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FORBRUGSLÅN  
TIL 5,6% P.A. 
– uden gebyrer og 

omkostninger

BEREGN LÅN
Find låneberegner på tjlaan.dk

Eksempel på FORBRUGSLÅN  
TIL 5,6% P.A. (variabel)
Lånebeløb:  kr. 100.000
Løbetid:  6 år
Månedlig ydelse:  kr. 1.664
ÅOP:  6,1%
Samlet renteudgift:  kr. 18.826
Samlet kreditomkostning:  kr. 118.826

Prøv vores låneberegnerog beregn din månedlige ydelse

FÅ RÅD TIL DET,  
I DRØMMER OM
Drømmer I om en større bil, en afslappende 
ferie eller noget helt tredje?

Hvis du er låneberettiget, kan du optage lån op til 
50% af din faste årsløn. Lånet er uden omkostninger 
og gebyrer, og renten er blandt markedets laveste på 
forbrugslån.

Ydelserne indeholdes direkte i din løn, så din arbejds-
giver overfører beløbet til os.

Kontakt os i dag
Email: tjl@tjlaan.dk
Telefon: 33 12 32 285

Vi glæder os til at besvare dine spørgsmål.
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Lærer Søren 
Nivaa om at 
trække håndbold 
ind i specialsko-
lens undervis-
ning.

Lærer Lotte 
Pedersen om 
at kunne træde 
til, når en kollega 
kommer i krise.

M Ø D  I  B L A D E T

Lektor Louise Barkhuus 
om stadig flere læreres 
brug af sociale medier til 
at dele undervisnings-
forløb.

Lærere med følgere
Når du tænker på YouTube-bloggere, som bruger 
det meste af dagen på at skabe indhold til deres 

mange følgere, tænker du nok ikke lige på en lærer. 
Men der er faktisk lærere, som i fritiden filmer videoer 
til matematik eller deler materiale til at arbejde med 
»Fortnite« eller korlæsning, makkerlæsning og tennis-
læsning – og deler dem med alle interesserede.

Lærere har altid lånt ideer og opgaver af hinanden 
hen over frokosten. Så ligesom med så mange andre 
internetfænomener er der ikke tale om noget nyt. Og 
så alligevel. For vi er i en helt anden skala.

SkoleKom er erstattet af et mylder af grupper på 
Facebook, hvor lærere spørger om nye ideer til at fejre 
fødselsdage, komme igennem december på en ander-
ledes måde eller læse om erfaringer med at bruge Uge-
skemarevolutionen. Et godt spørgsmål i en gruppe kan 
sagtens føre til en tråd med 50-60 forslag og ideer fra 
lærere over hele landet.

I al beskedenhed forsøger vi også her på folke-
skolen.dk at hjælpe lærere, som vil dele og udveksle 
meninger med andre lærere. Det er faktisk så stor en 
succes, at næsten halvdelen af de 250.000 brugere på 

folkeskolen.dk klikker sig ind for at finde faglig inspira-
tion.

Men hvordan i alverden – vil mange spørge – får 
lærere i en presset tid overskud til at skabe og dele så 
meget indhold? Og hvem er de?

Svaret er, at det bestemt heller ikke er ret mange, 
som gør det. Og det foregår helt sikkert ikke i den auto-
riserede forberedelsestid. Det kan være ildsjæle, der ser 
lærergerningen som et »kald« og gerne vil være gode 
lærere – og som har mulighed for at prioritere tiden til 
det. 

Det er helt sikkert også lærere, hvis 
arbejde er deres hobby. Mennesker, 
som hygger sig med at filme matematik- 
videoer, ligesom andre kan lide at 
strikke eller gå til gymnastik.

I den klassiske fagforeningstankegang tangerer den 
slags skruebrækkeri. Det er kolleger, som bryder fæl-
lesskabet og arbejder, når de burde lade være, fordi de 
ikke får løn for det. 

Men lærerarbejde kan ikke sammenlignes med en 
samlebåndsproduktion – og at nogen får gode ideer og 
stiller dem til rådighed for andre, er det svært at have 
ondt af. Det kan kun gøre undervisningen bedre. 

Så længe det ikke bliver en forventning til alle. Og 
så længe ildsjælene passer på sig selv og ikke kommer 
ud i stressproblemer, så lad os glæde os over, at nogen 
har lyst til at skabe og dele i en periode af deres liv. Det 
er til gavn for alle – og man behøver ikke at være en 
ildsjæl for at låne af dem. 

Hanne Birgitte Jørgensen, 
ansv. chefredaktør 

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Foto: Ida W
ang
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I N D H O L DINDHOLD
128

Fra lærerværelset 
til Christiansborg

Anders Kronborg er lærer og 
socialdemokrat. Lige nu er 

han mest det sidste.

De kan slet ikke  lade være  
De sociale medier  
bugner af tip  
til undervisningen fra  
engagerede lærere som  
Anette Gotthelf Kristensen,  
Ann-Berit Lauritsen  
og Frederikke Rønn  
Jørgensen. 
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FRI RETUR-RET

 

Tjen 3.000,- kr. 
til klassen

– og hjælp samtidig børn i nød

Sælg flotte til/fra-kort

Alle klasser tjener

3.000,-
for hver kasse solgte kort

Yderligere information/bestilling af kort:

www.tilfrakort.dk
mailtilfrakort.dk
Tlf. 30 89 89 62
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Vellykket bog 
om Nest

»For kommunen,  
der overvejer at imple-

mentere Nest, er denne 
bog obligatorisk. 

 For alle os andre er 
 den en gave«, skriver 

Folkeskolens anmelder.

32

Her kommer 
hjælpen i tide 

Hvordan kommer lærere 
videre, når en udadrea-

gerende elev  bliver 
voldelig, eller en urolig 
klasse giver stress? To 
skoler i Aarhus sætter 

ind med supervision og 
psykisk førstehjælp.

Spillereglerne  
gælder også i klassen

Dybkær Specialskole  
bruger håndbold til at  
lære eleverne sociale  

og personlige  
færdigheder. 

De kan slet ikke  lade være  

O V E R S I G T
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 100 DAGE  
uden gaver til folkeskolen

Det er ikke hverdagskost, at en under-
visningsminister må bede lærerne om 
at holde igen med deres klapsalver. Ikke 
desto mindre var det, hvad der skete, da 
børne- og undervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil i starten af oktober holdt 
tale på lærernes årlige kongres for henved 
300 delegerede. Her stod hun efter 98 dage 
som minister for folkeskolen på en dag, der 
ganske godt symboliserer, hvordan hun og 

den socialdemokratiske regering er kommet 
fra start i forhold til at vinde lærernes røde 
hjerter tilbage. 

Rosenkrantz-Theil høster tidligt i sin første 
store tale foran lærerstanden de første klap-
salver, da hun reklamerer for, at regeringen 
har flyttet statens offentlige overenskomst-
forhandlinger fra Moderniseringsstyrelsen i 
Finansministeriet til en ny Medarbejder- og 
Kompetencestyrelse i Skatteministeriet. 

Ministeren fortæller lærerne, at hun har 
taget sine »store ører med«, der skal bruges 
til at lytte til dem. Rosenkrantz-Theil får også 
sagt, at det er regeringens ansvar at sørge for, 
at lærerne og Socialdemokratiet sammen når 
hen et sted, hvor den konfliktprægede tavle 
fra 2013 kan viskes ren. 

Fra talerstolen lyder det også, at inklusi-
onsreformen fra 2012 har svigtet lærerne ved 
at tildele dem en »umulig opgave«. At mere 
specialundervisning er dyrt her og nu, men at 
regningen vil vokse sig større, hvis ikke sko-
lens specialtilbud udvides. Hun kalder også 
lærernes ønske om mere co-teaching for godt. 
Og så vil hun også gerne høre lærernes bud 
på, hvad der skal være i stedet for de forhadte 
nationale test, fortæller hun.

Ingen ekstra penge til skolen
Alt er dog langtfra fryd og gammen for 
folkeskolen. For imens Rosenkrantz-Theil 
er hos lærerne, taler finansminister Nicolai 
Wammen til den landsdækkende presse. Her 
præsenterer han regeringens første finans-

Efter lidt mere end 100 dage står folkeskolen endnu tilbage uden en eneste håndgribelig gave fra  
sin nye minister. Alligevel er det lykkedes børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil 

(S) at vinde mange læreres hjerte.  

P O L I T I K

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

Ansøgningsfrist:
1. november 2019

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

EVA OG SVEND AAGE 
LORENTZENS FOND

sendes til:
Advokat Rita S. Simonsen på 
mail rs@kielberg.com

Læs mere på
www.odenselaererforening.dk

DET HAR HUN SAGT
Varslet opgør med inklusionsreformen. 

Ønsker en mindre økonomisk og socialt opdelt folke-
skole – hvad det mere konkret betyder, har ministeren 
endnu ikke sat ord på.

