper.

“Ministeriet tager også udgangspunkt i, 
at mellemformer hører til i folkeskoleregi. 
Vejledningen nævner også flere gange co-
teaching, som vi også kommer ind på i vores 
principper. I co-teaching underviser almene 
lærere netop sammen med kolleger med spe-
cialpædagogisk viden, og her ligger nøglen 
til at komme videre med inklusion”, siger 
Regitze Flannov.

Ministeriet skriver, at co-teaching har det 
særlige potentiale, at der med flerfaglighed 

udvikles ny viden, som understøtter en under-
visning, der ikke bare er en mellemform, men 
noget nyt tredje. Regitze Flannov opfordrer 
derfor skolerne til at involvere lærerne i ud-
viklingen af mellemformer, som rykker ved en 
mangeårig skolekultur om at dele eleverne op.

“Jeg er sikker på, lærere kan se det positive 
i mellemformer, når de bliver inviteret ind i 
arbejdet med at skabe dem og kan se, at det 
ikke er en spareøvelse. Vi fik en inklusionslov 
i 2012, som aldrig blev finansieret. Det kunne 
man mærke på skolerne, så hvis vi skal have 
opbakning til mellemformer, skal lærerne ikke 
opleve dét igen”, siger Regitze Flannov.

MELLEMFORMER GIVER 
ET BREDERE SYN

I både Søllested og Buddinge vækker det glæ-
de, at mellemformer nu bliver deklareret.

“Der er gode grunde til at udfordre det mind-
set, som siger, at enten kan man gå i almen 
skole, eller også kan man ikke. Den tilgang 
giver et meget snævert syn på eleverne”, siger 
Stine Nepper Vinding fra Buddinge Skole.

Det kan blandt andet være nødvendigt at 
tale med forældre om, at det er muligt at lave 
noget specielt i det almene miljø.

“Forældre kan frygte, at deres barn ikke får 
den nødvendige støtte i en mellemform, men 
målet er at inkludere flere elever ved at imø-
dekomme deres behov i almenundervisningen. 
Derfor skal vi løbende drøfte vores pædagogi-
ske og didaktiske tilgange, og det forudsætter, 
at lærerne kender til specialpædagogiske red-
skaber. Det kan alle lære, men der skal være 
vilje og viden til stede, og den enkelte lærer 
skal kunne få hjælp til givne problemstillinger 
via sparring, vejledning og co-teaching”, siger 
Stine Nepper Vinding.

På Lolland erkender Bitten Bendtsen, at 
hun ikke vidste, at bamseklubben er en mel-
lemform, før hun for nylig læste ministeriets 
vejledning.

“Vi er blot optagede af at styrke klassefæl-
lesskabet med en tidlig indsats, så vi forhå-
bentlig sikrer, at alle elever kan deltage, og 
dermed undgår, at de to elever med særlige 
behov senere skal visiteres til specialunder-
visning. Men at der nu er sat ord på, hvad en 
mellemform er, gør det nemmere for os at for-
klare forældrene, hvorfor vi gør, som vi gør”, 
siger Bitten Bendtsen.

folkeskolen@folkeskolen.dk

Bamseklubben er en mellemform, der bygger på 
specialpædagogisk viden. Eleverne spiller 
blandt andet et spil, hvor følelser har 
forskellige farver.
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Matematik

DET 
TÆNKENDE 
RUM FANGER
ELEVERNE

ORD Helle Lauritsen 
FOTO Thomas Arnbo                    
 

Rummet er lyst og består af whiteboards. De er 
både på væggene og fritstående i lokalet. Det 
tænkende rum, står der på døren til lokalet, og 
eleverne i 5.c har helt styr på, hvad de skal. 
Først skal grupperne dannes ved at trække en 
pind med elevnavn, sådan at det er tilfældige 
grupper. Og så får de præsenteret opgaven.

I dag handler det om kager. Den mystiske 
bager skærer altid sine kager ud på underlig 
vis, fortæller matematikvejleder Line Maj Møl-
ler. Kagerne er firkantede, og mandag skærer 
han et diagonalt snit igennem kagen. Tirsdag 
deler han så den ene trekant i to lige store dele. 
Onsdag skærer han tre snit. Den mystiske ba-
ger har forskellige udskæringer seks af ugens 
dage, for han var matematiklærer, før han blev 
bager. Men er stykkerne mon lige store? Og 
hvad kan man kalde de enkelte stykker?

Det seneste år har klassen arbejdet med 
matematik i det tænkende rum i et par timer 
hver uge. Rummet er uden møbler og består kun 
af whiteboards og en enkelt elektronisk tavle.
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Klassen på Stormarkskolen i Nakskov har 
ikke arbejdet med brøker før, men de skal i 
gang med brøkregningen om to uger, så denne 
time i det tænkende rum er optakten. 

ELEVER LÆRER, AT ALLE
IKKE TÆNKER ENS

Det tænkende rum bygger på den canadiske 
forsker Peter Lijledahls principper. Eleverne 
står op og arbejder i rummet – der er ingen 
borde, ingen stole. De er sammensat i grupper 
via lodtrækning, og gruppen har én tusch til at 
skrive med. De skal først skrive på tavlen, når 
de har talt om, hvad de skal skrive. Mundtlig-
heden er vigtig.

5.-klasseeleverne tegner de seks kager på 
deres tavle. Den første er nem, så der skriver 

de en halv som brøk på hvert af stykkerne, 
men så begynder samtalerne og grublerierne. 
Især ser lørdagens kage tricky ud.

“Det er virkelig sjovt – man tænker på en 
anden måde. Man prøver ligesom mere. Og 
når vi arbejder i tilfældige grupper, så lærer vi 
at arbejde sammen med forskellige. Man kan 
se, hvordan de andre arbejder, og man tænker 
jo ikke ens”, lyder det fra Nadia ved en af tav-
lerne. De to andre i gruppen er enige.

Eller som Laurits siger: “Alt andet end 
bogen er sjovt. Her bevæger man sig og lærer 
nye at kende, fordi man arbejder sammen med 
forskellige fra klassen”.

Matematikvejleder Line Maj Møller har 
introduceret metoden på Stormarkskolen. 
Hun læste Peter Lijledahls bog “Building 
Thinking Classrooms in Mathematics”, talte 

Grupperne bliver dannet tilfældigt i hver lektion i det tænkende rum. Lærerne Line Maj Møller og 
Maria Sørensen trækker tre pinde, og det er så en gruppe. 

Matematikvejleder og lærere på Stormarkskolen i Nakskov arbejder 
undersøgende og mundtligt i matematik. Inspirationen har de fundet hos 
forskeren Peter Liljedahl. Nu har skolen et tænkende rum til matematik – og 
kollegerne har også fået øje på mulighederne i det næsten nøgne lokale.
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Matematik

Eleverne arbejder koncentreret, og alle byder ind med deres forskellige tanker om opgaven. 5.-klassen har ikke arbejdet med brøker tidligere, så dette 
er introduktion til brøkregning om et par uger.

Hver gruppe har tegnet de seks kagers udskæringer på deres whiteboard. Her diskuterer en gruppe med 
matematiklærer Maria Sørensen.

FAGLIGE NETVÆRK
Vær med i fællesskabet om
matematikundervisning på 
folkeskolen.dk/matematik
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med andre om hans 14 principper og ville 
meget gerne afprøve dem. Sammen med to 
matematiklærere fra skolen omdannede de en 
del af gymnastiksalen til en slags lokale med 
whiteboards. De hængte noget folie op, som 
eleverne kunne skrive på, og så prøvede de 
det af. 

Alle blev begejstrede, og skoleleder Jimmy 
Vinther Albrechtsen var med på ideen. De 
fik 70.000 kroner fra kommunen og kunne så 
indrette det tænkende rum med nyindkøbte 
whiteboards. Skolelederen har planer om, at 
andre fag skal prøve det tænkende rum, og at 
ledermøder skal foregå derinde, fordi han tror, 
at det kan give noget godt.

MOTIVATIONEN KOMMER 
AF SIG SELV I RUMMET

“Hvis du presser de to stykker sammen, så er 
de lige så store som de andre to”, forsøger en 
dreng sig med forklaring på onsdagens kage.

Line Maj Møller griner og spørger, om man 
kunne forklare det på en anden måde. 

“Ja, man kunne have lavet fire lange strim-
ler, og så var det samme størrelse. Så de fire 
stykker er lige store”.

“Det er en god tankegang”, siger Line Maj 
Møller.

En dreng mener, at matematik er nemmere 
her i det tænkende rum, end når man sidder 
med en bog.

“Man kan fortælle sin mening. Man skal 
sige noget, og når man tegner, så er det dob-
belt så stort, som når man skriver i bogen. 
Og så kan man viske ud og rette meget nemt. 

Man bruger sin hjerne lidt mere herinde”, 
lyder det fra hans gruppe.

Klassens matematiklærer, Maria Sørensen, 
fortæller, at eleverne indimellem har haft 
svært ved at arbejde med matematikbogen, 
men sidst, hvor de havde en introduktion i det 
tænkende rum, gik det meget bedre bagefter.

“Inden de havde set sig om, havde de skre-
vet tre sider i bogen, fordi de havde tankerne 
med herindefra”, siger hun.

Matematiklærerne mener også, at det er 
lettere at motivere eleverne i dette lokale. For 
eksempel har Line Maj Møller en gruppe fag-
ligt udfordrede piger fra 9. klasse, der arbejder 
med regnestrategier en gang om ugen. De be-
nytter også rummet – og det har givet et løft.

“De er aktive på en helt anden måde herin-
de. Der sker noget med mundtligheden, fordi 
eleverne skal forklare sig til hinanden, og der 
sker også noget med hierarkiet i en klasse. 
Det er lettere at melde sig ind, når de står 
her”, siger Line Maj Møller.

LÆRERNE HOLDER IGEN 
MED LØSNINGER

Matematiklærer Maria Sørensen fortæller om 
en elev, der næsten aldrig deltog i undervis-
ningen tidligere. Nu er han aktiv, kommer 
med sine bud og bliver hørt af de andre ele-
ver. Det er, som om han er vågnet op, og det 
gælder også i andre fag.

De har også måttet vise rummet frem til 
forældrene, da der var forældremøde i 5.c. For 
alle havde hørt deres børn fortælle om det. 

Og selv om det er matematik, som Peter 

OM METODEN
Den canadiske professor Peter 
Liljedahl arbejder med det 
tænkende klasserum – et rum uden 
andre møbler end whiteboards. 
Principperne er beskrevet i hans 
bog” Building Thinking 
Classrooms in Mathematics – 14 
teaching practices for enhancing 
learning”. 

Opgaven, som klassen arbejder 
med i artiklen, kan findes på 
nettet ved at søge på “the 
unusual baker”. 

Peter Liljedahl arbejder meget 
med problemløsning i matematik. 
På nettet kan man finde opgaver 
som “good problems” og små 
videoer med korttricks.

Vigtige principper er:
• Tilfældige grupper med tre 

elever i hver ud fra 
lodtrækning.

• Start lektionen med 
problemløsning præsenteret som 
en kort mundtlig fortælling.

• Hver gruppe har en tusch. 
Eleverne må først skrive på 
tavlen, når de har talt sammen.

• Anerkend elevernes spørgsmål 
undervejs, men svar ikke på 
dem, hjælp dem ikke. Lad dem i 
stedet være i frustrationen en 
tid, og lad dem for eksempel 
søge inspiration ved tavlen hos 
en anden gruppe.

• Evaluer det værdifulde.

Snart kan du booke undervisningsforløb og Faglige Dage. Tilrettelæg selv dagen for din klasse til Faglige Dage,  
hvor du vælger opgaver i vores app eller på tivoli.dk. Vælger du et vores mange motiverende forløb, giver Tivolis undervisere 

dine elever et helt nyt syn på emner som energiformer, 1800-tallet, PH og hans lamper og meget mere.

Brug Danmarks største klasselokale
M A S S E R  A F  S J O V  O G  L Æ R IN G  I  2 0 2 2

“DER ER RIGTIG MANGE AF DE FORSØG ELEVERNE LAVER 
HERINDE, MAN KAN BRUGE DIREKTE I UNDERVISNINGEN.”

Lærer, Ådalens Skole

Tilmeld din klasse på  
WWW.TIVOLI.DK/DA/SKOLER

Tilmelding åbner  
ME D I O  N O V E MB E R

FRA 70 KR.  
PR. ELEV/LÆRER 

INKL. ENTRÉ & TURPAS
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Liljedahl har introduceret rummet til, så er de 
sikre på, at de kan have glæde af det tænken-
de rum i mange andre fag. Kolleger på skolen, 
der har kigget ind, har kunnet se mange mu-
ligheder til deres fag.

“Det er jo ikke raketvidenskab. Det handler 
om at iscenesætte et problem. En lille kort 
historie med et problem. Hvis man siger: 'Slå 
op i bogen på side 16 og gå i gang med opga-
ve 4', så er den allerede død”, siger Line Maj 
Møller.

“Det er ikke rummet alene, det er hele 
tankegangen. Og forberedelsen. Det fungerer 
bedst, når vi er to lærere på, fordi vi har skul-
let øve os i ikke at blive for hjælpende eller 
guidende. Som lærer kan det godt være svært 
ikke at sige for meget, men det handler om, 
at eleverne skal være i frustrationen. Så vi har 
lært at komme med en anerkendende afvis-
ning, som vi kalder det. Det betyder meget, 
at eleverne er i frustrationen, og det gælder 
jo ikke om at blive hurtigt færdig, men om at 
komme med den gode forklaring”.

AT BEGÅ FEJL OG 
KOMME VIDERE

Maria Sørensen og Line Maj Møller under-
streger, at det giver en frihed at stå op og 
arbejde ved tavlen. Og så er der utrolig meget 
kommunikation i denne metode. Ligesom det 
nærmest er en forudsætning, at de begår fejl – 
og kommer videre derfra. 

Men det skal forberedes. Opgaverne skal 
passe til formen. Efterhånden har lærerne 
fundet ud af, at nogle af opgaverne om pro-
blemløsning i matematikbøgerne faktisk kan 
bruges fint her i rummet, men det gælder be-
stemt ikke alle opgaver.