Nationale test skal afskaffes for de mindste. For re-
sten af eleverne skal der findes en ny testløsning.

Påpeget, at implementeringen af folkeskolereformen 
kun er halvvejs. Det tager 10-15 år for en stor reform 
at rodfæste sig.

Lærerne er bedst i stand til at vurdere, hvad der skal 
testes, hvornår der skal testes og hvilke test der skal 
bruges. 

Der er for mange styreredskaber i skolen – hvilke står 
endnu ikke klart. Her har den nye minister blandt andet 
nævnt Fælles Mål, elevplaner og de nationale test.

lovsudspil – og der er ikke én ekstra krone 
til folkeskolen. Socialdemokratiet gik ellers 
til valg på 371 ekstra millioner om året til 
skolen – og de tre støttepartier er klar med 
én hel ekstra milliard.

Det ved den nye børne- og undervisnings-
minister naturligvis godt, og foran lærerne 
indrømmer hun da også, at når det kommer 
til skolens økonomi, kan hun i dag kun leve-
re »utroligt uldne politikersvar«. Økonomien 
ligger på Finansministerens bord, og det er 
lukket land for undervisningsministeren. Og 
sådan er det, får lærerne at vide. 

Helt paradoksalt viser det sig endda, at 
regeringens finanslovsudspil lettere skjult 
faktisk indeholder et spareforslag på folke-
skoleområdet. Regeringen stopper nemlig 

tidligere statsminister Lars Løkke Rasmus-
sens præmiepulje ét år før tid – og puljens 
tilbageværende 351 millioner kroner, som 
skulle være gået til skoler, føres tilbage til 
statskassen.

Indtil videre har Rosenkrantz-Theil brugt 
sin første ministertid på at sige mange ting, 
der lyder godt i lærerører. Foreløbig er de 
flotte ord imidlertid ikke fulgt op af hånd-
faste løfter, og regeringens lovkatalog over 
forventede lovforslag afsløret, at der næppe 
venter store aftaler på skoleområdet i det 
første år af regeringens levetid. 

Derfor må folkeskolen og lærerne indtil 
videre tage til takke med en minister, der 
helst vil lytte. 
bje@folkeskolen.dk

Lærernes minister på 
talerstolen på DLF’s 
kongres i begyndelsen 
af oktober.

Foto: Thom
as Arnbo

DET HAR HUN GJORT
Aflivet Riisagers frihedsforsøg om at give ud-
valgte skoler dispensation fra dele af folkesko-
leloven.

Stoppet præmiepuljen ét år før tid. Kun 148,5 
millioner af den på forhånd udlovede halve mil-
liard ender derved i folkeskolen. 

Afvist dispensationsansøgninger fra ti kom-
muner, der gerne ville droppe de nationale test 

Underskrevet ghettopakken, som betyder, at 
forældre med børn i folkeskolen kan miste deres 
børnecheck, hvis deres barn har meget fravær. 
Og indført stopsprogprøver for elever i børne-
haveklasser på de såkaldte ghettoskoler samt 
sprogprøver for alle elever i landet, der undervi-
ses i dansk som andetsprog.

Pernille Rosenkrantz-Theils politik
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T E K S T :  

S E B A S T I A N  B J E R R I L  

F O T O :  

L A R S  J U S T
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I N T E R V I E W

F R A  L Æ R E R V Æ R E L S E T  T I L  C H R I S T I A N S B O R G : 

»Jeg er overrasket 
over, hvor meget jeg 
savner lærerjobbet«
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Hvordan er det at repræsentere det parti, som lærerne 
traditionelt brokker sig mest over?
»Jeg synes heldigvis, at det er ved at være aftagende. Nu 
fik Pernille Rosenkrantz-Theil (børne- og undervisnings-
minister, redaktionen) jo stående bifald på lærernes 
kongres. Men jeg føler det som en forpligtende opgave 
at styrke broen mellem lærerne og Socialdemokratiet. 
Jeg har jo selv prøvet på egen krop, hvordan det var 
at blive lockoutet og at høre en socialdemokratisk KL-
formand fra talerstolen sige, at lærerne levede i en tids-
lomme fra det forrige århundrede. Det var ikke en kom-
munikation og retorik, der var det her parti værdigt«.

Er der noget, du allerede savner ved ikke længere at 
være lærer?
»Den største omvæltning er, når man møder ind om 
morgenen. For mig var den bedste tid, når man kom 
ind i en 4. klasse og sagde ’Godmorgen, er I klar?’ 
og så råber de ’Jaaah’ i kor. Der er ikke den samme 
energi her, når man tirsdag morgen kommer ned i 
analyseafdelingen. Når jeg siger ’Er vi klar?’ kigger de 
underligt på mig. Jeg kan virkelig savne energien. Selv 
om lærerjobbet har været presset siden reformen og 
lov 409, så opdager man virkelig, hvor dejligt et job 
det er, når man ikke længere står ved katederet. Som 
lærer kommer man hinanden ved. Så der er et afsavn, 
når alle de andre mødes efter sommerferien til den 
traditionelle grillaften, eller nu hvor jeg ikke skal gejle 
eleverne op, inden de skal ud at løbe på motionsdag. 
Jeg er overrasket over, hvor meget man kommer til at 
savne lærerjobbet«.

I 12 år var du både lærer og kommunalpolitiker, hvor-
dan fandt du tid til begge dele?
»I perioder har jeg købt mig ned i tid som lærer for at 
få mere tid til det politiske. Jeg stoppede som kom-
munalpolitiker ved sidste kommunalvalg i 2017, fordi 
jeg gerne ville stille op til næste folketingsvalg. I den 
sidste tid var jeg derfor kun lærer. Det var faktisk en 

rigtig stor transformation. Jeg arbejdede på en ny, stor 
fusionsskole, og her var der nogle, der mere så mig 
som ‘politikeren Anders’ end som ‘kollegaen Anders’. 
Så det gav virkelig noget for det kollegiale, at jeg dér 
var lærer uden at være en del af noget politisk. Jeg tog 
orlov, da folketingsvalget blev udskrevet, så jeg har ikke 
undervist siden«.

Hvordan tog du afsked med dine elever og kolleger?
»Det har været en længere proces. Nu har jeg heldigvis 
oplevet at arbejde på en skole, hvor vi virkelig kom 
hinanden ved, og hvor jeg også betragter nogle fra 
lærerværelset som nogle af mine allerbedste venner. Da 
vi blev fusioneret i 2014, startede vi en klub. Lærer-
standen bliver jo beskyldt for at være lidt brokkende, 
så vi valgte at kalde os selv for ’Gamle sure mænd fra 
Blåbjerggård’. Vi er omkring ti, og vi betragter hinan-
den som rigtig gode venner. Min søn på syv år går på 
skolen, og ham følger jeg i skole hver mandag, hvor 
jeg arbejder hjemme. Så jeg føler ikke, at jeg helt har 
forladt det«.

Du er blevet partiets fødevare- og dyrevelfærdsord-
fører, ville du gerne være blevet partiets ordfører for 
folkeskolen?
»Nu er jeg jo ny på Christiansborg, og man skal være 
ualmindelig utaknemmelig, hvis man ikke er tilfreds 
med det, jeg har fået. Jeg synes, at jeg sidder i en meget 
gunstig position i forhold til folkeskolen, fordi jeg er 
blevet formand for Børne- og Undervisningsudvalget. 
Her kan jeg være med til at sætte dagsordenen og få 
gode relationer til de relevante ordførere. Og så synes 
jeg, at det sender et signal til omverdenen om, at de 
holdninger, jeg har til folkeskolen – som ikke altid 
flugtede helt med partilinjen under Helle Thorning og 
Bjarne Corydon – nu bliver værdsat i partiet. Desuden 
synes jeg, at det er klogt, at man skal arbejde med 
nogle andre ting, når man kommer ind fra at have 
været så meget i skoleverdenen«.

CV:  
ANDERS KRONBORG
I Anders Kronborg har 
folkeskolen mistet en 
gøgler. På Vitaskolen i 
Esbjerg havde Anders 
Kronborg ti timer om 
ugen som AKT-lærer 
(adfærd, kontakt, triv-
sel), og her gik han 
under navnet ’Cirkus-
direktøren’. 

Han har nemlig udvik-
let et cirkuskoncept, 
hvor elever fra almen- 
og specialafdelingen 
sammen jonglerer, 
balancerer og prøver 
kræfter med farlige 
fakirnumre. Konceptet 
er nomineret til DM i 
skoleudvikling. 

Anders Kronborg di-
mitterede fra Ribe Se-
minarium i 2006. 

Ved siden af AKT har 
Anders Kronborg fem 
linjefag: dansk, histo-
rie, idræt, samfunds-
fag og fysik/kemi. 

De seneste 12 år har 
han ved siden af læ-
rergerningen været lo-
kalpolitiker for Social-
demokratiet i Esbjerg 
Kommune. I 2017 
præsenterede han 
sammen med fem an-
dre socialdemokrater ti 
bud, der skulle »redde 
folkeskolen«.

Grundlovsdag var særlig for Anders Kronborg. Der gik han  
fra at være lærer i Esbjerg til at være folketingspolitiker for  
Socialdemokratiet. Han er én af fire nye lærere på Borgen. 
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Som nyvalgt folketings-
medlem med lærerbag-
grund er Anders Kron-
borg blevet formand for 
Børne- og Undervis-
ningsudvalget.
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Har Socialdemokratiet rykket sig på skoleområdet? 
»Mit parti og hele samfundet har rykket sig i forhold 
til skoledebatten. Jeg har hele tiden syntes, at vi skal 
være utrolig stolte af det nordiske børnesyn i stedet for 
at lade os dupere af trends, der kommer ind. Det var 
meget tankevækkende, at Canada blev det helt store, 
hvor omkring en tredjedel af kommunerne valfartede 
over Atlanten til Ontario. Så skulle vi pludselig bevæge 
os mod det angelsaksiske skolesystem med test og 
prøver. Fem socialdemokrater og jeg fra lokalpolitik 
forudsagde i 2017, at Ontario ville være glemt inden for 
fem år. Vi fik ret. Nu er der ikke nogen, der snakker om 
Canada«.

I seks foreslog også, at folkeskolen skulle tildeles en 
ekstra årlig milliard. Siden er der blevet snakket meget 
om en mulig milliard til skolen, da det er et fælles krav 
fra jeres støttepartier. Socialdemokratiet har ikke sat 
én krone af til skolen i jeres finanslovsudspil. Mener du 
stadig, at skolen har brug for en milliard?
»Jeg har ikke ændret holdning. Jeg har bemærket, at der 
ikke er en milliard på vores finanslovsudspil, men man 
giver støttepartierne muligheder for at bidrage med at 
prioritere. Det synes jeg er meget fornuftigt af finans-
ministeren. Der er jo rigtig mange ønsker i øjeblikket til 
eksempelvis minimumsnormeringer, bedre mad i vores 
institutioner og en lang række andre ønsker. Men der er 
ingen tvivl om, at folkeskolen på sigt skal løftes. Det står 
jeg ved«.

I nævner slet ikke folkeskolen i jeres udspil. Er det 
tilfredsstillende, at det skal være op til støttepartiernes 
prioritering?
»Det er heller ikke det, vi siger. Vi siger, at vi har en 
forhandlingsramme på 2,1 milliard kroner til, at man 
kan gå ind at løfte nogle velfærdsområder. Og dér skal 
støttepartierne være behjælpelige med at prioritere«. 

Tilbage i 2017 foreslog I, at der skulle nedsættes en 
‘forsoningskommission’, der skulle tage temperaturen på 
reformen og skolens rammevilkår. En kommission, der 
skulle bestå af skolens parter. Det blev der ikke noget af …
»Jo. I al ubeskedenhed har jeg gået og sagt, at det var 
det, man lod sig inspirere af under sidste overenskomst-
forhandling. Da Anders Bondo solgte ideen om en 
arbejdstidskommission til hovedstyrelsen i Danmarks 
Lærerforening, så var det vores tanker. Det er jeg slet 
ikke i tvivl om«.

Havde du talt med Anders Bondo om det her inden OK18?
»Nej. Men Anders Bondo fik jo tilsendt vores oplæg den-
gang, og jeg ved, at det blev læst af centrale folk i Lærer-
foreningen og af centrale politikere. Jeg ved selvfølgelig 
ikke, om det i sidste ende er det, der har inspireret dem. 
Men jeg kan bare sige, at parallellerne til vores oplæg er 
meget påfaldende«.

Som lærer må du om nogen være en politiker, der er i 
stand til at give en status på, hvordan det går med folke-
skolen og reformen?
»Lærerne løber rigtig stærkt, og de har ikke længere sam-
me tid til relationsarbejdet. I Esbjerg Kommune er der 
et spareforslag i øjeblikket, hvor man foreslår at afskaffe 
alle lejrskoler. Det er drastisk. Det viser, at folkeskolen er 
presset. Lærerjobbet er kendetegnet ved, at der er mange 
ildsjæle iblandt lærergrupperne ude på skolerne. Men det 
er klart, at hvis ilden bliver slukket for personalegrupper, 
så dør folkeskolen som kulturinstitution. Jeg siger ikke, 
at den er slukket hos alle. Men vi har en udfordring i for-
hold til at få tændt gnisten. Faklen skal gløde. Personligt 
oplevede jeg, at selv om lov 409 og reformen gav lidt 
flere timer på skemaet, så var lyset på skolen slukket efter 
klokken 16. Sådan var det ikke før reformen. Om aftenen 
var der møder i pædagogisk råd eller forældrearrange-
menter, og der var foreninger inde på skolen. Der kunne 

Selv om regeringen ikke 
har afsat en milliard til 
folkeskolen på finans-
lovsudspillet, skal sko-
len på sigt løftes, me-
ner Anders Kronborg.

I N T E R V I E W
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FIRE NYE LÆRERANSIGTER PÅ CHRISTIANSBORG
Folketingsvalget 5. juni tilføjede fire nye læreransigter til to folketingsgrupper. I 
Socialdemokratiet kom Birgitte Vind ligesom Anders Kronborg direkte fra et 
lærerjob. Det samme var tilfældet for Mette Thiesen og Lars Boje Mathiesen, 
der tilsammen udgør halvdelen af folketingsgruppen i Folketingets yngste parti, 
Nye Borgerlige. Foto: Folketinget, Steen Brogaard

man virkelig snakke om en blomstrende kulturinstitution i 
lokalområdet. Det blev udfaset efter reformen, fordi der var 
noget lyst og gejst, der med rette var forsvundet«.

Skyldes den slukkede ild, at de længere skoledage har givet 
flere undervisningstimer og mindre forberedelsestid?
»De længere skoledage skal ikke have skylden. Det er en 
forkert præmis. Intentionerne i reformen er fornuftige. Kan 
man planlægge en skoledag, der er alsidig med bevægelse 
og kreativitet, bliver det en spændende skoledag. Udfordrin-
gen er, at undervisningsmængden er så høj sammenlignet 
med forberedelsen. God undervisning kræver kvalitet. Før 
2013 havde jeg også nogle rigtig lange dage, men jeg havde 
også tiden til forberedelse«. 

Ender du ligesom Marianne Jelved med at blive i Folketinget 
resten af din karriere, eller kommer du tilbage til skolen?
»Jeg har ikke nogen ambitioner om, at det at være blevet 
valgt til Folketinget skal være en livstidsbeskæftigelse. Jeg 
har altid være grebet af en politisk ild, fordi jeg ser nogle 
ting, jeg gerne vil forandre, og jeg kan godt lide at gå ind 
i debatter. Så indtil videre ser jeg denne her valgperiode 
som en fireårig periode, hvor jeg skal gøre det så godt som 
overhovedet muligt, og så regner jeg med at stille op igen 
til næste valg. Men jeg kan ikke rigtig forestille mig, at jeg 
sidder herinde om 20 år. Så jeg kan sagtens forestille mig, 
at jeg kommer tilbage til folkeskolen eller noget andet med 
børn og unge«. 
bje@folkeskolen.dk

Anders Kronborg 
har udskiftet klas-
seværelset med 
folketingssalen, 
fordi der er nogle 
ting, han gerne vil 
forandre.

Skal turen gå til
Bornholm?
Oplev et anderledes Danmark. 
Skab spændende læring i den 

unikke natur. Overrask eleverne 
med den dramatiske historie. 

Giv børnene en god lejrskoletur, 
som de vil huske hele livet.

✔ �Gratis rejse til/fra Bornholm

✔ �Gode råd og gratis hjælp til  at 
bestille ture og oplevelser

✔ �Feriesteder med swimmingpool 
 og mange andre sjove aktiviteter

✔ �Vælg mellem helpension, eller lav 
selv maden i de gode feriehuse

Team Bornholm har hjulpet over 
1.500 skoleklasser. Må vi også 

give dig og din klasse en god tur?

Ring på 56 95 85 66 
lejrskole@teambornholm.dk
www.lejrskolebornholm.dk

facebook.com/lejrskolebornholm

Det bliver en god lejrskole!
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D E T  D I G I TA L E  L Æ R E R VÆ R E L S E

T E KS T :  C A R O L I N E  S C H R Ø D E R 

Skuespillere, politikere og debattører har gjort det længe: 
Haft profiler på de sociale medier, hvor de udelukkende deler 
arbejdsrelateret indhold. I takt med at det er blevet nemmere 
for privatpersoner at oprette hjemmesider, dele billeder på 
Instagram eller få sin egen »page« på Facebook, er også mindre 
medievante faggrupper begyndt at dele deres hverdag med 
hinanden, forklarer Louise Barkhuus, der er lektor og forsker i 
sociale medier på IT-Universitetet i København. Det gælder især 
lærerne, hvor flere har oprettet deres egen profil og dedikeret 
den til for eksempel danskundervisning i indskolingen, ude-
skole eller synlig læring. 