Metoden tilgodeser begge poler i klassen 
– både de fagligt svage og de fagligt stærke. 
Samtidig er der ikke plads til at være klassens 
klovn eller den helt stille elev. Det kommer af 
sig selv, at rollerne bliver nogle andre. Aktivi-
tetsniveau og motivation øges for alle, oplever 
lærerne.

“Det fremmer en god kultur. Vi fremlægger 
et problem, men vi hjælper dem ikke. Eleverne 

skal selv. Tænk bare på, hvor meget tid man 
som lærer bruger på at danne grupper. Efter 
kort tid på denne måde holdt det op med at 
være irriterende, at de skulle arbejde sammen 
med en, de ikke tidligere havde lyst til at ar-
bejde sammen med. Nu tænker de, at det er i 
orden, og de har lært, at alle kan komme med 
en ny vinkel, et godt spørgsmål, at de tænker 
forskelligt, og at det er en fordel”, siger Line 
Maj Møller.

Derfor er det også blevet sjovere at være 
lærer.

“Den fælles forberedelse er noget, vi prio-
riterer, for det betyder noget. Vi har arbejdet 
lige så meget med os selv som med eleverne. 
Vi har også været i frustrationen, når vi skal 
hjælpe hinanden med ikke at begynde at guide 
eleverne. Til gengæld kan vi sende dem rundt 
for at se de andre gruppers tavler og tegninger 
som inspiration, hvis de er for frustrerede”, 
siger Maria Sørensen.

hl@folkeskolen.dk

Matematikvejleder Line Maj Møller sørger for ikke at give eleverne for meget hjælp. De skal udfordres til selv at tale og tænke sig til løsninger i grupperne.
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Fra fagene

HÅNDVÆRK OG DESIGN Der er 
stor forskel på, hvordan praksis-
delen af håndværk og design-
eksamen bliver afholdt på de 
forskellige læreruddannelses-
steder. Årsrapporten fra censo-
rerne viser, at der generelt er 
tilfredshed med praksisprøven, 
men at den tilrettelægges meget 
forskelligt. 

Censorerne anbefaler derfor, 
at man bliver enige om en fast 

form for praksisprøven, der reelt 
prøver den studerendes hånd-
værksmæssige færdigheder og 
bredden af dem. De foreslår 
lodtrækning og et prøveforløb 
dagen efter på værkstedet. 

Praksisprøven er fjerde del af 
den afsluttende eksamen i faget 
på læreruddannelsen.

NATURFAG Tre klasser fra 
Allerslev Skole i Lejre har be-
søgt Life-laboratorierne i Kgs. 
Lyngby for at lære at designe 
forsøg i naturfag. Hvert forsøg 
måtte kun have én variabel. 
Forsøgene handlede om enzy-
mers betydning, når man skal 
vaske pletter af tøj. Pletterne 
var okseblod, græs og rismel, 
og eleverne klippede små 
lapper, som de skulle vaske. 
De variable i forsøgene kunne 
være vasketiden, mængden af 
vaskemiddel, vandets tempe-
ratur eller vaskemetoden. 
Eleverne måtte blandt andet 
ryste vaskeflasker og vaskepo-
ser i op til ti minutter, fordi de 
selv agerede vaskemaskine. 

Novo Nordisk Fonden, der 
står bag Life, og Novozymes 
har forarbejdet en række 

svampepræparater til brug i 
undervisningen. Hjemme på 
skolen havde 6.b inden besø-
get arbejdet med svampe. De 
har fået leveret en undervis-
ningskasse fra Life, der blandt 
andet indeholder et ludospil 
med fagudtryk og en model af 
et enzym – cellulase – der klip-
per cellulose over i mindre 
stykker. Klassens naturfagslæ-
rer, Camilla Ryding, fortæller, 
at klassen har arbejdet lidt 
over en uge med svampene, 
samlet dem og lagt dem i pe-
triskåle med agar. Præparater-
ne havde eleverne med til 
Life-laboratorierne, så de kun-
ne se på dem i stereolup.

Elever lærer om enzymer

folkeskolen.dk/
naturfag

folkeskolen.dk/
h&d

SPECIALPÆDAGOGIK Et 
studiekort giver tit adgang til 
rabat hos frisører og cafeer, 
men STU-elever har ikke et 
studiekort. Undervisningsmi-
nisteren har svaret på spørgs-
mål fra Venstre og Dansk Fol-
keparti, at de enkelte skoler og 
uddannelsesinstitutioner kan 
udstede studiekort. 

Partierne har også spurgt til 
ungdomskort, der giver rabat 
på offentlig transport. Her kan 
unge, der er SU-berettiget 
eller går på en godkendt ung-
domsuddannelse eller videre-
gående uddannelse, få et 
ungdomskort, men det gælder 
ikke STU-elever. Det skyldes, 
at kommunerne har pligt til at 
sørge for udgifterne til fornø-
den befordring af de unge på 
STU. Svaret skuffer Autisme 
Ungdom, fordi det signalerer, 
at STU ikke betragtes som en 
rigtig uddannelse.

STU-elever kan bede 
om studiekort 

folkeskolen.dk/
specialpædagogik

folkeskolen.dk/
religion

Censorer efterlyser fast form på 
praksisprøve

Alternativt faghæfte 
til diskussion

KRISTENDOMSKUNDSKAB 
To lektorer har som diskussi-
onsoplæg skrevet et nyt fag-
hæfte til religionsfaget. Elever 
skal ikke lære af religion, men 
om religion, skriver Pia Rose 
Böwadt og Jes Heise Rasmus-
sen fra Københavns Professi-
onshøjskole. Det alternative 
faghæfte foreslår religion kun i 
udskolingen, da faget kræver 
et vist abstraktionsniveau. 
Fokus bør være på elevernes 
evne til at afkode og analysere, 
hvornår noget er religion, og 
lektorerne introducerer begre-
bet religious literacy. 

"Talen om religion er tit 
sovset ind i nogle politiske dis-
kurser, hvor religion bliver 
brugt som markør. Det gør det 
utrolig svært at have en sam-
tale om kristendom og islam, 
fordi man næsten med det 
samme bliver blandet ind i en 
værdipolitisk diskussion".
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Redigeret af: hl@folkeskolen.dk



DLF-kongres ’21

Lærerformand: 

For mange 
elever lærer for lidt 
– nu skal der ske 
noget

I sin første beretning som formand for Danmarks Lærerforening glædede Gordon 
Ørskov Madsen sig over den politiske vilje til at lytte til lærerprofessionen. "Dybde-
læring" og helt nye læreplaner i stedet for Fælles Mål er noget af det, han lægger på 
bordet.

ORD KAREN RAVN
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I den norske skole er man i øjeblikket i 
gang med at rulle helt nye læreplaner ud 
for fagene med fokus på “dybdelæring”. 

“Fantastisk ord! Altså at man ikke bare 
skøjter hen over mange emner og så hak-
ker af, når man har nået det. Men at vi som 
professionelle lærere får en ramme, der 
gør det muligt for os at prioritere i stofom-
råderne – og tage stilling til, hvornår og 
hvordan vi går i dybden, hvordan vi skaber 
plads til at bruge forskellige undervisnings-
tilgange”, lød det begejstret fra formand for 
Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov 
Madsen i hans første beretning som lærer-
formand på DLF’s kongres i denne uge.

“For mange elever lærer for lidt – det 
hører vi igen og igen – og de første til at 
genkende det er os, der arbejder i folke-
skolen”, sagde han. 

Lærerne er helt klar over, at der er ele-
ver, der ikke får det faglige og personlige 
grundlag, der skal til for at kunne klare sig 
godt i samfundet, som det er. 

“Vi kan diskutere, hvor mange elever der 
er tale om – og vi kan diskutere, hvad der 
er årsagen. Men vi kan ikke diskutere, om 
vi skal gøre noget ved det – for det skal vi”.

Der har som bekendt været fokus på 
problemet med den del af hver ungdoms-
årgang, der forlader folkeskolen uden 
tilstrækkelige færdigheder.

“Den vigtigste grund har været en ringe 
sammenhæng mellem politiske beslut-
ninger og hverdagens praksis”, mener 
Gordon Ørskov. “Gennem mange år har 

man i Danmark troet, at hvis bare vi fandt 
frem til den rette lovgivning – eksempelvis 
ved at lade os inspirere af Canada og New 
Zealand og så udarbejde en ny reform på 
det grundlag – så ville intentionerne blive 
til virkelighed. Men de positive, holdbare 
forandringer kan kun ske i et tæt og for-
pligtende samarbejde”.

Og lige præcis dér er der for alvor for-
andring lige nu. Gordon Ørskov oplever et 
bredt politisk ønske om at tage lærerpro-
fessionens viden med på råd. Han sidder 
i undervisningsministerens partnerskab 
Sammen om skolen, der rummer både sko-
lens parter og partiernes skoleordførere.

Ny testaftale er et gennembrud
“Og første store resultat så vi i fredags. 
Testene og et nyt evaluerings- og bedøm-
melsessystem var den første store test 
af samarbejdet”, sagde Gordon Ørskov 
og fortalte om det udspil, som Lærerfor-
eningen kom med sammen med KL og 
Skolelederforeningen, hvor de pegede på 
to områder, hvor test giver mening på et 
nationalt plan – nemlig læsning og mate-
matiske færdigheder.

“Forhandlingerne i forligskredsen har 
taget udgangspunkt i vores fælles oplæg. 
Og da forligskredsen i fredags fremlagde 
deres aftale, kunne jeg med glæde kon-
statere, at de principper, som vi lagde i 
hovedstyrelsen for snart et år siden, kunne 
genfindes i aftalen”.

Det betyder ikke, at den indgåede aftale 
på alle punkter flugter med Lærerforenin-
gens synspunkter. Men Gordon Ørskov 
kaldte aftalen et “reelt gennembrud”.

“Vi har fået begrænset de obligatoriske 
test til at omhandle læsning og matemati-
ske færdigheder – og det er os lærere, der 
træffer beslutning om, hvilke test- og eva-
lueringsredskaber der i øvrigt giver mening 
i undervisningen”. 

Tjekliste skal sikre bedre inklusion
Men de nationale test er ikke de eneste 
påtrængende udfordringer i folkeskolen, 
og DLF’s formand lagde i sin beretning 
op til, at partnerskabet bruges til at skabe 
en helt ny skolepolitisk kultur, hvor folke-
skolen udvikles i tæt samarbejde mellem 
praksis i skolen, forskning og politikere. Og 
blandt punkterne øverst på dagsordenen 
er problemerne med inklusion og det at 
rumme alle elever i undervisningen.

“Ofte ser læreren tilbage og tænker: Det 
her kunne jeg have gjort bedre hvis … Hvis 

“Sammen med KL og skolelederne har vi arbejdet 

med et forslag, hvor vi i en længere proces også 

herhjemme vil udvikle en helt ny læreplansramme 

som erstatning for de nuværende Fælles Mål”, 

fortæller DLF-formand Gordon Ørskov Madsen. 

Arkivfoto: Peter Helles Eriksen

DLF-KONGRES ’21
Danmarks Lærerforening holder i år 
kongres i dagene 2.-4. november. De 
knap 300 delegerede er samlet i Tivoli 
Congress Center i København. 

Du kan følge kongressens beslutninger 
og debat på folkeskolen.dk og i næste 
nummer af fagbladet Folkeskolen.
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hvad? Det skal vi have frem. Vi skal have 
fat i, hvilke faktorer der har betydning for, 
om vi lykkes med undervisningen for alle 
elever – også for dem, der har brug for 
særlige tiltag. Der skal skabes plads til de 
diskussioner – på skolerne, i kommunerne 
og i vores samarbejde om folkeskolen”, 
sagde lærerformanden og anerkendte 
fuldt ud, at de udfordringer, lærerne står 
med ude på skolerne, ikke forsvinder, fordi 
man nu rammesætter løsningen i et nyt 
diffust begreb, “mellemformer”.

Gordon Ørskov pegede på en styrkelse 
af den pædagogisk-psykologiske rådgiv-
ningsfunktion, PPR, og så foreslog han en 
tjekliste:

“Jeg vil helt konkret foreslå, at vi som 
forening udarbejder en slags tjekliste, 
som kan bruges dels af den enkelte lærer 
og lærerkollegiet i samarbejde med sko-
leledelsen, dels af kredsen i samarbejde 
med forvaltningen om prioritering af re-
surserne. En liste, der indeholder punkter, 
som sikrer, at man i samarbejdet er op-
mærksomme på de allervigtigste faktorer, 
som skal være gældende i en inkluderen-
de skole”. 

“Eksempelvis: Har vi sammen tænkt på 
at sikre resurser til den enkelte skoles re-
sursecenter? Har vores medlemmer i PPR 
de rigtige rammer og organiseringer for 
samarbejdet? Og er vi gode nok til syste-
matisk at bruge den viden, der er på skolen 
hos kolleger, vejledere – og den ekspertise, 
der findes i PPR? Har vi budgetteret med 
midler til at sikre undervisning til elever 
med behov for under ni timers støtte? Jeg 
forestiller mig, at vi får samlet viden ind fra 
medlemmerne – og på den baggrund får 
kvalificeret tjeklistens spørgsmål”.

Det handler ikke kun 
om praksisfaglighed
Blandt andre statsministeren har givet 
udtryk for, at folkeskolen er blevet for 
boglig og for akademisk, og der mangler 
“praksisfaglighed”, Og Gordon Ørskov er 
enig et langt stykke hen ad vejen.

“Men helt så enkelt er det ikke. Den 
måde, man har gennemført test og eksa-
miner på, ja, hele den måde, man omtaler 
det at have succes i skolen på, har alt 
sammen gjort, at folkeskolen er blevet for 
boglig. Det handler ikke kun om praksis-
faglighed – det handler om skolens brede 
dannelsesopgave og om elevernes enga-
gement og glæde ved at gå i skole. Det 
bliver en overfladisk løben fra emne til 

emne, fordi fagenes beskrivelse er blevet 
omfattende og detaljeret, målbeskriven-
de”, sagde han og pegede på den norske 
“dybdelæring” som et modsvar.