»Det giver god mening, at især lærerne er begyndt at dele 
deres arbejde med hinanden på de sociale medier. Lærernes 
arbejde er meget homogent«, siger hun og mener, at en lærer 
fra Tønder, der underviser i 4. klasse i matematik, for eksem-
pel sagtens kan bruge det samme undervisningsmateriale, 
som en lærer med samme fag i Gentofte har udarbejdet. 

Internettet bugner  med digitale lærerværelser 
Undervisningsforløb, opgavekompendier, og 
hvordan man får det gode samarbejde med for-
ældrene i klassen, bliver delt og diskuteret blandt 
lærere på internettet. Folkeskolen har talt med 
en forsker i sociale medier om, hvorfor lærerne 
danner digitale lærerværelser.

Der findes forskellige grupper på Facebook, hvor lærere deler undervisningsma-
terialer og gode råd med hinanden på forskellige trin eller i forskellige af skolens 
fag. Prøv for eksempel at søge på »for os der underviser i« og se, om der er en 
gruppe for dig. De største grupper er:

Indskolingen: facebook.com/groups/122118641276468/ 
Mellemtrinnet: facebook.com/groups/460725360766089/ 
Matematik: facebook.com/groups/877955875602893
Gratis undervisningsmaterialer: facebook.com/groups/154760525467965
Udskolingen: facebook.com/groups/1827579010797172/
Specialskolen: facebook.com/groups/183273372239222/

FACEBOOKGRUPPER 

DE RISIKEREDE ALT FOR FRIHEDEN

BASERET PÅ VIRKELIGE HÆNDELSER

I BIOGRAFERNE FRA

DEN 7. NOVEMBER

FIND UNDERVISNINSMATERIALE
OG MEGET ANDET PÅ

WWW.ANOTHERWORLDENT.COM/BIO

"FUNGERER EMINENT
SOM SPÆNDINGSFILM.

MAN SIDDER MED HJERTET
OPPE I HALSEN FRA

 BEGYNDELSE TIL ENDE"
 FILMMAGASINET EKKO
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Internettet bugner  med digitale lærerværelser 
» De sociale medier  

har gjort lærernes  
inspirationsmuligheder  
meget større«.    
Louise Barkhuus, 
lektor og forsker i sociale medier  
på IT-Universitetet i København

»Samtidig er lærerne vant til at blive genkendt i det lokale 
supermarked og stå foran elever og forældre. Sociale medier 
handler i bund og grund om at stå frem og blive set, og det 
er altså ikke helt nyt for lærerne. Lærerne er desuden gode 
formidlere og vil ofte gerne have indflydelse på deres hverdag. 
Her er de sociale medier også en god måde at få sagt sin me-
ning på«. 

Men Louise Barkhuus pointerer, at det højst sandsynligt 
stadig vil være en minoritet af lærerne, der opretter denne 
slags profiler i fremtiden. Men for dem, der gør det, er det en 
stærk motivationsfaktor, som styrker deres faglige identitet. 

»Det kommer stadig til at være de enkelte lærere, der har 
passionen og overskuddet til at udvikle og dele egne materia-
ler, som gør den her slags. Typisk vil det nok også være dem, 
der godt kunne se sig selv som konsulenter, vejledere eller på 
et forlag, der udgiver undervisningsmaterialer, i fremtiden«, 
siger hun. 

Men at det netop er lærerne, der selv kaster sig ud i pro-
jektet, er en fordel for lærerprofessionen, mener Louise Bark-
huus. 

»De sociale medier har gjort lærernes inspirationsmulig-
heder meget større. Nu er det ikke kun på lærerværelset, at 
de kan finde ideer til næste emneuge. Derudover tror jeg, at 
mange lærere gerne vil bruge undervisningsmaterialer, som 
kollegaer har udviklet og prøvet i praksis. Det må være mere 
spændende end at bruge kommercielle undervisningsmateria-
ler, som jeg kunne forestille mig er mere tørre«.  
csc@folkeskolen.dk

På folkeskolen.dk’s faglige netværk sparrer 
lærere og andre faggrupper i folkeskolen med 
hinanden om deres fag og område. Her bliver 
der delt faglig viden og tips til undervisningen 
samt debatteret og blogget om alt fra lærerliv 
til skolepolitik.

folkeskolen.dk/fag

folkeskolen.dk/fag

FAGLIGE NETVÆRK PÅ 
FOLKESKOLEN.DK
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Frederikke:
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For Frederikke Røn 
Jørgensen er det en 
hoppy at dele sin viden 
på Instagram – og en 
måde at få mere på 
sit cv.

FINURLIGE FIF
Frederikke Røn Jørgen-
sen er dansklærer og it-
vejleder på Paarup Skole 
i Odense.

A F  C A R O L I N E  S C H R Ø D E R  ·  F OTO :  H U N G  T I E N  V U

»LÆSETIP I dag har vi igen øvet og øvet ... vi har læst de tre tekster, som børnene har 
arbejdet med de sidste uger«.

Lærer Frederikke Røn Jørgensen har taget billeder af sine elever i 1. klasse, der 
koncentreret læser i deres læsebog med pegefingeren på hvert eneste ord. På teksten 
ved siden af kan man læse, hvordan eleverne har arbejdet med korlæsning, makker-
læsning og tennislæsning, og hvad de tre læseteknikker går ud på. 

»Når jeg deler et billede, sørger jeg altid for, at billedteksten forklarer, hvordan 
man som lærer kan gøre det samme. På den måde kan man nemlig bruge sociale 
medier som en lærervejledning«, siger Frederikke Røn Jørgensen, der er lærer og it-
vejleder på Paarup Skole i Odense.

Hun oprettede profilen finurlige.fif på Instagram i august 2018 og har i dag 436 
følgere, der ser med, når hun deler billeder af læseteknikker, droner i undervisningen 
og skemaer til synlig læring. 

»Jeg elsker at bruge Instagram, fordi det er så visuelt. Det er som at sidde med et 
gammelt reklameblad og finde ud af, hvad man har lyst til at bruge i sin undervisning«. 

Og med alt for lidt forberedelsestid er der brug for, at lærere inspirerer hinanden 
på de sociale medier, tilføjer hun. 

»På min skole går mange af pauserne med at snakke om enkelte elever eller hæn-
delser. Det er sjældent, at vi har tid til at sætte os ned og tage de gode snakke om un-
dervisningen. Her bliver de sociale medier et stort, digitalt lærerværelse, hvor jeg kan 
diskutere alt det, jeg ikke når med mine kollegaer i hverdagen. Jeg tror også, at vi alle 
sammen underviser bedre, hvis vi deler vores kompetencer og didaktiske overvejelser 
med hinanden«. 

Gennemsnitligt bruger Frederikke Røn Jørgensen en time om dagen på at tage bil-
leder, dele opslag og svare på kommentarer. På sigt overvejer hun at oprette en hjem-
meside, så hun ikke skal sende hver enkelt lærer en mail med undervisningsmateria-
ler, hvis de efterspørger dem. Men hun er glad for sin »hobby« og gør det, fordi hun 
næsten ikke kan lade være, forklarer hun. 

»Jeg brænder virkelig for at udvikle mine egne undervisningsmaterialer og dele 
min viden. Jeg kunne også godt se mig selv som konsulent eller på et forlag, hvor jeg 
kunne udvikle materialer. Der er min Instagramprofil en meget naturlig måde at ud-
vide mit cv på«. 

Hvad vil du give af råd til en lærer, der også godt kunne tænke sig at dele tips til under-
visningen på de sociale medier? 

»Vælg din niche: Er du grammatiknørd, elsker du bevægelse i undervisningen, eller 
er du forgabt i historie, så vælg dét frem for alle dine fagområder. Og husk at tænke 
over, at alt, hvad man deler, skal være tilgængeligt og brugbart for andre. Så skal du 
nok få lærere, der gerne vil følge dig«.  
csc@folkeskolen.dk

»Det er en kæmpestor  
            lærervejledning« 

Frederikke Røn Jørgensen er blevet kendt som  
finurlige.fif på Instagram. Her deler hun tips og  
materialer fra klasseværelset – de sociale medier er 
nemlig et godt sted at blive inspireret, mener hun. 

Frederikke:
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A F  C A R O L I N E  S C H R Ø D E R  ·  F OTO :  H U N G  T I E N  V U

»Jeg har lavet omkring 120 værksteder, men jeg får hele tiden nye ideer. Især efter at jeg er 
begyndt at undervise i 0. klasse, som jeg ikke har haft før. For tiden tænker jeg matematik hele 
tiden«. 

Anette Gotthelf Kristensen er lærer og matematikvejleder på Åløkkeskolen i Odense – og 
hun er mildt sagt bidt af matematikværksteder. 