“Sammen med KL og skolelederne 
har vi arbejdet med et forslag, hvor vi i 
en længere proces også herhjemme vil 
udvikle en helt ny læreplansramme som 
erstatning for de nuværende Fælles Mål. 
Lad os få en grundlæggende drøftel-
se af, hvad det er for en skole, som vi i 
fællesskab ønsker. En skole, hvor vi ikke 
formulerer snævre ’outputmål’ for under-
visningen, men fagformål, der fremmer 
elevernes alsidige udvikling”.

Samtidig er der hele tiden ønsker om 
nye emner, folkeskolen skal håndtere – 
senest teknologiforståelse.

“Men apropos fag- og emnetrængslen 
– hvordan får vi så plads til den faglighed 
i skolen, hvis vi ikke piller noget andet 
ud?” spurgte lærernes formand ud i salen 
til de cirka 300 delegerede. 

“Jeg har deltaget i regeringens digita-
liseringspartnerskab. Nogle af de mest 
teknologibegejstrede mente, at man 
kunne digitalisere store dele af under-
visningen. Man skal blot finde de rigtige 
undervisningsforløb og dernæst udbrede 
dem på digitale platforme. Det tillod jeg 
mig at være imod”.

“Jeg er til gengæld tilhænger af, at vi 
bruger teknologier til at styrke god un-
dervisning, at eleverne opnår større tek-

nologiforståelse, og at teknologier styrker 
den demokratiske dannelse – og ikke 
svækker den”.
    Men formandsberetningen handlede 
ikke kun om skolens indhold – også om 
rammer og økonomi for både folkeskole 
og læreruddannelse.

“Der er behov for, at vi skaber en klar 
kobling mellem skolens opgaver og de 
resurser, der er til rådighed. Den tidligere 
besluttede ’lærermilliard’ har nogle steder 
gjort en forskel og sikret nye lærerstillin-
ger. Men den har også vist svagheden i 
hele grundlaget for folkeskolens økonomi. 
Nye centrale penge bliver flere steder 
udhulet af, at der sker ændrede priorite-
ringer i kommunerne, eller lagt sammen 
med andre midler, som allerede er bevil-
get. Og så er skolerne reelt ikke meget 
bedre stillet”.

Alle skal med i arbejdstidsaftale
Det er første skoleår med en ny arbejds-
tidsaftale, A20, i folkeskolen, og til næste 
år kommer skolerne på statslig overens-
komst også med. 

“Arbejdet med at realisere A20 skrider 
godt fremad – i rigtig mange kommuner. 
Men vi skal også være helt på det rene 
med, at en kulturændring, som vi taler om 
med den nye arbejdstidsaftale, ikke sker 
fra den ene dag til den anden”.

“Vi skal også være knivskarpe i forhold 
til de kommuner, hvor dørene ind til sam-

“OFTE SER LÆREREN 
TILBAGE OG TÆNKER: DET 
HER KUNNE JEG HAVE GJORT 
BEDRE HVIS … HVIS HVAD? 
DET SKAL VI HAVE FREM”.
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AFHOLDES IGEN
DEN 14. – 18. MARTS

2022

og få en bankrådgiver som 
gæsteunderviser i din klasse

Tilmeld dig på:

PENGEUGE.DK

For 7., 8. 
og 9. klasse

arbejdet forbliver lukkede. Det skal og vil 
vi ikke acceptere”, sagde formanden. 

“Jeg vil her gerne rose KL for konsekvent 
at vælge samarbejdets vej. Det gælder de 

fælles bestræbelser på at udvikle skolen, 
men også langt de fleste kommuners be-
stræbelser på at realisere A20. Men vi har 
stadig en fælles opgave i at få alle med!” 

lovede han og pegede på, at han fortsat 
oplever alt for lidt opmærksomhed fra 
arbejdsgiverne i overenskomstperioden – 
navnlig fra statens side.

“Vi er først i mål med A20 og A21, når 
alle medlemmer kan mærke forskellen”.

kra@folkeskolen.dk

Denne artikel er skrevet før kongressen 
på baggrund af Gordon Ørskov Madsens 
talepapir. Det talte ord gælder.

Sidste uges aftale om nye test i folkeskolen flugter ikke 

med Lærerforeningens synspunkter på alle områder. 

Men DLF-formand Gordon Ørskov Madsen betegner 

aftalen som et “reelt gennembrud” for hovedstyrelsens 

principper omkring nationale test. 

Arkivfoto: Peter Helles Eriksen
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“For mig er også små 
skridt i den rigtige 
retning vigtige – bare 
vi tager tilstrækkeligt 
mange af dem”.

Et stort skridt 
fremad Opgør med 

skoledistrikterne 

Med fredagens politiske aftale om test og 
evaluering kan vi omsider se afslutningen 
på alt for mange års bøvl med nationale test. 
Målet med de nationale test var dels at give 
samfundet og politikerne et nøgternt billede 
af udviklingen i folkeskolen, dels at styrke 
lærernes undervisning. Som vi alle ved, kun-
ne de ingen af delene.

Fredagens aftale betyder, at der fremover 
kun testes i læsning og matematiske færdig-
heder, at testene ligger i starten af året, og at 
de adaptive test erstattes af lineære test, som 
vi kan bruge til noget. Aftalen indebærer også 
at elevplanerne droppes, og at uddannelsespa-
rathedsvurderingen afskaffes.

Men aftalen er ikke kun afslutningen på 
noget. Den er også en begyndelse. Danmarks 
Lærerforening har i samarbejde med KL 
og Skolelederforeningen fremlagt et fælles 
grundlag for evaluering i “Sammen om 
skolen”, hvor parterne omkring folkeskolen 
mødes med politikerne. Og vores forslag har 
dannet grundlag for den nye aftale. Det er 
udtryk for nye politiske muligheder, at vi som 
folkeskolens praktikere tages med på råd, 
inden der træffes beslutninger. Et tæt samar-
bejde mellem KL, Skolelederforeningen, DLF 
og de øvrige skoleparter er en helt afgørende 
forudsætning for at skabe holdbare forandrin-
ger i folkeskolen. 

De muligheder skal vi bruge, for folkeskolen 

står som bekendt med mange andre udfordrin-
ger end nationale test. Inklusionsopgaven, for 
mange elever, der ikke får nok ud af skolen, et 
undervisnings- og arbejdsmiljø, der er belastet 
– det er udfordringer, der ligger ligefor.

Folkeskolen udgør et vigtigt fundament 
for vores samfund – det er alle klar over. Vi 
skal være glade for, at der er bred interesse 
for skolens udvikling. Og vi skal som skolens 
professionelle være parate til at dele viden og 
erfaringer med de politiske beslutningstagere. 
Ikke som alt eller intet-svar, hvor vi kommer 
med færdige løsninger. Men i et forpligtende 
samarbejde, hvor pædagogiske argumenter 
tæller og vægter, og alle parter er med. For 
mig er også små skridt i den rigtige retning 
vigtige – bare vi tager tilstrækkeligt mange af 
dem.

Fredagens aftale er et første stort skridt 
fremad. Det bliver ikke det sidste!

AF GORDON ØRSKOV 
MADSEN,
formand for 
Danmarks 
Lærerforening

Illustration: 
Hayley Wells

.DK

”Jeg håber, dette skøre forslag ikke bliver 
til noget. (…) Jeg ville også vælge privat-
skolen, hvis folkeskolen ville bruge mine 
børn som bønder i et fortænkt socialt 
skakspil”.
M. HJORTH, LÆRER

”Tro det eller ej, Pernille, for mange 
forældre er folkeskolen faktisk et bevidst 
valg. Men at vælge en folkeskole i et 
ghettoområde til, når man selv har valgt 
at bo et sted, hvor forældre kalder deres 
børn for Anna og Anker, er nok ikke særlig 
almindeligt”.
KAROLINE HANSEN

”Hvis man reelt ville løse problemet, 
skulle man være langt bedre til at sprede 
de almennyttige boliger bedre ud, så alle 
mindre bemidlede familier ikke bor i de 
samme boligkvarterer. Men det er jo en 
helt anden minister”.
TIM JOHANNSEN, FOLKESKOLELÆRER

Uddrag af kommentarer til artiklen 
“Ministerens svendeprøve: Nu skal 
folkeskolens elever fordeles”.

Debat
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Lektioner, der er baseret på 
nationale læseplaner og 
omhandler: 
•  Computationel tænkning

•  Teknisk design

•  Mundtlig kommunikation

•  Energi, energioverførsel, sammenstød

•  Social og følelsesmæssig udvikling

NIEUW

MINDRE KLASSER

LEGO® Education
SPIKETM Essential
Væk yngre folkeskoleelevers interesse 
for naturvidenskabelig læring gennem 
sjov  problemløsning, og hjælp dem 
med at opbygge robusthed og tænke 
selvstændigt.

NY ©LEGO

LEGOeducation.com/SPIKEessential

Grønland er ikke Græsted

Folkeskolen i dele af Grønland skaber 
mismod blandt eleverne. Jeg har en grund-
teori om, at man bør tage udgangspunkt i 
kulturbaggrunden, skabe en skole, der giver 
mening for børnene – og erkende, at det 
enkelte menneskes vilkår i Grønland og 
Danmark er vidt forskellige. Jeg udtaler mig 
i det følgende især om Østgrønland, hvor 
jeg var så heldig at få arbejde på skolen i 
Tasiilaq (tidligere hed øen Angmagssalik) – 
og lufthavnen er på øen Kulusuk.

Ifølge den japanske filosofi “Wabi Sabi” 
giver det mening at sammenfatte tilværel-
sens vilkår i sætningen: “Intet varer, intet 
er færdigt, og intet er perfekt”. Overført på 
Grønland: Vi har presset et dansk, bogligt, 
skolesystem ned over grønlandske børn – 
uden at ændre på forholdene i mange år.

I en sammenfatning kommer der her 
nogle bud på, hvordan den grønlandske 
folkeskole kan anspore til mere glæde og 
læring: Mindre boglig skole. Mere bevæ-
gelse, idræt, boldspil, vandreture i fjeldet 

med en naturvejleder. Livsnær matematik: 
Bygge noget med hænderne, læse en ar-
bejdstegning. Husflid (taktile færdigheder). 
Korsang og mere musik. De gode historier 
– de gamle i byen kan inviteres og fortælle 
historier, fra som det var før. Det giver per-
spektiv! “Radioskole” – via computere og 
nettet. Børn i bygderne bor ofte langt væk, 
måske seks timers sejlads, så fjernunder-
visning som i Australien kan give et skub 
fremad. Hvorfor er der ikke en progressiv 
professor udi pædagogik, der har samlet 
erfaringer sammen fra Australien? Hvilke 
metoder virker?

Endelig: Det er ikke smart at afvikle prø-
ver som i Danmark. Grønland er ikke Græ-
sted. Og tunge skriftlige opgaver er vejen 
til mismod og nederlag. Hvis man vil have 
en befolkning til at blomstre, skal den have 
indflydelse og ansvar. Husk ordene: Intet 
varer – og intet er færdigt.

Forkortet af redaktionen

 NIELS VILLEFRANCE ANDERSEN, pensionist, Køge

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.



26

Tema/tolærereordning

Flere lærere 
underviser 
sammen

Et stort flertal af landets skoler gør brug af den frihed, som regeringen helt 
ekstraordinært har givet skolerne i dette skoleår til at konvertere den 
understøttende undervisning. Resurserne går i vid udstrækning til at give 
eleverne to lærere eller to voksne i timerne. 

O R D

Maria Becher Trier

86 procent af skolerne udnytter den aftale, 
som regeringen indgik kort før sommerferien 
om mere frihed til at konvertere understøtten-
de undervisning (UUV) i dette skoleår. Og på 
langt de fleste skoler går resurserne til tovok-
sentimer og/eller tolærerordninger. 
    Det viser en rundspørge til landets skolele-
dere, som fagbladet Folkeskolen har foretaget 
dette efterår via mail. Rundspørgen blev sendt 
til alle landets folkeskoler – 137 har svaret på 
spørgsmålene. 
    64 procent har konverteret til tovoksenti-
mer, mens 60 procent har indført tolærerord-
ningen. Mange steder har skolerne også valgt 
at dele eleverne op i hold. 

“Mere kvalitet med flere voksne i lokalerne 
er vejen frem”, lyder en kommentar fra en 
skoleleder, der også er glad for, at der er kom-
met en kortere skoledag. 

“Vi konverterer al understøttende un-
dervisning bortset fra det, vi anvender i 
morgenbånd – morgensamling, læsebånd 
med videre, skriver en anden skoleleder i 
kommentarfeltet. 

En tredje skoleleder skriver: “Inden vi fik 
muligheden via de større frihedsgrader, hav-
de vi i bestyrelsen besluttet at omlægge den 
understøttende undervisning til tolærerord-
ning”. Før skulle man søge dispensation til 
den omlægning, men med de større friheds-
grader kan beslutningen tages på skolen. 

Formand for Skolelederforeningen Claus 
Hjortdal hører det samme. Han mener, at be-
sparelser er en væsentlig grund til, at skoler 
prioriterer kortere skoledage med flere voks-
ne i timerne.

“Der er rigtig mange kommuner, der har 
sparet så meget, at der er behov for det. Når 

vi spørger skoleledere, er de fleste indstillet 
på, at den lange skoledag ikke er dårlig, men 
de har ikke råd til det, for de mangler timer. 
Det, vi mangler tid til, er den foregribende 
indsats, når børn kommer på kant. Hvis der 
er en lærer til 25 lektioner, så er det svært at 
nå andet end undervisning. Det giver luft, når 
man er to, og det kan i dag økonomisk kun 
lade sig gøre, hvis man skærer i skoledagens 
længde”, siger Claus Hjortdal. 

Det er især på mellemtrinnet, at skolele-
dere som følge af de større frihedsgrader har 
valgt at konvertere den understøttende under-
visning. Derefter følger udskolingen, og sidst 
kommer indskolingen.