»Værkstederne kan bare så meget. De øger indlæringen gennem repetition, det er nemt 
at undervisningsdifferentiere, og de gør undervisningen varieret og spændende. Mange af de 
matematikværksteder, jeg laver, er blevet til i mine timer, fordi jeg følte, at der var brug for 
forskellige niveauer til eleverne eller en ny aktivitet«. 

Hun begyndte at filme matematikværkstederne, så det ville være nemmere for eleverne at 
øve sig hjemme med forældrene. Men i starten af skoleåret begyndte hun også at dele video-
erne med andre lærere på sin YouTube-, Facebook- og hjemmeside, der alle hedder Anette K 
Matematik. 

»Jeg synes, at korte film er den bedste og mest simple måde at forklare værkstederne på. 
Hvis man skulle læse det, tror jeg simpelthen ikke, at folk ville bruge dem«, siger hun. 

Og noget tyder i hvert fald på, at videoerne er en succes. Anette Gotthelf Kristensens Face-
bookside har siden 8. august fået over 1.400 følgere – og ifølge hendes egen optælling bliver 
matematikvideoerne vist omkring 10.000 gange om ugen på hendes tre platforme.

»Det er overvældende, at der blev taget så godt imod videoerne. Rigtig mange kommente-
rer og roser mine opslag, hvilket også har betydet, at jeg får snakket meget mere matematik 
med andre lærere end før. Det er især sjovt, når andre fortæller, hvordan de har ændret lidt på 
værkstederne«. 

Hvis man klikker på Anette Gotthelf Kristensens videoer, er det tydeligt, at de ikke er lavet 
på fem minutter. Videoerne klipper mellem to kameraer: Med det ene kamera taler Anette 
Gotthelf Kristensen direkte til seeren, mens det andet filmer hendes spisebord fra oven, så 
man kan følge med i matematikværkstederne. Bag hende er en lyseblå papirbaggrund, og det 
klare lys kommer fra to kameralamper. Det er Anette Gotthelf Kristensens mand, som har in-
vesteret i udstyret. 

»Men man kan sagtens lave rigtig fine videoer med et par mobiltelefoner«, siger hun. 
Normalt sætter Anette Gotthelf Kristensen en hel weekend af, hvor hun designer spil, klip-

per materialer ud, filmer og redigerer videoerne færdige. Hver søndag lægger hun en ny video 
op, og så går hverdagen med at kommentere og skrive tilbage til interesserede lærere. Hun gør 
det, fordi det er sjovt, understreger hun – også lidt fordi hun gerne ville lave mere af den slags. 

»Lige nu er målet at nå ud til endnu flere og måske få forældre til at se mine videoer. Men 
på sigt kunne jeg også godt se mig selv holde foredrag eller udvikle et større undervisningsma-
teriale med videoer, tekst og spil om matematikværksteder«.  
csc@folkeskolen.dk

ANETTEK- 
MATEMATIK.
COM
Anette Gotthelf Kristen-
sen er lærer og matema-
tikvejleder på Åløkkesko-
len i Odense.  

Anette:                   »Jeg tænker matematik 
                                       hele tiden« 

Ved dette års skolestart begyndte  
lærer Anette Gotthelf Kristensen at  
lave videoer med matematikværksteder.  
Nu har hun cirka 10.000 visninger om 
ugen på YouTube og Facebook. 
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Med 18 års erfaring 
som matematiklærer 
og senest også som 
vejleder har Anette 
Gotthelf Kristensen 
masser af materiale 
at dele ud af. Video 
er hendes foretrukne 
kanal.

Anette:                   »Jeg tænker matematik 
                                       hele tiden« 

24:10:19
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Ann-Berit:  »Det styrker min  
                                       læreridentitet«
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ANN-BERIT.DK
Ann-Berit Lauritsen  
er dansklærer og  
PLC-medarbejder på  
Mølleskolen i Ry. 

Ann-Berit:  »Det styrker min  
                                       læreridentitet«

A F  C A R O L I N E  S C H R Ø D E R  ·  F OTO :  T O R  B I R K  T R A D S

»Jeg har et fælles kontor med mit team, men for det meste deler vi opgaverne imel-
lem os og sidder som små øer ved hvert vores skrivebord. Vi er ofte for pressede 
på forberedelsestiden til at kunne sidde sammen og fordybe os i opgaverne. Derfor 
giver det mening, at vi deler og hjælper hinanden med at lave så god undervisning 
som muligt«. 

Ann-Berit Lauritsen er lærer og PLC-medarbejder på Mølleskolen i Ry. Siden 
2000 har hun delt forløb og undervisningsmaterialer til danskundervisning på sin 
hjemmeside ann-berit.dk. Her kan man finde undervisningsmaterialer fra 1. til 6. 
klasse samt omkring 100 læse- og skrivebøger til indskolingen og 4. klasse om alt fra 
»Fortnite« til dinosaurer. 

»Vi har undervisningsportaler på skolen, men jeg synes, de er kedelige og stereo-
type. Jeg vil gerne have lidt mere bevægelse og interaktivitet ind i undervisningen. 
Det får man nemmere, hvis man selv udvikler forløbene eller lader sig inspirere af 
det, andre lærere har lavet«. 

Ann-Berit Lauritsens hjemmeside er gennem årene blevet meget populær, og 
hun måtte vænne sig til at blive genkendt på konferencer og kurser af lærere fra hele 
landet, der bruger hendes forløb i undervisningen. 

»I starten var det ret grænseoverskridende at lægge materialer op og blive gen-
kendt. Men med årene har det klart styrket min læreridentitet, fordi jeg får så meget 
ros og bekræftelse fra andre lærere, der synes, jeg gør det godt«. 

Sidste år oprettede Ann-Berit Lauritsen også en Facebookside, »ann-berit.dk«. 
Den har i skrivende stund 3.496 medlemmer. Her reklamerer hun for sine under-
visningsmaterialer – og hun er også begyndt at skrive flere indlæg om blandt andet 
opdragelse i klasseværelset, rettelser af elevtekster og fredagsbreve til forældre. 

»Jeg har virkelig mange holdninger til skolen, og en ledelse kan godt blive træt af 
at høre på dem. Derfor bruger jeg på en måde min hjemmeside og særligt Facebook 
som en kanal, hvor jeg kan udlede den energi. Jeg har egentlig ikke nogen forvent-
ning om, at andre skal debattere med mig, men mange skriver kommentarer og bak-
ker mig op, når jeg laver et opslag«. 

»Jeg kan også godt være lidt firkantet i mine holdninger, og nogle gange kan jeg 
godt være bekymret for, om jeg har skrevet noget for skarpt. Men det har ikke været 
et problem indtil videre. Hvis folk er uenige, er de det på en meget venlig måde«. 

Alle materialerne, som Ann-Berit Lauritsen har på sin hjemmeside, er nogle, hun 
selv har brugt i sin undervisning, eller som hun planlægger at bruge på et senere 
tidspunkt. 

»I fritiden skal jeg derfor kun bruge tid på at lægge materialerne på hjemmesi-
den og skrive opslag på Facebook. Men jeg elsker at skrive. Ofte formulerer jeg mig 
bedre på skrift end mundtligt, synes jeg selv«. 
csc@folkeskolen.dk

»Det var lidt af en 
overvindelse at offent-
liggøre materialerne. 
Jeg kunne jo ikke vide, 
hvordan det ville blive 
modtaget. Heldigvis er 
der mange positive til-
bagemeldinger«, siger 
Ann-Berit Lauritsen.

I 19 år har Ann-Berit Lauritsen delt sine undervis-
ningsmaterialer på ann-berit.dk. For hende handler 
siden om at hjælpe andre, og sidste år udvidede hun 
med en Facebookside. 
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I 2019 skulle delmålet om, at 90 procent 
af alle timer i folkeskolen bliver varetaget 
af en lærer med kompetence i faget, have 
været nået. Men de nyeste tal fra Børne- og 
Undervisningsministeriet viser en gennem-
snitlig kompetencedækning på 87,6 procent 
på landets skoler, og regeringen og KL har 
udskudt ambitionen i to år. Da politikerne 
forhandlede folkeskolereformen i 2013, lød 

ambitionen på »fuld« kompetencedækning 
i 2020. Sidenhen er ambitionerne skruet 
ned flere gange. »Fuld« blev hurtigt til 95 
procent, og senest er det mål rykket helt til 
2025. Delmålet om en kompetencedækning 
på 90 procent er samtidig flyttet til 2021. 
KL og regeringen har besluttet, at den efter-
uddannelsesmilliard, der i 2013 blev afsat 
blandt andet til at opgradere lærere, der 

underviser i fag, de ikke har linjefagskompe-
tence i, godt kan strækkes yderligere ud til 
2025. Det er sket med den begrundelse, at 
jo flere lærere der er af sted på efteruddan-
nelse, desto flere aflyste eller vikardækkede 
timer til skade for elevernes læring. Børne- 
og Undervisningsministeriet opdaterede for 
nylig data.  
kra@folkeskolen.dk

8. oktober 2019 | kl. 10.30

Ny på lærerstudiet: Underviserne har været overraskende dygtige

10. oktober 2019 | kl. 14.07  

Nikolas Balslev er blandt de over 3.000 nye studerende, 
der er startet på læreruddannelsen. Han er tidligere be-
gyndt på to universitetsuddannelser – kinesisk og maskin-
teknisk ingeniør – men denne gang har han en klar følelse 
af at have fundet uddannelsen, hvor han hører til. 