Nogle steder sætter økonomien en bremse 
for at konvertere den understøttende under-
visning, viser rundspørgen:

“VI har i forvejen konverteret. Vi har 
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ikke konverteret yderligere som følge af den 
politiske aftale. Det ville blot give os flere 
udgifter til skolefritidsordningen”, lyder det 
fra en skoleleder. 

Der er også nogle skoleledere, som afven-
ter, hvordan rammerne kommer til at se ud 
næste skoleår. 

“Vi havde allerede konverteret nogle 
UUV-timer til tolærertimer. Vi er tilbagehol-
dende, da vi gerne vil se en permanent løsning, 
som ikke skal laves om til næste skoleår. Vi 
har brug for stabilitet”, skriver en skoleleder. 

Det er dog ikke alle, der ønsker en kor-
tere skoledag: “Vi mener ikke, at elevernes 
skoledag skal være kortere. Vi mener, at den 
understøttende undervisning har stor værdi”, 
skriver en leder således.  

ØNSKER SIG
PERMANENT FRIHED 

Langt de fleste af skolelederne ønsker, at 
dette års frihedsgrader gøres permanente. Det 
gælder for hele 78 procent, mens blot seks 
procent er imod. Her viser kommentarerne, 
at der er en vis splittelse om, hvilke konse-
kvenser permanente frihedsgrader vil få for 
skolerne. 

“Der kan komme store forskelle mellem 
folkeskoler, og udnyttelsen af frihedsgra-
derne kan komme til at hænge sammen med 
optimering af resurser – selv om det ikke er 
intentionen”, skriver en. 

Det er delvist en god ide at gøre friheden 
permanent, lyder det fra en anden: “Vi finder 
frihedsgraden om den konverterede UUV og 
friheden til at placere tolærerordninger, hvor 
det giver bedst mening, god”. 

Flere skoleledere angiver, at de ikke øn-
sker total frihed, at alt bliver afskaffet, men 
snarere erstattet af noget bedre. 

“Noget skal komme i stedet, og hvis den 
understøttende undervisning droppes, skal der 
tænkes lidt anderledes”, skriver en skoleleder. 

Claus Hjortdal fortæller, at det er netop 
disse tanker, som man efterprøver i samar-
bejdet Sammen om Skolen, som undervis-
ningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har 
indkaldt til, og hvor også Danmarks Lærer-
forening (DLF) deltager. 

“Der er enighed om, at vi skal have mindre 
styring, men samtidig er der en bekymring 
for, om det bliver et ensartet skolevæsen, 
hvis den enkelte skole definerer niveauerne”, 
siger han. 

Han genkender frygten for, at kommu-
nernes forskellige resurser vil betyde, at der 
kommer meget forskellig skole hen over 
landet, hvis frihedsgraderne er store. 

“Hvis man ikke passer på, bliver den kom-
munale økonomi så klemt, som den var før 
2014. Dengang var der op til et års forskel 
på, hvor meget børnene blev undervist i løbet 
af et skoleliv. Det var også derfor, man la-
vede folkeskolereformen, for at sikre, at alle 
fik den sammen undervisning. Hvis man gør 
frihedsgraderne permanente, så er risiciene, 
at det sker igen”. 

mbt@folkeskolen.dk

KREDSRUNDSPØRGE  

Danmarks Lærerforening (DLF) har i 
oktober gennemført en spørgeskemaun-
dersøgelse blandt de lokale lærerkredse. 
Undersøgelsen, der dækker 76 af landets 
kommuner, bekræfter tendensen i denne 
artikel. 

DLF-rundspørget viser, at 84 procent af 
kommunerne har skoler, der konverterer 
understøttende undervisning (UUV), og at 
resurserne for 94 procents vedkommende 
er anvendt til tolærerordninger. Der 
konverteres også til tovoksenordninger 
(70 procent) og holddeling (55 procent).  

Kilde: DLF 

SÅDAN GJORDE VI
Folkeskolen har sendt et spørgeskema til skolelederne på landets omkring 1.200 
folkeskoler. 137 skoler har besvaret hele spørgeskemaet, hvilket giver en 
svarprocent på 11,5. Med den lave svarprocent bør resultaterne tages med et vist 
forbehold. Skolerne i undersøgelsen er placeret i 63 af landets 98 kommuner. 
Svarene er indsamlet i september og oktober 2021.

Flere voksne og 
mere holddeling 
Hvad konverterer I den understøttende 
undervisning (UUV) til på din skole?

Mellemtrinnet 
får et løft
På hvilke klassetrin konverterer I mere 
UUV end tidligere?

64 %

1. klasse

2. klasse

3. klasse

4. klasse

5. klasse

6. klasse

7. klasse

8. klasse

9. klasse

10. klasse
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TO 
LÆRERE 
I ALLE 
TIMER  

O R D  Maria Becher Trier
F OTO  Lars Horn
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Vikartimer, dansk som andetsprog, understøttende undervisning og 
vejledertimer er sløjfet på Tornhøjskolen i dette skoleår for at skrabe midler 
sammen til, at der kan være to lærere i alle fag i alle timer i udskolingen. 

Det rykker, når der er to lærere i klasserne. Det er skoleleder John 
Schulz på Tornhøjskolen i Aalborg slet ikke i tvivl om. Derfor satte han 
sig, kort efter at han blev ansat i marts i år, ned med ledelsesteamet på 
skolen og begyndte at skrabe resurser sammen. 

“Grundlæggende har vi valgt at kigge på skoleåret. Det er lykkedes, 
sådan at vi nu på papiret har tolærerordning i alle klasser i alle fag i 
hele udskolingen”, siger han og tilføjer, at det faktisk er sådan på det 
meste af skolen i dette skoleår. 

Målet er klart: Højne de faglige resultater, øge trivslen og antallet af 
elever på skolen. 

EKSTRA PENGE TIL
UDFORDRET SKOLEOMRÅDE 

Tornhøjskolen er en folkeskole i et område af Aalborg, som er kendt 
for at være lidt svært. Lidt over halvdelen af eleverne er tosprogede, 
så skolen har fra kommunen også en tildeling af socioøkonomiske 
midler. Øvelsen på skolelederkontoret i foråret gik ud på at tænke 
hverdagen anderledes. 

I stedet for at lærere i dansk som andetsprog, læsevejledere og ma-
tematikvejledere hev elever ud af klassen til særindsatser, ville lederne 
forsøge at få lærerne til at være i klasserne, så der hele tiden kunne 
være to lærere på. Målet var, at alle lærere var faguddannede – det er 
lykkedes i de store fag som dansk, matematik og engelsk. I de mindre 
fag som tysk og praksisfaglige fag er det ikke altid muligt, men udsko-
lingsleder og skemaplanlægger Christian Møller gør, hvad han kan. 

“Det er lykkedes 100 procent i dansk, matematik og engelsk. Hvis 
vi ikke kan finde to fysiklærere, så kan vi finde en lærer, som har 9. 
årgang og derfor har relationen, så man har to lærere i klassen, der ken-
der alle børnene”, siger Christian Møller.

Alle dansk- og matematiklærere har to forberedelsestimer om ugen 
sammen, og det betyder meget, at lærerne har tid til at forberede sig 
sammen, fortæller skolelederen. 

“Ellers kan man komme til at spilde forberedelsestiden. Det gode er, 
at hvis en lærer skal overtage timen alene, så ved han eller hun, hvad 
der skal ske, for begge lærere har været med til at planlægge”, siger 
John Schulz.

VIKARER ER AFSKAFFET
 – SÅDAN NÆSTEN

Næsten alle penge, som var sat af til vikartimer, er også lagt i puljen til 
tolærertimer. Så det er en forudsætning, at lærerne kan dække ind for 

Lærerne Line Rosendal og Julie Melgaard Hagerup er meget tilfredse 
med at undervise sammen på 8. klassetrin.
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karundervisning slet ikke kan sammenlignes 
med læreren, der har klassen, kender eleverne 
og har været med til at forberede undervisnin-
gen. 

 “Det vigtigste er, at vi skal lave en god sko-
le. Det mener vi helt klart, at vi gør. Vi vil me-
get gerne have flere forældre til at vælge os, og 
vi ser også gerne, at eleverne afslutter herfra”.

TO LÆRERE I UDSKOLINGEN
ER NYTÆNKNING

I dag har Tornhøjskolen ti elever i 7. klasse, 
30 elever i 8. klasse og 12 elever i 9. klasse. 
Målet er, at flere bliver hængene hele vejen.  

“Det, vi laver her, kan man ikke lave på 
alle folkeskoler i Aalborg. Vi har en særlig 
elevgruppe, og vi har ekstra resurser. Vi ved, 
at politikerne i valgkampen op mod kom-
munalvalget vil satse på tolærerordninger i 
indskolingen. Men hvad med de poder, der 
sidder i 8. og 9. klasse, der virkelig har noget 
at indhente? De kommer efter konfirmationen, 
og så ved de lige pludselig godt, at det er me-
gavigtigt at rykke. Her er vi klar til at hjælpe 
dem”, siger Christian Møller. 

John Schulz mener, at selv om alle skoler 
måske ikke kan hive helt så mange penge 
sammen til tolærerordninger, som det er lyk-
kedes for Tornhøjskolen, så kan man nå langt 
ved at se på organiseringen. 

“Vi har taget meget med, men vi har ikke 
taget alt. Man kan mere, end man tror, men 
man skal være villig til at slippe rigtig meget”, 
siger han.

Da ledelsen i foråret fortalte om planerne, 
var der stor opbakning fra personalet. Men da 
lærerparrene blev sat sammen, gav det nogle 
udfordringer. 

“I processen ville alle gerne. Så blev det 
til virkelighed før sommerferien. Tidligere 
var man en god kollega, men man blev uden 
for klasseværelset. Nu skal man med ind og 
virkelig undervise sammen. Det kræver meget 
snak sammen. Man finder først det rigtige 
leje efter et stykke tid”, siger John Schulz og 
fortæller, at der på sigt helt sikkert vil være 
lærerpar, som må justeres for at opnå de bed-
ste makkerpar. 

“I de tilfælde, hvor det sker, vil lærerne ofte 
også selv synes, det er en god ide”, siger han. 

mbt@folkeskolen.dk

hinanden, når der eksempelvis opstår sygdom, 
eller hvis en lærer skal på efteruddannelse. Til 
gengæld har de en aftale på skolen om, at man 
ikke kan tages ud af sin forberedelse for at vi-
kariere for andre. Det skete ofte sidste år. 

Kort før sommerferien var ledelsen næsten i 
hus med at få skemaet til at gå op. Der mang-
lede stadig resurser til de sidste timer med to 
lærere, men så kom hjælpen fra en uventet 
kant. Folketinget blev enige om, at skoler i 
dette skoleår må konvertere understøttende un-
dervisning til tolærertimer uden dispensation. 
Den øgede frihed gjorde, at skemaet kunne gå 
op, så der nu er to lærere i alle fag i udskolin-
gen – og i øvrigt næsten på hele skolen. 

“Vi konverterer ikke al understøttende un-
dervisning, for vi har også en idrætsprofil, og 
vi vil ikke fjerne de fire timers idræt, vi har. 
Desuden varierer det, hvor meget understøtten-
de undervisning eleverne har, alt efter hvilket 
klassetrin de er på. Men vi har brugt det me-
ste”, forklarer John Schulz.  

Der var i budgettet ikke helt nok penge til 
at køre to lærere i alle timer, men John Schulz 
har valgt at underbudgettere: “Et skoleår er 
dynamisk, så der sker altid et eller andet, der 
gør, at det kan gå op i sidste ende”.

Lige nu har han eksempelvis en lærer, der 
er på barsel i seks uger. Her er det aftalt i læ-
rerteamet, at der ikke kommer en vikar. Den 
anden lærer tager så timerne alene i barslen, og 
på den måde indhentes noget af underskuddet. 
Og med ansvar for at få skemaet til at gå op 
kan Christian Møller fortælle, at skolen før 
brugte mange penge på vikarer. 

“Vi brugte på tre år i underkanten af en mil-
lion kroner til nyuddannede studenter og folk, 
der ikke var læreruddannede. De penge er lagt 
ind i tolærerordninger. Men vi bruger stadig 
nogle penge på vikarer. Det bliver vi nødt til. 
Når vi nu siger, at vi har to lærere i alle klas-
ser, så skal vi også have det langt det meste af 
tiden”, siger Christian Møller. 

John Schulz understreger, at tidligere vi-

”TIDLIGERE VAR 
MAN EN GOD KOLLEGA, 
MEN MAN BLEV UDEN 
FOR KLASSEVÆRELSET. 
NU SKAL MAN MED 
IND OG VIRKELIG 
UNDERVISE SAMMEN”.

Tema/tolærerordning
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Yasmin Bismark Kullab og Mohamad Acmad Zatiti fra 8. klasse på 
Tornhøjskolen i Aalborg får meget mere ud af undervisningen, synes de, 
nu hvor der er to lærere i klassen. Foto: Lars Horn

Ingen vikar siden 
sommerferien

To lærere i alle timer gør en forskel. Skolen er blevet et bedre sted at 
være efter sommerferien. Det fortæller Yasmin Bismark Kullab og Mo-
hamad Acmad Zatiti fra 8. klasse på Tornhøjskolen i Aalborg.

“Man kan få meget mere hjælp fra en lærer”, siger Mohamad, som 
har en vane med at smække kondiskoene på bordet og vippe let på 
stolen, mens han samarbejder med en klassekammerat om matematik- 
opgaverne. Også selv om en lærer har sagt, at fødderne skal blive på 
gulvet. “Jeg er megadårlig til matematik. Men nu sidder jeg ikke bare 
med opgaven og kigger. Nu får jeg hjælp”, siger han. 

Yasmin mener, at hun oplever en faglig fremgang efter sommerferien. 
“Vi har haft to lærere i dansk siden 3. klasse. Så det er ikke nyt, at 

der er to i klassen, men det er nyt, at det er i alle fag”, siger Yasmin. 
“Jeg oplever, at der er større positiv effekt på faglige resultater”. 

Begge elever er enige om, at det, at de altid kender lærerne, og at læ-
rerne altid kender dem, gør den største forskel. “Vi har ikke haft vikar 
siden sommerferien”, konstaterer Mohamad. 

“I stedet for at det er en fremmed vikar, som man ikke kender så 
godt, så er det en lærer, som man er tryg ved, og som man har haft før. 
En lærer, som ved, hvad der skal ske. Læreren kender ens behov og 
kan bedre hjælpe, og det bevarer roen i klassen”, siger Yasmin.

Eleverne kan også godt mærke, at lærerne forbereder undervisningen 
sammen. 

“De kan forklare det på hver sin måde, så bliver det lettere at få fat i 
det, vi har om. Det kan også være, at de har to forskellige synspunkter, 
som de kan sammenligne i undervisningen. Man kan også mærke, at de 
har flere ideer til at forberede undervisningen”, siger Yasmin.  

Især giver det bedre undervisning, når matematik bliver delt op efter 
niveau, synes de to 8.-klasseelever.

“I matematik fokuserer lærerne nu meget mere på ens niveau. Før 
havde vi alle mere det samme. Nu ser de på, hvad vi er gode til, og 
hvor vi skal have mere hjælp”, siger Yasmin. 

“De, der ikke er så gode til det, får hjælp et sted, og de, der er mid-
del, får et sted, og de, der er gode, et andet sted. Det er godt. Man lærer 
simpelthen bedre”, siger Mohamad, der føler, at han har fået bedre styr 
på matematik i dette skoleår. 

“I 6. og 7. klasse var jeg megadårlig. Men nu kan jeg faktisk genlære 
det, jeg mangler. Lærerne kender os, så de går direkte over til os, når 
de ved, at vi har udfordringer – også uden at vi spørger”.

mbt@folkeskolen.dk
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“Vi kan 
bruge 
hinandens 
forskellig-
heder”
Omstillingen til to lærere i alle fag har været 
stor, men også god, lyder det fra både nye og  
en mere erfaren lærer på Tornhøjskolen. 

30 elever er samlet til matematik. Nogle sidder 
på stole, nogle står op ad væggen. Der er tre 
lærere i 8.-klassen. En går rundt og får ro på 
flyvende knytnæver og provokerende skuldre. 
Stemningen er let – en leg fra frikvarteret om 
at knalde en knytnæve i skulderen på side-
manden er flyttet med ind i matematiktimen. 
Den ene lærer lægger beroligende en hånd på 
de urolige teenagelemmer, mens lærer Julie 
Melgaard Hagerup og matematikkollegaen 
Line Rosendal forrest i klassen lynhurtigt får 
forklaret dagens opgave om byplanlægning. På 
få minutter er eleverne delt op. Julie Melgaard 
Hagerup kigger på sin kollega, og de forsvin-
der hvert sit sted hen. De har hver sin gruppe 

elever, og hjælpen kommer prompte, når en 
elev stikker poten i vejret. 

De to kolleger har matematik sammen i 
den ene 8. klasse. I dag er en lærer i skolens 
anden 8. klasse på udflugt, så lærerne har slået 
klasserne sammen, så de er tre lærere om 30 
elever. Både Julie Melgaard Hagerup og Line 
Rosendal er nyuddannede lærere, og netop det 
at være to i og om undervisningen var en af-
gørende faktor for, at Julie Melgaard Hagerup 
valgte jobbet på Tornhøjskolen. 

“Jeg søgte stillingen, fordi der stod i opsla-
get, at der var to lærere i alle fag”, siger hun 
og fortæller, at det er et stort plus, at hun det 
første år af sit lærerliv som udgangspunkt ikke 

skal stå alene med eleverne – og hun og ma-
tematikkollegaen er meget enige om, hvordan 
undervisningen i matematik skal forløbe.  

LÆRERE HAR LÆRT AT 
GIVE HINANDEN PLADS

I fysiktimerne er det anderledes. Her oplever 
Julie Melgaard Hagerup, at hun bliver mere 
udfordret af sin makker. 
    “Han er meget mere vild, end jeg er. Vi er 
så forskellige, som man kan være”, siger hun. 

To lærere gør det lettere at nå eleverne lige 
der, hvor de er, oplever den unge lærer: “Vi 
fanger både de fagligt svage og de fagligt 

O R D

Maria Becher Trier
F OTO

Lars Horn

Tema/tolærerordning
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stærke. Man sidder måske med en gruppe, der 
har brug for ekstra støtte, men kan virkelig 
også udfordre de fagligt stærke, når man er to 
i alle timer”.

Ledelsen på Tornhøjskolen har med vilje 
forsøgt at matche lærerne, så de kommer med 
forskellige kompetencer. Det er godt, men det 
udfordrer også nogle gange, fortæller Bende 
Lund Abildgaard, som har været lærer på sko-
len i 12 år. Hun har været vant til at undervise 
med en makker i dansk, men nu har hun også 
fået en makker i engelsk. 

“Det betyder, at jeg ikke kan stå for det hele 
selv. Jeg kan ikke bare gøre, hvad jeg synes er 
fint. Vi er forskellige. Min makker går meget 

i dybden og er meget grundig. Jeg er mere 
kreativ og projektorienteret, men det giver 
rigtig meget, at vi supplerer hinanden. Man 
skal være god til at give hinanden plads og 
acceptere, at det nogle gange ikke bliver, som 
man selv ville det”. 

Bende Lund Abildgaard og makkeren laver 
nogle gange værkstedsundervisning, andre 
gange deler de eleverne op, og sommetider har 
de hver især opmærksomhed mod en bestemt 
gruppe. Tidligere havde hun en del timer i 
dansk som andetsprog, hvor hun tog elever ud 
af undervisningen. I dag er det anderledes.  

“Jeg har øje på nogle elever, og de kan få 
hjælp hele tiden. De, der før skulle vente, 

De to unge lærere Julie Melgaard Hagerup og 
Line Rosendal er meget enige om strukturen på 
undervisningen i deres fælles matematiktimer.
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er måske også dem, som har sværest ved at 
skulle vente. Nu kommer eleverne hen til mig 
og siger, at de kan mærke, at de får hjælp 
hurtigere – det betyder meget”, siger hun og 
fortæller, at hun kun kan se fordele ved den 
nye organisering, men det kræver tilvænning: 

“Vi har oplevet, at det kan være svært at 
tage rummet sammen. Relationen mellem læ-
rerne er meget vigtig. Der står en voksen, der 
har været i klassen længe, og så er der nogle 
steder kommet nogle nye. De står og skal lære 
eleverne at kende uden at kunne tage rummet 
alene, som man er vant til”. 

“Vi har jo det langsigtede mål, at alle vores 
elever udvikler sig. Vi har en trivselsmåling 
hvert år. Vi scorer pænt på støtte fra voksne, 
men vi vil gerne score højere”. 

Hun oplever, at tolærerordninger traditionelt 
bliver højt prioriteret i indskolingen og til dels 
på mellemtrinnet. Men ser det som noget nyt, 
at det bliver så højt prioriteret, som det gør på 
Tornhøjskolen, i udskolingen. 

“Det er på en måde dumt, at vi ikke har 
gjort det før. Vi vænner jo eleverne til to læ-
rere fra begyndelsen af, og så har vi sluppet 
dem. Det giver så god mening at blive ved”. 

FÆRRE KONFLIKTER MELLEM 
ELEVERNE ER EN BONUS

Tillidsrepræsentant på skolen Thomas Siebe-
richs mener, at konflikterne i undervisningen 

er blevet markant færre, efter at der er kom-
met to lærere i alle fag. 

“Uden at have målt på det, så synes jeg 
faktisk, at man kan mærke det på trivslen”. 

Men han har fået henvendelser fra lærere, 
hvor samarbejdet bøvler. 

“Vi er vant til at stå alene i undervisningen 
og have styr på planlægning og evaluering. 
Det har sin fordel. Nu går der meget tid på 
samarbejde og koordinering og organisering. 
Når man forbereder noget, så er man ære-
kær. Derfor kan man godt blive didaktisk 
udfordret, når man står med en anden lærer”, 
fortæller han.

“Det er noget af en omvæltning for nogle. 
Jeg kan godt lide at samarbejde, så det er let 
for mig. Men nogle synes, det er rart at luk-
ke døren, for så har man styr på det. Nogle 
føler, de skal være 100 procent enige om 
alting, og det kan man ikke, for man er ikke 
pædagogisk og personligt ens. Det skal man 
finde sin vej i”.  

I 8. klasse er der en dreng, som ikke har 
en god dag. Han sidder på en høj stol på 
gangen. “Han skal hjem. Jeg kan ikke få fat 
i hans forældre. Har du en opgave til ham, 
mens vi venter?” spørger Bende Lund Abild-
gaard. Julie Melgaard Hagerup nikker og går 
fra sin gruppe for at sætte drengen i gang. 

mbt@folkeskolen.dk

Dansklærer Bende Lund Abildgaard er vant til at undervise med makker i dansk – nu gør hun det  
også i engelsk.

Tema/tolærerordning
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Anbefalinger Katrine Diduch, lærer på Skælskør Skole 
og faglig rådgiver for håndværk og 
design på folkeskolen.dk 
Foto: Lars Just Fortalt til Pernille Aisinger/pai@folkeskolen.dk

Hver gang jeg har en ny 5. klasse, bruger jeg 
DR-dokumentaren ”Blod, sved og T-shirts”. 
Den handler om danske unge, der bliver 
indkvarteret lokalt i Indien og skal prøve at 
producere det tøj, de selv normalt går i. Jeg 
beder mine elever tjekke, hvor deres eget 
tøj kommer fra – sender dem på toilettet for 
at tjekke undertøjet også. 

Så har vi det store fysiske verdenskort 
fremme for at se, hvor det er, og nogle 
gange må de google – for hvor pokker ligger 
det land henne? Vi taler også om, hvad det 
vil sige at producere tøj i for eksempel 
Indien. 

Jeg bruger først forløbet i 5. klasse, for 
det sætter nogle tanker i gang hos dem. Og 
så skal de have hænderne i noget selv. De 
skal have tøj med hjemmefra, som ikke 
længere bliver brugt, og det upcycler vi så. 

Dokumentar Hvor kommer dit 
tøj fra?

dr.dk/studie/samfundsfag/
dokumentarfilm

Jeg har et lille bibliotek af gode bøger til 
håndværk og design, og når jeg skal lægge 
årsplan, bladrer jeg og kigger billeder og 
lader mig inspirere. Jeg bruger også 
Pinterest, men fysikaliteten og rammesæt-
ningen ved bøger kan noget særligt. Jeg kan 
på en anden måde holde mig til det emne, 
jeg har valgt, end på nettet, hvor jeg kan 
forvilde mig.

Jeg tager også bøgerne med til eleverne, 
så de kan være med i beslutningsprocessen 
og lade sig inspirere til næste emne. Jeg har 
særligt haft meget glæde af bogen ”Bære-
dygtigt design”. Den har nogle år på bagen, 
men jeg vender altid tilbage til den. Den 
giver nogle nemme og overskuelige proces-
ser til produkter i genbrugsmaterialer. Vi har 
for eksempel lavet hynder til taburetter af 
reststof, strikket af strimler, som vi har 
flænset fra gammelt tøj, syet tasker af gamle 
jeans og bygget knager af grene. 

Bog Saml et godt bibliotek 
med inspiration

”Bæredygtigt design” af Mette 
Jørgensen, forlaget Meloni

Når der ikke lige er corona, er vi rigtig gode 
til at komme ud af huset i håndværk og 
design. Min skole er en partnerskabsskole, 
så vi er med til at udvikle nye projekter 
sammen med Museum Vestsjælland. Her har 
de virkelig mange spændende forløb, og hvis 
der er noget, jeg mangler, så er de meget 
åbne for at udvikle noget, der passer. 

Museum Vestsjælland er en sammenslut-
ning af museer helt fra Holbæk til Kalund-
borg, så der er mange muligheder. Vi har for 
eksempel været på Malergården, på arkitek-
turtur til Holbæk Museum, og vi har været på 
et skibsværft i Holbæk Havn, hvor de arbejder 
på de gamle skibe fra Nationalmuseet. 

Eleverne har stor glæde af at komme ud af 
huset, de bliver inspireret til at tænke 
anderledes, og de får lov til at prøve nogle 
andre teknikker. Jeg ville for eksempel ikke 
selv have arbejdet med rebslagning i 
værkstedet. Jeg vil varmt anbefale, at man 
gør brug af de muligheder for samarbejde og 
besøg på de museer, der er i ens nærmiljø. 

Museer  Mulighed for at lære 
historiske håndværk

vestmuseum.dk/
undervisningsforloeb
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Dannelse kommer helt  
ind i klassevœrelset
Dannelse og teknologiforståelse skal 
foregå gennem fagene, og læringsmål 
er skubbet i baggrunden. Sådan lyder 
to af tendenserne i de 51 bachelor- 
projekter og ni diplomprojekter, der  
er indstillet til årets priser hos 
lærerprofession.dk 

ORD Mikkel Kamp
ILLUSTRATION Marie Boye Thomsen                      

Lærerstuderende er vilde med dannelse, og 
de opfatter dannelsen som noget, der skal 
foregå i alle fag. Det er et gennemgående 
træk i de bacheloropgaver, der i år er indstil-
let til priserne på lærerprofession.dk. 

“Det er nyt, at så mange i så høj grad er 
optaget af dannelsesaspektet af lærerger-
ningen, og at det foregår i andre fag end 
eksempelvis dansk og samfundsfag, som 
traditionelt byder på oplagte overvejelser 
om dannelse”, siger Morten Korf Madsen, 
lektor i pædagogik og almen didaktik på 
Københavns Professionshøjskole og medlem 
af komiteen, der udvælger de bedste bache-
loropgaver.

I opgaverne skriver studerende for eksem-
pel om matematik som et fag, der spiller ind 
på elevernes dannelsesproces.