»Jeg er jo bekendt med det at starte på et studium. 
Men i forhold til det sociale miljø har jeg erfaret, at jeg 
her er omgivet af nogle mennesker, jeg virkelig trives 

med«, siger han om opstarten på Vias læreruddannelse 
i Aarhus. 

Derudover glæder han sig over sine underviseres ni-
veau. »Jeg ved, at det er noget, der har været til debat. 
Men jeg synes, at mine undervisere har været rigtig gode 
til at gøre undervisningen meget forståelig og konkret«, 
siger den nyslåede lærerstuderende.  

Egentlig skulle delmålet om, at 90 procent af alle timer i folkeskolen bliver varetaget af 
en lærer med kompetence i faget, have været nået i 2019. Men regeringen og KL har ud-
skudt ambitionen i to år, og nu viser tallene en kompetencedækning på 87,6 procent.

Stadig 12½ procent af timerne, 
hvor læreren ikke er faguddannet
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10. oktober 2019 | kl. 06.02

Frygter for elevernes 
retssikkerhed: Fejl i 
87 prøver på én skole

87 elever på Dueholmskolen 
på Mors fik hævet deres ka-
rakter i skriftlig matematik, 
efter at skolen bad Børne- 
og Undervisningsministeriet 
om en revurdering. Det har 
vidtrækkende konsekvenser 
for elevernes retssikkerhed, 
at bedømmelserne ikke er 
pålidelige, mener Nina Kri-
stensen, der er afdelings-
leder for udskolingen. »Det 
er meget problematisk. Jeg 
er overbevist om, at der er 
et mørketal, der aldrig bliver 
fundet her«, siger hun. Sa-
gen vækker bekymring hos 
Enhedslisten og De Konser-
vative på Christiansborg. 

10. oktober 2019 | kl. 09.29

Halvdelen af skolerne  
opretter musik som  
toårigt valgfag

55 procent af skolerne har opret-
tet musik som toårigt valgfag med 
afgangsprøve, viser en rundspørge til 
skolelederne. Musik er det fag, som 
færrest elever valgte som førsteprio-
ritet, da de skulle vælge praktisk-
musisk valgfag. Samtidig svarer 41 
skoleledere, at de ikke opretter faget, 
fordi de ikke har kvalificerede musik-
lærere. »Vi skal have sat ind, så der 
bliver tilført noget til musiklærerud-
dannelsen, så lærerne føler sig kva-
lificerede«, siger 
formand for 
Musiklærer-
foreningen 
Karen Jo-
hansen. 

DLF’s hoteller er Danmarks 
Bedste Hotelkæde 

11. oktober 2019 | kl. 13.43

Forældre klar til at  
erstatte nedlagte  
folkeskoler med  
friskoler

25 friskoler er anmeldt til 
at åbne i august 2020, og 
mindst tre er en konsekvens 
af, at byrådet har valgt at 
nedlægge en folkeskole el-
ler en afdeling af en skole. I 
Norddjurs forsøger forældrene 
at starte Hessel Friskole på 
den gamle Mølleskolen, og da 
Holmegaardskolens afdeling i 
Holme-Olstrup ved Næstved 
lukkede, begyndte arbejdet 
med at oprette Holme-Ol-
strup Friskole. I Dannemare 
på Lolland arbejder forældre 
også på at starte en friskole, 
når Dannelunde Skole lukker 
til næste år. 

7. oktober 2019 | kl. 08.21

Minister vil tjekke  
tidligere for ordblindhed

Regeringen vil styrke indsatsen 
på området for ordblindhed på 
skoleområdet med fire initiati-
ver, oplyser undervisningsmini-
ster Pernille Rosenkrantz-Theil 
(Socialdemokratiet): Opspore 
og sætte tidligt ind i forhold til 
ordblindhed, undersøge, om der 
er huller i landkortet, når det 
kommer til støtte til børn og 
unge med ordblindhed, sikre, at 
alle ordblinde elever opdages – 
også dem, der har dansk som 
andetsprog – og skaffe viden 
om, hvad der virker på ordblin-
deområdet.

 

10. oktober 2019 | kl. 19.19  

 

Mest læste:
 
•  Lærer i shitstorm: Sådan hjæl-

per DLF

•  Politiker: Lærerangreb i 2013 
noget af det mest ubehageli ge, 
jeg har oplevet på sociale medier

•  Blog: Elefanten i rummet 

 
Mest kommenterede
 
•  Politiker: Lærerangreb i 2013 

noget af det mest ubehage-
lige, jeg har oplevet på sociale 
medier

•  Kombit slår søm i: Aula går i 
luften i uge 43 – og virker

•  OECD-tal fra 2012: Danske læ-
rere læser og regner dårligere end 
lærerne i andre nordiske lande

Nordfyn-sag:  
Skolelederen fratræder
En sag fra Kystkolen på Nordfyn, hvor en 
lærer blev beskyldt for at ville presse be-
stemte elever ud af klassen, er afsluttet 
med, at Nordfyns Kommune har indgået en 
fratrædelsesaftale med skolens leder, mens 
læreren fortsætter i sit job, oplyser Nordfyns 
Kommune i en pressemeddelelse. Kommu-
nen har også vurderet lærerens rolle i sagen, 
og »den del af sagen er håndteret og afslut-
tet, og læreren fortsætter på skolen«, oplyser 
kommunen.

Formand for Nordfyns Lærerkreds Peter Ol-
lendorff har forklaret til folkeskolen.dk, at kredsen i 
sådan en situation arbejder for at sikre den pågæl-
dende lærer det bedst mulige udfald af sagen. Det 
gør man blandt andet ved at undersøge, hvad der 
reelt er foregået og hvornår.

Skole- og dagtilbudschef i kommunen Gitte 
Høj Nielsen siger i pressemeddelelsen: »Vi er 
meget opmærksomme på, at alle børn er meget 
påvirkede af situationen, og vi vil gøre alt, hvad vi 

kan, for at samle dem op, så de kan vende tilbage 
til en hverdag i skolen med gode rammer for læring 
og trivsel«.

De to børn, hvis forældre har klaget over den 
behandling, de har fået på Kystskolen, skal efter 
efterårsferien starte i et midlertidigt undervis-
ningstilbud, indtil et permanent tilbud er på plads, 
og kommunen har holdt møde med både disse 
forældre og de øvrige forældre i klassen i dag. 

Foto: iStock

FIK DU  
LÆST: 
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8. oktober 2019 | kl. 06.01

9. okt. 2019 | kl. 10:30 8. oktober 2019 | kl. 10.30

Ved afgangsprøverne i år blev der afholdt 18.372 eksaminer 
i historie og samfundsfag, og for begge fags vedkommende 
modtog 26 procent af eksaminanderne et 12-tal. Det placerer 
historie og samfundsfag på en delt tredjeplads over fag, hvor 
der bliver uddelt flest topkarakterer – kun overgået af mundt-
lig dansk og kristendomskundskab. Gennemsnitligt gik historie 
en smule op fra 7,7 i 2017 til 7,8 i 2018, mens samfundsfag 
blev liggende på 7,8. Fagene har ligget stabilt på nuværende 
niveau de seneste fire år.

Engelskprøven er kendt som en af de prøver, hvor eleverne hø-
ster høje karakterer. Sommerens prøve var ingen undtagelse. 
Sammen med den mundtlige prøve i dansk har engelsk det 
højeste karaktergennemsnit blandt de bundne prøver med et 
snit på 7,9. I år scorede 26 procent af eleverne 12, mens 49 
procent forlod folkeskolen med mindst et 10-tal i faget. Også 
i skriftlig engelsk klarer eleverne sig godt. Årets karaktergen-
nemsnit på 7,3 er det højeste blandt alle afgangseksamens 
skriftlige prøver. 
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T E M A  A F G A N G S K A R A K T E R E R

Mere end hver fjerde  
fik topkarakter i historie  
og samfundsfag

Hver anden fik  
mindst 10 ved årets  
engelskprøve
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Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet – Folke- og specialskoler, elever i 9. klasse. Privatister indgår ikke.

Karaktergennemsnit – Folkeskolens afgangseksamen

Folkeskolens
afgangseksamen,
København

Folkeskolens
afgangseksamen,
hele landet

7,3

7,2
7,3 7,3

7,2

7,47,3 7,4
7,2

7,3

Nu får  
københavner  -
elever bedre  
karakterer end  
gennemsnittet
Nogle husker måske de forstemmende 
beretninger, der gang på gang slog fast, 
at alt for mange elever forlod Københavns 
folkeskoler uden de mest basale færdig-
heder i regning og læsning, ligesom de kø-
benhavnske elever år efter år tegnede sig 
for et markant efterslæb i deres karakterer 
sammenlignet med resten af landet. Sådan 
er det ikke længere. Et massivt fokus på 
at løfte fagligheden gennem de seneste år 
har virket efter hensigten i landets hoved-
stad. Med et karaktergennemsnit på 7,4 
overhaler de københavnske elever for første 
gang landsgennemsnittet på 7,3. For blot 
fem år siden var det københavnske karak-
terefterslæb stadig markant. I 2014 lå kø-
benhavnereleverne nede på et gennemsnit 

på 6,85. »Den københavnske folkeskole er 
blevet en succeshistorie. Flere forældre i 
København vælger folkeskolen til, samtidig 
med at det massive fokus på at løfte fag-
ligheden har båret frugt«, siger børne- og 
ungdomsborgmester Jesper Christensen 
(Socialdemokratiet). Den københavnske 
fremgang kommer blandt andet efter, at 
kommunen i 2017 afsatte 220 millioner 
kroner til at styrke indsatsen i udskolingen. 

Pengene er blandt andet brugt på tiltag 
målrettet mod at hæve svage elevers fag-
lige niveau med intensive læringsforløb for 
eleverne og kompetenceudvikling for lærer-
ne. De fagligt stærke elever har fået glæde 
af pengene med såkaldte talentcamps. 
Desuden indførte København i 2015 faglige 
handleplaner for de skoler, der ikke har præ-
steret godt nok. Disse skoler får ekstraordi-
nær hjælp og støtte fra forvaltningen. 
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ARBEJD MED H.C. ANDERSENS EVENTYR I SKOLEN 
OG FORTÆL NATTERGALEN PÅ EN NY MÅDE

Hvem kan deltage?
Alle elever i grundskolens ældste klasser (7.-10.) og på 
ungdomsuddannelserne kan deltage i konkurrencen.  
Læs mere om konkurrencen på:  
www.hcafestivals.dk/skoler-institutioner

Kreativ konkurrence for skoler
Vind præmier for 44.000 kr. 

DE EVENTYRLIGE  
LEGE 2020

Tilmeldingsfrist 3. april.

Sidste frist for indsendelse af 
bidrag er torsdag 7. maj 2020.

 

17. oktober 2019 | kl. 14.53 
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Til daglig er Louise Ekelund ansat på Strandskolen 
i Karlslunde syd for København. Her underviser hun 
på mellemtrinnet i dansk, madkundskab og idræt. 
Men i 30 dage var hun sammen med 14 andre 
danskere på en stillehavsø uden for civilisationen 
og kun med de mest basale remedier – såsom vand 
til én dag og et par macheter. »Det handler for mig 
om at opleve ro og nærvær på en ø, hvor jeg ikke er 
styret af en klokke, der bestemmer, hvad der skal 
ske«, siger Louise Ekelund om sin deltagelse i DR’s 
nye realitysatsning »Øen – en ny begyndelse«.

Lærer på tv:  
Blev efterladt  
på stillehavsø  
– helt frivilligt

9. oktober 2019 | kl. 06.00

Skoleledere slår alarm: 
Folkeskoleloven er  
blevet for tyk

Mens politiske partier over en 
bred kam taler mere og mere 
om at luge ud i junglen af bu-
reaukrati og regler, vokser fol-
keskoleloven og de tilhørende 
bemærkninger sig ikke desto 
mindre tykkere og tykkere. »Den 
er vokset med 20 procent bare i 
forhold til sidste år, og det er et 
meget tydeligt eksempel på, at 
der bliver flere og flere områder, 
som man vil detailregulere. Det 
er jo helt galt, hvis man samtidig 
prøver at afbureaukratisere«, si-
ger formanden for Skolelederfor-
eningen, Claus Hjortdal.

Foto: M
etronom

e/DR
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dygtige drenge skiftes nærmest til at score, 
men så bliver der sat en dæmper på deres 
skydelyst. De andre spillere skal også være 
med. 

»Hvis I scorer igen, tæller det ikke. I skal 
spille de andre gode«, siger Søren Nivaa. Han 

er lærer på Dybkær Specialskole i Silkeborg og 
cheftræner for skolens håndboldhold. Skolen under-

viser elever med generelle indlæringsvanskeligheder, og 
træningen står på skemaet hver mandag for nogle af de 
ældste elever.

Få sekunder senere spiller en af drengene med en 
fornem studsaflevering en holdkammerat fri på stregen. 
I næste angreb lægger han selv an til skud, men da han 
bliver mindet om, at han ikke må score, stopper han be-
vægelsen, tøver et øjeblik og spiller bolden bagud.

Tidligere ville eleven have forladt banen i vrede over, 
at han blev forhindret i at skyde på mål.

»Vi har arbejdet med at få ham til at acceptere, at 
han ikke altid må skyde på mål, selv om han er dygtig til 
hopskud«, fortæller Søren Nivaa og suppleres af pæda-
gog Tina Carøe, som har været hjælpetræner i de fire år, 
håndbold har indgået i skolens undervisning.

»Eleverne lærer at styre deres impulser, når de skal 
give plads til de andre på holdet. Der er også nogle, som 
bliver frustrerede, når en holdkammerat ikke ser, at de 
står fri. Vores elever har i høj grad brug for at udvikle 
deres sociale og personlige sider, og det giver håndbold os 
en ramme til. De skal lære at tale ordentligt til hinanden 

og sige pænt tak for kampen, også selv om det kan være 
træls efter et nederlag«, siger hun.

Søren Nivaa har tidligere trænet voksne med udvik-
lingshandicap i Viborg HK. Det fortalte han om, da han 
var til jobsamtale på specialskolen i Silkeborg. Da han var 
blevet ansat, fik han den ide at undervise de ældste elever 
i håndbold, men mange af hans nye kolleger levnede ikke 
projektet ret lang levetid.

Specialskole 
    griber eleverne 
   med håndbold

Søren Nivaa blev mødt med skepsis, da han i skoletiden 
ville træne Dybkær Specialskoles ældste elever i håndbold. 
Men nu udvikler spillet deres sociale og personlige sider.

T E K S T :  

H E N R I K  

S T A N E K 

F O T O :  

T O R  B I R K  

T R A D S

SPECIALELEVER GÅR SJÆLDENT  
I ALMENE FRITIDSTILBUD
Kun få elever, der får specialundervisning, kommer i almene fritidstil-
bud. Blandt andet fordi de kan have vanskeligt ved at indgå i sociale 
sammenhænge med jævnaldrende børn – særligt i almenområdet. 
De fungerer typisk bedst i relation til få, velkendte voksne i hverda-
gen. Det viser en undersøgelse, som Undervisningsministeriet udgav i 
2017. Kun tre procent af specialtilbuddene svarer, at alle deres elever 
er tilmeldt et alment fritidstilbud.

Det er især elever i specialklasserækker, som deltager i almene fri-
tidstilbud. Ifølge analysen hænger det formentlig sammen med be-
liggenhed, og at elever i specialklasserækker generelt har bedre for-
udsætninger for at deltage i fritidstilbud med almene elever. Således 
går de ofte i skolefritidsordning sammen med elever fra almentilbud-
det, mens specialskoler har egne skolefritids- og klubordninger.

I stedet integrerer man flere steder sport og kreative aktiviteter i 
undervisningstiden, herunder idræt, svømning og gåture. Især spe-
cialskoler har desuden egne fritidstilbud tilpasset netop deres elev-
gruppe, for eksempel rideterapi, musikundervisning og klatring.

Håndboldtrænin-
gen giver eleverne 
en identitet, da de 
kan spejle sig både i 
deres søskende, der 
spiller håndbold, og i 
det spil, de ser på tv.

2
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»Jeg blev spurgt, om håndbold ikke er et svært spil, og 
jo, det kræver god håndkoordination. Vi øvede kaste- og 
gribekombinationer igen og igen, og der gik da også lang 
tid, før det begyndte at ligne noget, der bare minder om 
håndbold«, erkender Søren Nivaa.

Det styrker elevernes håndboldkompetencer, at de træ-
ner fast en gang om ugen. 

»Vores elever lærer ikke så hurtigt, så de har brug for at 
træne kontinuerligt for at blive bedre«, siger læreren, som 
mener, at Dybkær er landets eneste specialskole med et sko-
lehold, som træner i undervisningstiden.

Spilleregler gælder også i klasseværelset
Skoleleder Uffe Lilholm erkender, at han ikke troede, det 
kunne lade sig gøre at lære eleverne at spille håndbold, fordi 
det stiller store krav til deres motorik. 