“Matematikfaget bliver sat i spil i forhold 
til samfundet og i forhold til, hvordan ele-
verne forholder sig i verden. Det kvalificerer 
projekterne om dannelse, når de bliver meget 
konkrete, kommer helt ned i klassen og 
samtidig forholder sig til verden omkring 
eleverne”, siger Morten Korf Madsen.
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Dannelse kommer helt  
ind i klassevœrelset

Det bekræfter Lise Sandahl Matthisson, 
der er adjunkt ved lærer- og pædagogud-
dannelsen i Jelling og medlem af dommerko-
miteen til særprisen, som gives til projekter, 
der netop fokuserer på elevernes dannelse. 
Hun peger på, at de studerende gerne vil 
skabe sammenhæng mellem skolens verden 
og omverdenen.

“Skolen skal ikke være en parallelverden, 
der kører ved siden af omverdenen. Det skal 
hænge sammen, og det fremgår tydeligt af 
opgaverne”, siger hun.

Tendensen med at koble undervisningen 
til virkeligheden uden for skolen går igen i 
opgaver, der eksempelvis handler om dansk-
faget.

“Her er de studerende meget optaget af 
elevernes kommunikative evner. De mener, 
at eleverne ikke skal skrive danske stile med 
læreren som målgruppe. De skal skrive bre-
ve, læserbreve og lignende. Det skal kobles 
til noget uden for skolen”, fortæller Lise 
Sandahl Matthisson.

ORIGINAL TILGANG TIL HVERDAGEN
I år er 51 bachelorprojekter og ni diplompro-
jekter indstillet til priserne hos lærerprofessi-
on.dk, som uddeles den 26. november.

 

   Dommerkomiteen har flere kriterier for, 
hvad de studerende skal belønnes for. Op-
gaverne skal blandt andet være inspirerende 
og originale. En opgave kan blandt andet 
være original ved at behandle et tema, de 
færreste har overvejet tidligere. Den type 
er der nogle af i år. Flere har dog udmærket 
sig ved en anden type originalitet, fortæller 
ph.d. Solveig Troelsen, projektleder på 
lærerprofession.dk og lektor på Via, lærer-
uddannelsen i Aarhus.

“Nogle projekter handler umiddelbart om 
noget meget hverdagsagtigt som dansk eller 
matematik i 4. klasse. Men så zoomer de 
ind på en problemstilling og behandler den 
på en original måde. Det er de studerende 
virkelig gode til”, fortæller hun.

Solveig Troelsen hæfter sig også ved, at 
de studerendes interesse følger tendenserne 
i uddannelsesforskningen i disse år.

“Nogle gør det selvfølgelig, fordi de har 
læst den nyeste forskning, men de lærerstu-
derende er også gode til at opsnappe, hvad 
der er brug for i skolen, og tage afsæt i 
det”, siger hun.

Det handler blandt andet om, at de stu-
derende behandler elevers problemer som 
noget kollektivt. 

 

Lærerprofession.dk drives i fællesskab  
af fagbladet Folkeskolen og 
professionshøjskolerne. Formålet er at 
støtte videndeling og inspirere 
studerende og undervisere til at fokusere 
på sammenhæng mellem uddannelse og 
skolehverdag, mellem teori og praksis og 
mellem forskning og lærerpraksis. 

Eksaminatorer og censorer kan indstille 
bachelorprojekter fra læreruddannelsen og 
pædagogiske diplomprojekter. Tre 
uafhængige dommergrupper med lærere, 
skoleledere, skolechefer, 
universitetsforskere og undervisere fra 
læreruddannelsen nominerer og udpeger 
derefter vinderne.

Ud over de to priskategorier uddeler 
lærerprofession.dk i år også en 
dannelsessærpris og Folkeskolen en 
formidlingspris. Prisfesten finder sted 
fredag eftermiddag den 26. november. 

  

OM LÆRERPROFESSION.DK
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“De taler ikke om, at en elev har proble-
mer, men om elever i vanskeligheder, der 
som udgangspunkt skal hjælpes til at være 
en del af fællesskabet. For eksempel skal 
ordblinde elever kompenseres, så de kan 
deltage i fagene på lige fod med de andre. 
Det handler om at skabe deltagelsesmu-
ligheder”, siger hun og tilføjer, at sprogets 
rolle i eksempelvis matematik generelt er et 
fokusområde for flere studerende. 

Det har Morten Korf Madsen også  
konstateret.

“En del studerende er optaget af fagsprog 
og skriftlighed som en vej til bedre at til-

egne sig fagenes særegenhed. Det er især 
interessant, når det handler om andre end de 
sproglige fag. For eksempel kan øget fag-
sprog være en måde at styrke fagligheden på 
i matematik og i et praktisk-musisk fag som 
musik”, siger han.

LÆRINGSMÅL ER FORSVUNDET 
Mens nye emner er kommet til, er andre stort 
set forsvundet. Ingen af de bacheloropgaver,  
Morten Korf Madsen har læst, fokuserer på 
læringsmål.

“Den læringsmålstyrede tænkning er 
stærkt på tilbagetog. Et emne som synlig læ-
ring er heller ikke repræsenteret. Det skyldes 
sandsynligvis, at der både fra politisk hold 
og fra forskningen er signaler, som peger 
væk fra evidensbegrebet og snævre lærings-
mål”, siger han. 

Solveig Troelsen har også bidt mærke i 
læringsmålenes fravær.

“I danskfaget virker det, som om der er 
et opgør med målstyring. Projekterne tager 
nu udgangspunkt i det æstetiske eller i, at 

eleverne skal undersøge noget på egen hånd. 
Det er en tydelig tendens”, fortæller hun.

En anden tydelig tendens er, at teknologi-
forståelse og digital dannelse fylder en del. 
Det er nyt, fortæller Morten Korf Madsen.

“Vi har talt om det i et stykke tid, men 
det er ikke rigtig slået igennem i opgaverne 
før nu. Det skyldes måske, at der nu er en 
større videnbank at trække på. Der er skabt 
mere forskning på området, et forsøgsfag i 
folkeskolen og specialiseringsmoduler på 
læreruddannelsen. Så der er nu skabt en ba-
sis, de studerende kan tage udgangspunkt i”, 
siger han.  

Teknologiens indtog i opgaverne har også 
fanget Solveig Troelsens opmærksomhed.

“De studerende går op i, om det skal være 
et selvstændigt fag, eller om teknologiforstå-
elsen skal være en del af fagene. De hælder 
til det sidste, hvor teknologien bliver en del 
af faget. De vægter mening frem for instru-
mentalitet”, konstaterer projektlederen.

folkeskolen@folkeskolen.dk

Stil op som delegeret. Vi har brug for dig i vores fællesskab

Lærerstandens Brandforsikring – en del af LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, 1463 København K

Som medlem af Lærerstandens Brandforsikring kan du 
stille op som delegeret og blive en del af et mangfoldigt 
fællesskab. Sammen med 70 andre bliver du en vigtig 
ambassadør i LB Foreningen, som ejer Lærerstandens 
Brandforsikring, og passer på flere end 400.000 danskere 

på tværs af mange faggrupper. Det giver dig bl.a. mulig-
hed for at vælge bestyrelse og sætte rammerne for både 
nationale og velgørende projekter, der gør en forskel 
for andre. Læs alt om hvordan du stiller op, og hvilken 
indflydelse du får på lbforeningen.dk
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TOP 3

Her er årets nominerede

Kategori: Bachelorprojekt

Lærerprofession.dk udnævner hvert år de bedste bachelorprojekter fra 
læreruddannelserne og pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet. 
Vinderne kåres den 26. november. Se her, hvem de nominerede er.

Problembehandling fremmer 
kreativ tænkning
MATEMATIK Vibeke Elena Hansen fra 
læreruddannelsen ved professionshøjskolen 
UCN i Hjørring har undersøgt, hvordan 
arbejdet med problembehandling i matema-
tik øger den matematiske læring hos elever i 
3.-4. klasse. Hun konstaterer, at arbejdet 
med problembehandling i matematik 
fremmer kreativ tænkning og handleparat-
hed. Problembehandlingskompetencen 
beskrives som det at kunne afgrænse og 
tydeliggøre matematiske problemer og at 
kunne benytte forskellige strategier, når et 
problem skal løses. Kendetegnet ved et 
matematisk problem er, at løsningen kun 
kan findes gennem en undersøgelse.  

Sanselige oplevelser  
med litteratur
DANSK Freja Gabay Nielsen og Camilla 
Davidsen Hell fra læreruddannelsen ved 
professionshøjskolen UC Syd i Haderslev 
har undersøgt de æstetiske læreprocesser 
i litteraturundervisningen. Arbejdet med 
litteratur i folkeskolen har efter deres 
opfattelse de sidste mange år kredset tæt 
om kompetencemål og danskfaglige 
begreber, men glæden og oplevelsen med 
litteraturen er udeblevet. Projektet viser, 
hvordan en sanselig oplevelse med en 
tekst kan understøtte fortolkningen 
gennem en æstetisk læreproces i et 
undervisningsforløb designet og gennem-
ført i en 2. klasse. 

Æstetiske læreprocesser giver nye fortællinger om eleverne 
DANSK Sara Lisborg fra læreruddannelsen i Aalborg ved professionshøjskolen 
UCN mener, at man som lærer må være bevidst om de narrativer, man får skabt 
om sine elever, som for eksempel ”hun er en pige, der har meget svært ved at 
koncentrere sig" eller ”han er en livlig og urolig dreng”, da disse vil influere måden, 
eleverne opfatter sig selv på. I danskundervisningen fik elever i 6. klasse i Sara 
Lisborgs æstetiske forløb mulighed for at skabe mere indholdsrige og komplekse 
fortællinger om sig selv med sanselige og æstetiske aktiviteter, hvor både lærer og 
elever opdagede nye faglige sider og potentialer.

Digital dannelse skal ses på lige fod 
med al anden dannelse 
DANSK Annika Lodberg og Nikita Harding fra 
læreruddannelsen i Rønne ved Københavns 
Professionshøjskole har i deres projekt 
undersøgt, hvordan arbejdet med ansigtsløs 
kommunikation i danskundervisningen 
styrker og udvikler elevernes digitale 
dannelse og kompetencer. Projektet bygger 
på deres 4.-års praktik i en 10. klasse. 
Særligt empati, identitets- og 
dannelsesbegrebet har været kerneværdier i 
tilrettelæggelsen af undervisningsforløbet, 
hvor målet var at styrke elevernes digitale 
dannelse og kompetencer. 

Fra tankespire til talestrøm
KRISTENDOM Cathrine Carøe Larsen og 
Anne Juul fra læreruddannelsen i Aalborg 
ved professionshøjskolen UCN viser med 
deres projekt, at elever med autismespek-
trumforstyrrelser (ASF) kan få udbytte af 
undervisning i filosofi. På basis af elevob-
servationer og interview præsenterer de et 
forslag til autismevenlig filosofisk under-
visning, hvor miljøet struktureres, og 
hverdagen gøres forudsigelig for barnet. 
Her er fokus på inddragelsen af visuelle 
hjælpemidler såsom piktogrammer og 
billeder, der kan øge elevernes kommuni-
kationsmuligheder. 
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Matematiklærere skal klædes på 
til at undervise ordblinde  
MATEMATIK Morten Kristen Rygner fra 
læreruddannelsen ved Professionshøj-
skolen Absalon i Roskilde har undersøgt, 
hvor ordblindes vanskeligheder med 
matematik ligger, og hvordan matema-
tiklæreren kan klædes fagligt på til at 
møde eleverne, så de får et bedre 
udbytte af undervisningen. En rapport 
fra Egmont Fonden i 2018 viser, at 
ordblinde får lavere karakterer end de 
øvrige elever til afgangsprøven i mate-
matik. I projektet når Morten Rygner, 
som selv er ordblind, frem til otte 
fokuspunkter til en ordblindevenlig 
undervisning, der kan hjælpe læreren. 

Giv eleverne et ordforråd fra 
fagterminologien
MUSIK Pernille Christophersen fra lærerud-
dannelsen ved Københavns Professionshøj-
skole har undersøgt, hvordan fagsproget kan 
bidrage til elevernes læring i musikundervis-
ningen. Af Faglige Mål fremgår det, at under-
visningen blandt andet skal hjælpe eleverne 
til at kunne kommunikere om musik gennem 
forståelse af det fagsprog, der knytter sig til 
faget. Men Pernille Christophersen har i sine 
praktikperioder erfaret, at fagets praktiske 
side er højt prioriteret i skolen, mens de 
teoretiske aspekter, herunder fagsproget, 
ofte har været placeret lavt. Hun argumente-
rer for, at fagsprog om musikkens æstetiske 
sider også må indgå i faget.

Når matematik trigger hjernen
MATEMATIK Annika Nordestgaard og 
Katrine Rønn fra læreruddannelsen ved 
professionshøjskolen Via UC i Nørre Nissum 
stiller skarpt på matematikangst – et 
fænomen, der ikke er forsket ret meget i i 
Danmark, men som ser ud til at være 
udbredt. Elever med matematikangst bruger 
mange resurser på at håndtere følelser, og 
angsten fylder i deres arbejdshukommelse. 
Det har Annika Nordestgaard og Katrine 
Rønn registreret under deres praktikker. I 
projektet undersøger de, hvilken betydning 
en mestringsorienteret undervisning kan 
have for motivationen hos elever med 
matematikangst. 

Lærerne har brug for et 
professionelt råderum
DIDAKTIK Heidi Wølch Frederiksmose fra 
læreruddannelsen ved UC Syd i Haderslev 
har undersøgt, hvordan balancen mellem 
de forskellige krav til skolen kan genska-
bes. Lærerne befinder sig i et spændings-
felt mellem samfundets krav og lærerfa-
gets etos. De mangler måder at håndtere 
dette spændingsfelt på, vurderer Heidi 
Wølch Frederiksmose. Hun har som en 
del af projektet udviklet en didaktisk 
model, der skal give læreren et rum til at 
være refleksiv og kritisk handlende. 
Modellen har udgangspunkt i en almen 
pædagogisk didaktisk tradition, og den 
afspejler den kompleksitet, der er indlejret 
i lærerens arbejde.

Matematik som dannelsesfag
MATEMATIK Mathilde Louise Kragh Andersen fra læreruddannelsen 
ved Københavns Professionshøjskole tager udgangspunkt i, at 
dannelse skal være en del af den daglige matematikundervisning. 
Eleverne skal opleve, at matematik kan anvendes i praksis, og på den 
måde bliver faget en dannelsesnøgle. I matematikundervisningen i 
sin tredje praktik tilrettelagde hun et forløb om privatøkonomi, og 
det motiverede eleverne, at "det er noget, vi kan bruge resten af 
livet". Matematikken har en væsentlig rolle i at bidrage til elevernes 
dannelse til medborgere i et demokratisk samfund, argumenterer hun.

TOP 3

Kategori: Bachelorprojekt
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Lad eleverne hacke sig til læring
TEKNOLOGIFORSTÅELSE Rikke Øvad fra 
Professionshøjskolen Absalon er gennem 
studiet blevet særligt interesseret i det 
grundvilkår, som digitalisering og teknologi 
udgør i elevernes livsverden. Hun har været 
optaget af at undersøge, hvordan den 
traditionelle skole helt uden at tænke over 
det bibringer viden og kompetencer 
forankret i digitale, teknologiske og hybride 
domæner fra elevernes livsverden ind i den 
traditionelle skole. I sit diplomprojekt 
undersøger hun hackschooling – et 
radikalt opgør med den traditionelle skole 
– og hvilke typer læring og dannelse det 
resulterer i, samt hvilke aspekter og 
muligheder hackschooling kan åbne for, så 
den traditionelle skole kan forandres til at 
anerkende og validere den viden og de 
kompetencer, eleverne bringer med fra 
deres digitale hybride livsverden.

Kategori: Pædagogisk diplomprojekt

Vejledning til de talblinde elever
MATEMATIK Helle Hillebrandt Møller 
undersøger i sit diplomprojekt fra 
professionshøjskolen Via UC, hvordan hun 
som matematikvejleder bedst vejleder 
elever, forældre og kollegaer, når en elev 
bliver diagnosticeret talblind. Snart bliver 
det ved hjælp af talblindhedstesten 
muligt at finde frem til de en-to procent 
elever på 4. årgang, der har meget svært 
ved tal og beregninger, selvom de er på 
niveau med deres klassekammerater i 
andre færdigheder. Når det sker, forudser 
Helle Hillebrandt Møller, at matematikvej-
lederne bliver bombarderet med spørgs-
mål og forventninger om en hjælpepakke 
til de elever, der bliver testet talblinde, på 
linje med tilbuddene til ordblinde elever. 

Evalueringsredskab til lærerne i 
Sydslesvig 
DANSK Tina Joost fra UC Syd mener, at det 
i flersprogede læringskontekster er særligt 
vigtigt at give eleverne mulighed for at bygge 
videre på de flersproglige resurser, de har i 
deres modersmål. I Sydslesvig kan det være 
både dansk og/eller tysk eller andre sprog. 
Lærerne kan bruge et nyt digitalt evalue-
ringsredskab, når eleverne på de danske 
skoler i Sydslesvig skal tilegne sig de 500 
hyppigste ord på dansk, men de ønsker også 
støtte til udvikling af læringsfællesskaber. 
Med det for øje har Tina Joost, som er 
pædagogisk konsulent for dansk, produce-
ret en pædagogisk vejledning med kon-
tekstorienterede og sprogudviklende 
læringsaktiviteter på baggrund af forskning, 
der peger på, at det er hensigtsmæssige 
tilgange til ordtilegnelse.

Lad eleverne tegne deres oplevelser med litteratur
DANSK Jennifer Weber fra læreruddannelsen ved professionshøjskolen 
UC Syd i Haderslev har undersøgt, hvordan elevernes oplevelse af 
litteratur kan fremmes gennem æstetiske læreprocesser. Vægten er på, 
hvad den førsproglige semantik i form af tegning kan tilbyde i en under-
søgende og oplevelsesorienteret litteraturundervisning. På baggrund af 
sine undersøgelser og forløb har Jennifer Weber udviklet syv didaktiske 
strategier til litteraturundervisningen, der tager udgangspunkt i de 
opdagelser og erkendelser, der opstår i selve oplevelsesprocessen.

TOP 3

TOP 3

TOP 3

TOP 3
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Matematik-
underviserens 
bibel

Anderledes 
ABC

En stor 
historie fortalt 
med humor

“Håndbog om matematik i grund-
skolen” er en brugsbog for alle, der 
har deres gang inden for matematik 
i grundskolen. Bogen er et must for 
enhver skoles fagbibliotek, matematik-
fagnørder, lærerstuderende, matema-
tikvejledere, skolens støttecenter med 
videre.

Jeg er specielt optaget af, at alt 
for mange elever er udfordrede i 
normalundervisningen. Op mod hver 
tiende elev består ikke folkeskolens af-
gangsprøve i dansk og matematik, det 
vil sige, at de får under 02 i karakter. 
Det er triste tal, som er uforandrede i 
de sidste mange år. 

For mig at se grundskolens største 
udfordring, som vi skal og kan gøre 
noget ved. Jeg vil derfor gerne gøre 
bogen til pligtlæsning for alle mate-
matikfagteam, skolernes støttecentre 
og skolepsykologer. Glem al luksus-
snak om test, teknologiforståelse, it 
eller ej, og lad os alle koncentrere os 
om, hvordan vi får skabt læringsrum 
for alle vores elever.

Hvis man vil gøre menneskets historie 
enkel og relativ, så kan man for ek-
sempel antage, at var den som et år, så 
dukkede det første liv, de mest simple 
bakterier, op den 17. februar. Den 23. 
november kom de første hvirvelløse 
dyr, og 2. december kravlede de første 
væsener op på land. Dinosaurerne 
ankom midt i december og blev her en 
uge, inden de uddøde, mens primaterne 
så dagens lys 2. juledag, og endelig, 23 
minutter før midnat nytårsaften, opstod 
så homo sapiens. Så kort – og så lang 
– er menneskets historie. Svimlende!

Det er den historie – menneskets 
– der bliver fortalt i denne helt fanta-
stiske bog, hvor de humoristiske illu-
strationer går i fornem dialog med den 
lette, livlige og informative tekst. Selv 
om det er store og svimlende materier, 
der er på dagsordenen, så tror man på 
de to ophavsmænd m/k og kan kun 
håbe på, at de får ret med hensyn til 
menneskets fortsatte evne til at tale og 
lytte. En herlig udgivelse, der egner 
sig til alle fra ti år og opefter.

“Kroppens ABC” er en samtalebog 
skrevet til børn fra fem til ni år. Det er 
en lettilgængelig bog og en ny måde at 
bruge alfabetet på. Bogen åbner for at 
kende og benævne kropsdele og sam-
tidig få indsigt i kroppens funktioner 
ved brug af alfabetet. Bogen kan give 
læselyst og lyst til at gå på opdagelse 
i egen krop.

En hund, en and og to børn følger 
os ind i kroppens abc med spørgsmål 
til læseren. Hvert bogstav har fine far-
verige illustrationer, der leder læseren 
ind i kroppens univers. Teksterne er let-
forståelige og kan igangsætte undersø-
gelser og samtaler med børn. Bagerst i 
bogen kan læseren hurtigt hente svar på 
spørgsmål. Q er et vanskeligt bogstav, 
så det er blevet til quiz om kroppen.

Bogen er også velegnet til de store 
børnehavebørn og kan genlæses man-
ge gange. Omslaget er hårdt, fast og 
meget velegnet til børn.

Jeg vil anbefale bogen. Den er vir-
kelig flot og har et relevant indhold 
for aldersgruppen.

Håndbog om matematik i 
grundskolen 
– læring, undervisning og 
vejledning. 2. udgave

MATEMATIK 

614 sider
500 kroner
Dansk Psykologisk Forlag

Kroppens ABC

BØRNEHAVEKLASSEN

Annette Carlsen, Helle Madsen, 
Ida Toldbod, Mette Popp-Madsen
64 sider
299 kroner 
E-bog: 179 kroner
Forlaget Fibonacci

Fra abe til sapiens 
– menneskehedens 
historie

NATUR/TEKNOLOGI

Bengt-Erik Engholm
380 sider
168 kroner
ABC Forlag

 ANMELDT AF OLE HAUBO CHRISTENSEN  ANMELDT AF BENT RASMUSSEN  ANMELDT AF PIA WEISE PEDERSEN

BOG BOGBOG

Anmeldelser
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Ifølge forfatteren skal man møde børn og unge 
med compassion. Det er en tilgang, hvor man kig-
ger ind på den uhensigtsmæssige adfærd og som 
professionel udviser empati, sympati og omsorg. 
Man skal med andre ord som professionel øve sig 
i at se bag barnets adfærd. Også når adfærden, 
som i bogens fire cases, kan opfattes som provo-
kerende, grænseoverskridende med mere.

Bogen falder i fire hovedkapitler: menneske, 
adfærd, relation og compassion.

Alle mennesker har grundlæggende be-
lastningsfaktorer, men børn med sensoriske 
forstyrrelser påvirkes let og kommer tit i kaos. 
Så vi skal lære at se ind bag kaosset, fordi kaos 
ofte udløser konfliktadfærd. Når barnets adfærd 
er kaosadfærd, bliver det sværere for barnet 
at regulere sansninger på en acceptabel måde. 
Barnets adfærd bliver problemskabende for både 
barnet selv og omgivelserne. Så vi skal som 
fagprofessionelle prøve at ændre på de situati-

oner og rammer, hvor problemer opstår. Det er 
elevens manglende færdigheder, du som profes-
sionel skal kompensere for.

Bogen favner bredt. Over en mere spirituel til-
gang med sensitivitet, Dalai Lama med mere, 
men den trækker også en bred vifte af teori ind 
fra psykologisk pædagogisk praksis. Så der er 
meget at hente, hvis man ikke lige vil læse hele 
bøger af for eksempel Ross W. Greene og Bo 
Hejlskov Elvén selv. 

Hvis man vil øve sig i at se ind bag børnenes 
problemskabende adfærd med en anerkenden-
de, empatisk, neurologisk viden og bruge low 
arousal-teknikker og compassion som værktøjer, 
er det en fin bog. Den er omfattende og kommer 
fint rundt om emnerne. Man kan som lærer-
studerende få præsenteret nogle tilgange, eksem-
pelvis mentalisering og low arousal, som man 
så efterfølgende kan dykke ned i ved hjælp af 
litteraturlisten i bogen. Som fagprofessionel kan 
det være værd at nærlæse casene, som giver et 
praksisbillede i forhold til teorien.

Mød eleven med et 
åbent sind

Arousal og compassion 

PÆDAGOGIK

Anne-Mette Sohn Jensen 
264 sider
300 kroner
Akademisk Forlag 

Læs hele anmeldelsen på 
folkeskolen.dk/1880876

BOG

Anmeldelser

Hvordan skal vi som fagprofessionelle møde børn, der har 
en problemskabende adfærd? Med compassion, mener 
denne bog.  

 ANMELDT AF FLEMMING PLATZ 

 

Nu kan I tjene ekstra penge til rejser, sportsstævner, lejrskoler eller andre
spændende aktiviteter i din klasse. 

Det eneste I skal gøre, er at sælge Red Barnets flotte til-og-fra-kort. Når I 
sælger kortene, er I med til at støtte Red Barnets arbejde med at hjælpe børn 
videre efter voldsomme traumer, beskytte børn på flugt og sørge for, at de 

kommer i skole, selv når verden er brudt sammen omkring dem. 

Læs mere og bestil på: 
webshop.redbarnet.dk/julekort 

TJEN PENGE TIL DIN KLASSE, 
OG HJÆLP UDSATTE BØRN 
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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

JYLLAND

Lærerjob.dk

Skoleafdeling søger PÆDAGOGISK 
konsulent.

… der har erfaring med - eller kan hurtigt 
sætte sig ind i - følgende funktioner: 

DU kan nikke til flere af disse punkter, måske ikke alle

Køge Kommune og Skoleafdelingen er præget af 

Skole-netværk og 
skolesamarbejde

Pædagogiske 
læringscentre 

Digitale 
læremidler

Understøtte det 
nye teknologi-fag

Iværksættermesse 
/entreprenørskab

Kontakt med 
virksomheder

Support af 
bibliotekssystem

Fælles-elevråd 

Understøtte 
skolernes  
arbejde

Pædagogisk 
udvikling og 
nytænkning

Aula og 
læringsplatform

Åben skole –
Lokale kontakter

Teamspillere, 
der også er 
gode solo

Kollegialitet 
og humor

Strategisk blik 
med fokus på 

praksis

Åben, nysgerrig 
og hårdt

arbejdende

Høje ambitioner 
og faglighed

Højt til loftet 
og plads til  

forskellighed

Organisere 
events og arran-

gementer 

Både drift 
og udvikling

Pædagogisk 
konsulentarbejde 

www.koegekom.dk

Ansøgningsfrist: 18.11. 2021.  Tiltrædelse 1. januar 2022.
Samtaler d. 23.11. og igen d. 25.11. kl. 16-21.

Kontakt: Skolechef Søren Thorborg 2046 3790
eller konsulent, Trine Mansa 2933 6668.

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

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

Holstebro Kommune, 7500 Holstebro

Specialskoleleder til Specialkompetence 
Holstebro
• Ansøgningsfristen er den 09. Nov. 2021

Kvik-nr. 82723724

Sønderskov-Skolen, 6400 Sønderborg
 
Skoleleder til Sønderskov-Skolen 

• Ansøgningsfristen er den 07. nov. 2021

Kvik-nr. 82855331

Aller Friskole, 6070 Christiansfeld

Synlig skoleleder søges til friskole med stærkt 
fællesskab
• Ansøgningsfristen er den 05. dec. 2021

Kvik-nr. 82864057

Gråsten Skole, 6300 Gråsten
 
Gråsten Skole søger lærer 

• Ansøgningsfristen er den 12. nov. 2021

Kvik-nr. 82823298

Insero, 8700 Horsens
 
Konsulent 

• Ansøgningsfristen er den 08. nov. 2021

Kvik-nr. 82864033

STUK, Sønderjyllands Gymnasie, Grundskole og Kostskole, 6520 Toftlund
 
Barselsvikar til Grundskolen på STUK 

• Ansøgningsfristen er den 08. nov. 2021

Kvik-nr. 82864070
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SJÆLLAND & ØER

FYN & ØER

Gl. Rye Skole, 8680 Ry
 
Børnehaveklasseleder til Gl. Rye Skole 

• Ansøgningsfristen er den 16. nov. 2021

Kvik-nr. 82840135

Odense Kommune, 5000 Odense

Skoleleder til Vestre Skole – en attraktiv 
byskole i centrum af Odense
• Ansøgningsfristen er den 07. nov. 2021

Kvik-nr. 82776694

Ærø Kommune, 5970 Ærøskøbing
 
2 lærere søges til Marstal Skole 

• Ansøgningsfristen er den 18. nov. 2021

Kvik-nr. 82864131

Ringsted Kommune, 4100 Ringsted

Erfaren afdelingsleder til det specialiserede 
område med skarpt øje for inklusion
• Ansøgningsfristen er den 18. nov. 2021

Kvik-nr. 82822560

Kommune Kujalleq, 3920 Qaqortoq

Ledende skoleinspektør til Narsap Atuarfia på 
særlige åremålsvilkår
• Ansøgningsfristen er den 05. nov. 2021

Kvik-nr. 82835475

Niels Steensens Gymnasium, 2100 København Ø
 
Skolebibliotekar – lærer 

• Ansøgningsfristen er den 10. nov. 2021

Kvik-nr. 82788423

Vestegnen HF & VUC, 2620 Albertslund

Udviklingsorienteret ordblindelærer med stærke 
faglige og pædagogiske kompetencer søges
• Ansøgningsfristen er den 10. nov. 2021

Kvik-nr. 82788554

Asgård Skole, 4600 Køge
 
Lærere til Asgård Skole 

• Ansøgningsfristen er den 05. nov. 2021

Kvik-nr. 82788557

Den Frie Fakkel, 1422 København K

Engageret klasseleder med pædagogiske 
superkræfter til Den Frie Fakkel
• Ansøgningsfristen er den 11. nov. 2021

Kvik-nr. 82795316

Ishøj Kommune, 2635 Ishøj

Positiv og fællesskabsorienteret lærer med 
kompetencer inden for tysk eller fysik/kemi
• Ansøgningsfristen er den 18. nov. 2021

Kvik-nr. 82816666

Skolen ved Radiomarken, 2800 Kongens Lyngby

Pædagogisk stærke lærere til Skolen ved 
Radiomarken
• Ansøgningsfristen er den 19. nov. 2021

Kvik-nr. 82816668

Gribskov Efterskole, 3210 Vejby
 
Efterskolelærer søges 

• Ansøgningsfristen er den 14. nov. 2021

Kvik-nr. 82822457

Højelse Skole, 4623 Lille Skensved

Passioneret og engageret lærer søges til fast 
stilling med hovedvægt af timer i skolens PLC
• Ansøgningsfristen er den 14. nov. 2021

Kvik-nr. 82823517

Hans Knudsen Instituttet, 2100 København Ø
 
Underviser til STU i Holbæk 

• Ansøgningsfristen er den 21. nov. 2021

Kvik-nr. 82850537

Køge Kommune, 4600 Køge
 
Matematiklærer søges 

• Ansøgningsfristen er den 24. nov. 2021

Kvik-nr. 82865512

Københavns Kommune, 2300 København S

Erfaren underviser til Center for 
Specialundervisning for Voksne
• Ansøgningsfristen er den 08. nov. 2021

Kvik-nr. 82824349

Region Sjælland, 4400 Kalundborg

Læreruddannet skolekonsulent til nationalt 
skoletilbud ved Synscenter Refsnæs
• Ansøgningsfristen er den 14. nov. 2021

Kvik-nr. 82822969

Solvangskolen, 3520 Farum
 
Mon du er vores nye børnehaveklasseleder? 

• Ansøgningsfristen er den 21. nov. 2021

Kvik-nr. 82839502
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Gå ind på lærerjob.dk, indtast netnummeret 
 og læs hele annoncen

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 udlejes  
på Mols

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

Telefon: 22 33 86 79
Mail: bovana@city.dk
Hjemmeside: bovana5.webnode.dk

Stort, charmerende byhus 
i andalusisk bjergby

550 €/uge. Vi udlejer vores 
skønne, gamle byhus i Sydspanien. 
Fantastisk byhus med enestående 
udsigt og alle faciliteter.

Telefon: 20 78 14 16
Hjemmeside: www.casavila.dk

Campusskolen Ringsted, 4100 Ringsted
 
Vi søger flere dygtige lærere til Campus+ 

• Ansøgningsfristen er den 04. nov. 2021

Kvik-nr. 82839578

Danmarks Lærerforening, 1467 København K

Organisationskonsulent til Lærerstuderendes 
Landskreds (barselsvikariat)
• Ansøgningsfristen er den 14. nov. 2021

Kvik-nr. 82850458

Helsingør Kommune, 3000 Helsingør

Bliv en del af vores stærke team i X-klasserne 
på Ungdomsskolen – lærere
• Ansøgningsfristen er den 14. nov. 2021

Kvik-nr. 82855329

Lyngby-Taarbæk Kommune, 2800 Lyngby

Vi mangler en grundskolevejleder med udsyn 
og gode vejlederkompetencer
• Ansøgningsfristen er den 12. nov. 2021

Kvik-nr. 82855390

Sigerslevøster Privatskole, 3600 Frederikssund

Nytænkende og energisk skole-/SFO-pædagog 
søges
• Ansøgningsfristen er den 25. nov. 2021

Kvik-nr. 82868845

Johannesskolen, 2000 Frederiksberg

Ledigt vikariat i dansk, projekttid  
og idræt i 2. klasse
• Ansøgningsfristen er den 24. nov. 2021

Kvik-nr. 82874390

Køge Kommune, 4600 Køge
 
Skoleafdeling søger pædagogisk konsulent 

• Ansøgningsfristen er den 18. nov. 2021

Kvik-nr. 82875034
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folkeskolen.dk/fagBØRNEHAVE- 
KLASSEN

VÆR MED I 
FÆLLESSKABET

På det nye netværk deler børnehaveklasseledere 
faglig viden, tips og holdninger. Der er også den 
nyeste forskning og artikler om skolestarten.

Tilmeld dig netværket og få en mail med nyt.

folkeskolen.dk/børnehaveklassen

Maria Becher Trier, ansvarlig for det  
faglige netværk Børnehaveklassen 
mbt@folkeskolen.dk 

Tip os:



48

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

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

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

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

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

TELEFON: 
+45 2967 1436 eller +45 2967 1446  

FORRETNINGSANNONCER:  
annoncer@media-partners.dk

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

DEADLINES FOR ANNONCER 2021

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

Rubrikannoncer

Udgivelse:Nummer:
Deadline  
forretningsannonce

Deadline stillings-
rubrikannonce

Blad nr. 20
Blad nr. 21
Blad nr. 22

2. november

16. november

30. november

18. november

2. december

16. december

9. november

23. november

07. december

Vi er eksperter i skolerejser!
www.eurotourist.dk

98 12 70 22
Ring på

Næste nummer af

udkommer torsdag den 18. november
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151.000 LÆSERE 

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

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

Cvr-nummer: 36968559

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

138. årgang, ISSN 0015-5837 

Grafisk produktion  
Boy & Son ApS 

Kontrolleret oplag 2020:  
73.598 
(Danske Mediers Oplagskontrol) 

Læsertal 2020:
151.000  
(Index Danmark/Gallup)

Abonnement 
Se folkeskolen.dk/abonnement 

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

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

Henvendelser til redaktionen

E-mail 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Telefon  
33 69 63 00

Post 
Fagbladet Folkeskolen,  
postboks 2139  
1015 København K

Adresse  
Kompagnistræde 34, 3. sal,  
1208 København K

Følg Folkeskolen
     facebook.dk/folkeskolendk 
     @folkeskolendk
     @folkeskolendk

Redaktionen 
Hanne Birgitte Jørgensen  
ansvarshavende chefredaktør 
hjo@folkeskolen.dk 

Anne-Christine Pihl  
chefsekretær  
acp@folkeskolen.dk 

Peter Leegaard  
ansvarlig for forretningsudvikling 
ple@folkeskolen.dk 

Karen Ravn  
webredaktør
kra@folkeskolen.dk

Mette Schmidt  
bladredaktør  
msc@folkeskolen.dk

Pernille Aisinger (orlov) 
pai@folkeskolen.dk

Sebastian Bjerril 
bje@folkeskolen.dk 

Andreas Gram Friedrichsen
agf@folkeskolen.dk

Helle Lauritsen 
hl@folkeskolen.dk 

Erik Bjørn Møller  
ebm@folkeskolen.dk 

Andreas Brøns Riise 
abr@folkeskolen.dk 

Maria Becher Trier 
mbt@folkeskolen.dk 

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

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

Debat
Caroline Schrøder
community manager 
debat@folkeskolen.dk

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

Forsideillustration:  
Marie Boye Thomsen

M
ate

m
atik

E
t nø

g
ent rum

 b
eg

ejstrer  
b
åd

e læ
rere o

g
 elever  

p
å S

to
rm

arksko
len.  

SID
E 14

N
R19

04 | 11 | 2021

T
olæ

rer-
ordninger 
breder sig 

SID
E 26

SID
E 36

H
vem

 vinder  
årets priser?

WWW.LPPENSION.DK

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



HVIS JEG SKAL 
LAVE LEKTIER, 
SÅ SKAL 
LEDELSEN 
OGSÅ

Ja, jeg håber virkelig, at ledelsen på min skole lige tjekker den 

nye rekrutteringsanalyse fra lærerjob.dk. Her kan de fx læse, at 

30% af lærerne overvejer at skifte job, inden for de næste 1-2 år.  

Det er A&B Analyse, der for fagmediet Folkeskolen, har 

undersøgt danske læreres holdninger til deres job, og hvad det 

derfor kræver at holde på de dygtige lærere. De har også set 

nærmere på, hvor og hvordan lærerne kigger efter nyt job. I det 

hele taget får man spændende viden og overraskende indsigter, 

der kan være guld værd, når der skal rekrutteres nye, dygtige 

lærere til skolen.  

Undgå dyre lærepenge. Læs eller download dit eget eksemplar 

af Lærerrekrutteringsanalysen nu på: lærerrekruttering.dk

Undgå dyre lærepenge
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USKOLET
VE D  M O RT E N  R I E MAN N
USKOLET

Efter en længere periode med uenigheder 

besluttede lærerbandet onsdag at gå hver til 

sit. Ifølge observatører kommer opløsningen 

ikke som nogen overraskelse. 

”Deres optræden ved forårskoncerten i 

2018 ændrede alt”, mindes en fan fra lærer-

værelset. ”Det var et forrygende show, folk 

var umættelige. De var nødt til at spille Dan-

cing Queen to gange”. 

Imidlertid havde bandet svært ved at 

håndtere den pludselige succes, og tingene 

begyndte at falde fra hinanden. Det var også 

i den periode, at de raserede et værelse på 

et vestsjællandsk kursuscenter.

”Vi havde forskellige ambitioner”, forklarer 

bandets bassist, der selv har kørt flere blu-

es-rock-projekter sideløbende. 

”Vi var nok for mange store ego’er samlet på 

ét sted, og vi kunne ikke blive enige om, om vi 

var ved at sælge ud af vores kunstneriske inte-

gritet – eller vi bare skulle give publikum, hvad 

de ville have”. 

Siden er flere ’øvere’ endt i kaos, og onsdag 

stod det altså klart, at bandet ikke kunne nå til 

enighed om en sætliste til den kommende 

juleafslutning. 

”Det har været en fantastisk rejse”, kommen-

terer bandets keyboardspiller, som længe har 

gået med drømme om en solokarriere. 

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.
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Meget tyder på, at der er blevet indsat en ny uddannel-
ses- og forskningsminister på et eller andet tidspunkt for 
nylig. Den tidligere minister for blandt andet læreruddan-
nelsen, Ane Halsboe-Jørgensen, er i hvert fald blevet set 
med en ny titel, og samtidig har flere embedsfolk 
bemærket, at en ny kollega er begyndt at gå rundt ovre i 
ministeriet: ”Ung fyr. Virker sød og rar – Jesper, tror jeg, 
han præsenterede sig som”. 

Vurderingen er nu, at ministerrokaden må have fundet 
sted, mens vi alle sammen havde travlt med at diskutere 
crop tops. 

”Det var jo nogle hektiske uger, og vi havde nok fokus 
et andet sted”, indrømmer departementschefen. »Men 
pludselig var Ane væk, og så begyndte denne, hvad var 
det nu, Jesper altså at møde op til vores morgenbriefin-
ger og så videre, det er jo spændende nok”. 

Ny minister for 
læreruddannelsen 

indsat mens  
alle snakkede  

crop tops

“Vi var nok for mange 
store ego’er”

“Vi var nok for mange “Vi var nok for mange 
store store egoego’er”’er”

Lærerband opløst: minister minister 

crop topscrop tops
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

TAG SNAKKEN MED DINE ELEVER
Hvad kan man gøre, hvis man oplever noget ubehageligt på nettet? Og hvis skyld er det?
Se miniserien ’Et Andet Valg’ med dine elever og tag hul på samtalen om at være ung og
opleve digitale krænkelser.

SletDet Rådgivningen, som er en del af Red Barnet, har produceret en miniserie med 3 korte
afsnit om Mateo, Emma og Elliot, som på hver sin måde oplever noget ubehageligt på nettet.
Materialet er udviklet på elevernes præmis i en form og med et indhold, som deres jævnald-
rende har været med til at udvikle. I slutningen af hvert afsnit kan du og dine elever vælge 
hvilken vej, I synes der er ud af situationen.

Alle tre historier er baseret på virkelige erfaringer fra samtaler om digitale krænkelser hos
SletDet Rådgivningen.

Filmene er rettet mod udskolingen, og de giver dig et engagerende grundlag for en god dialog 
med dine elever om, hvad man kan gøre, når private eller krænkende billeder bliver delt 
– uden, at man har givet lov.

Læs mere her: redbarnet.dk/sletdet