»Og så kan det alligevel lade sig gøre. Det er fantastisk, 
hvad Søren får ud af eleverne. Han formår at udvikle en 
struktur og opbygge elevernes færdigheder i det rigtige 
tempo, samtidig med at han bringer glæde ind i undervis-
ningen«, fremhæver skolelederen.

Trods sin skepsis bakkede han op om, at håndbold skulle 
indgå i undervisningstiden. 

»Vi skal både uddanne og danne vores elever, og håndbold 
er en vej til begge dele. Eleverne lærer basale færdigheder 
som at lytte til en instruktion, stå i kø og vente på tur, og de 
vinder og taber som et hold. Vores elever har svært ved at 
indgå i fællesskaber, men vi kan gribe dem med håndbold, og 
de får gode vaner af at spejle sig i hinanden. Alle de spillereg-
ler, der er i og omkring håndbold, gælder også i klasseværel-
set, så træningen har en klar overførselsværdi«.

En specialskole har en ekstra forpligtelse til at lære ele-
verne at finde glæde ved at bevæge sig, mener skolelederen.

»Børn på en skole som vores risikerer at blive passive 
senere i livet. Derfor har mange fokus på, hvad de spiser, 
men maden skal også forbrændes. Vi giver vores elever en 
glæde ved både kost og bevægelse, og det skal gerne række 
ud over deres skoletid. Samtidig har vi øje for at få oplevel-
ser ind i den måde, vi laver undervisning på, for vi kommer 
langt, når det ikke bare er kedeligt at gå i skole«, siger Uffe 
Lilholm.

Feberredninger baner vej til fællesskabet
Under en skudøvelse dukker en høj dreng op på banen. 
Han har været på tur og kommer efter aftale lidt for sent til 
træning

»Når vi har en klassemålmand, skal han stå på mål«, fast-
slår Søren Nivaa og overlader målet til den nyankomne elev, 
som har autisme.

Da han begyndte på holdet, kunne han hverken kaste 
eller gribe, og han forstod heller ikke spillet. Ved et tilfælde 
blev han sat på mål, og det viste sig, at han er god til at af-
værge skuddene.

»Læringsmæssigt arbejder vi ud fra vores Dybkær-model, 
hvor vi med udgangspunkt i oplevelsen sætter individuelle 
mål for eleverne. Når vores målmand laver en feberredning 
til et stævne, giver det ham status blandt de andre elever, og 
det bruger vi til at få ham til at føle sig som en del af fælles-
skabet på holdet«, siger Søren Nivaa.

Målmandsposten er god til eleven, fordi opgaven er tyde-
lig – det handler om at tage de bolde, der bliver skudt mod 
mål. 

Eleverne lærer både at lytte til en instruktion og at stå 
i kø og vente på tur. Færdigheder, som kan overføres til 
klasseværelset.
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HVIS DU VIL  
OPRETTE ET  

HÅNDBOLDHOLD
1  

Saml et team af kolleger, 
som kan se ideen med at lade 

eleverne spille håndbold.

2  
Du behøver ikke at være 

træner på landsholdsniveau, 
men du skal være indstillet 
på at udvikle dig, i takt med 
at eleverne bliver bedre. Du 

kan tage på kurser, søge efter 
øvelser på nettet og benytte 
dig af learning by doing. Det 
vigtigste er, at du kan tænke 
øvelserne anderledes, så de 

passer til dine elever med ud-
fordringer.

3  
Få skolelederen med på 

ideen. Hvis du udelukkende 
gør det for din egen skyld, 

risikerer træningen at stag-
nere. Det bliver også for surt 
at tage til stævne i weeken-
der uden at blive honoreret 

for det.

4  
I kan godt begynde med at 

træne i en samlingssal, men 
forsøg at få tid i en idrætshal, 

så træningen kommer til at 
ligne rigtig håndbold.

5  
Når I er kommet i gang, kan I 
kontakte andre specialskoler 
med håndbold og aftale et 

stævne på en skoledag. Det 
gør det lettere at komme 

af sted med eleverne to-tre 
gange om året, når stævner-
ne ikke ligger i en weekend.

6  
Kontakt Dybkær Specialskole 
i Silkeborg, hvis I har yderli-

gere spørgsmål om, hvordan I 
kommer i gang.

3
3.

Pludselig talte jeg om fagdidaktik med 
forældrene, uden at vi sad til en skole-
hjem-samtale. Det var en ahaoplevelse 
for både dem og mig. 
Søren Nivaa,
lærer
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Læs på folkeskolen.dk: 
Lykkeliga introducerer håndbold til specialskoler på 
folkeskolen.dk/890489

»Håndbold er i det hele taget godt for vores elever. Når 
en spiller taber bolden, skal alle løbe hjem og stille sig 
op i et forsvar. Så når en elev ikke lige kan huske, hvad 
han skal, kan han orientere sig efter de andre. På samme 
måde skal fløjspilleren altid løbe frem og tilbage ude i si-
den. Det gør spillet let at overskue«, siger Tina Carøe.

Alligevel kan aktiviteterne i hallen blive for hektiske. En 
spinkel dreng har sat sig op øverst på tilskuerpladserne. 
Tina Carøe går op og snakker med ham. Et øjeblik senere 
vender hun tilbage til banen, mens drengen bliver sidden-
de. Han vil gerne nøjes med at se de andre spille.

»Vi forventer ikke, at eleverne deltager lige meget. Vi 
justerer kravene til den enkelte, og drengen er ny, så han 
skal have tid til at finde ind på holdet«, fortæller hun. 

Håndbold giver eleverne en identitet
Spillerne er sammen to og to om en bold. Den ene skal 
beskytte bolden ved at drible med ryggen til makkeren. 
Det volder en pige store problemer. Hun har styr på sine 
driblinger, men selv om hun flere gange får at vide, at hun 
skal holde modstanderen bag sig, vender hun fronten til, 
hvilket gør det nemt at stjæle bolden.

Begreber som foran, bagved og ved siden af indgår na-
turligt i den ugentlige træning. Derudover giver håndbold 
eleverne en identitet. Det kommer især til udtryk, når de 
er til stævne.

»Det har stor betydning for mange af vores elever, at de 
går til håndbold. Vores målmand har for eksempel set sin 
bror spille kampe hver weekend, og nu spiller han selv. Det 
giver dem noget at være sammen om som brødre«, siger 
Tina Carøe.

Dybkær Specialskole holder et årligt stævne og deltager 
også i stævner andre steder i landet, hvor de møder idræts-
foreninger, som har et hold til børn med et udviklingshandi-
cap. Første gang eleverne var til stævne, spillede de i Gigan-
tium i Aalborg. Stævnet bød på langt større værdier end den 
samlede sejr, som holdet tog med sig hjem.

»Elevernes forældre havde aldrig set deres børn spille 
håndbold, og undervejs kom en af dem hen til mig og 
sagde: ’Jeg vidste ikke, at min søn kunne arbejde sammen 
med andre’. Pludselig talte jeg om fagdidaktik med foræl-
drene, uden at vi sad til en skole-hjem-samtale. Det var en 
ahaoplevelse for både dem og mig. Det er fedt, når de kan 
se, hvad vi arbejder med«, siger Søren Nivaa.

Siden har en forælder sponseret tøj til holdet, og til sko-
lens seneste stævne sørgede 300 forældre, søskende og an-
dre familiemedlemmer for, at stemningen i hallen var i top. 

»Der var også flere af vores kolleger blandt tilskuerne. 
Det er gået op for dem, hvad vi har gang i«, siger Søren Ni-
vaa. 

»Eleverne lærer at styre deres impulser, når de skal give plads til de andre 
på holdet. Der er også nogle, som bliver frustrerede, når en holdkammerat 
ikke ser, at de står fri«, fortæller hjælpetræner Tina Carøe

»Flere af vores kolleger var blandt de 300 tilskuere til vores seneste stæv-
ne. Det er gået op for dem, hvad vi har gang i«, siger Søren Nivaa.

Skolen føler sig  
forpligtet på idræt
Idræt og bevægelse har i flere år været i fokus på Dybkær Specialskole i Silkeborg. 
Det gælder ikke kun i undervisningen. Skolen arbejder også på at få skabt idrætstil-
bud til eleverne uden for skoletid.

»Vores elever har svært ved at finde aktiviteter, de kan gå til, fordi der skal sam-
les nok til et hold. Derfor har vi sammen med idrætsforeningerne et ansvar for at få 
stablet idrætstilbud på benene til dem. Det er vi som skole bevidst om«, siger skole-
leder Uffe Lilholm.

Skolen har deltaget i projekterne »Skolesport – Leg, Liv og Læring« og »Super-
leder – sammen om sport«, begge under Parasport Danmark. Mens lærere og pæ-
dagoger fungerede som instruktører i skoletiden i det første projekt, handler Super-
leder om at lette vejen ind i almene idrætsforeninger for elever på specialskoler. Sko-
lens bidrag kan være at fortælle forældrene om foreningens tilbud og gøre eleverne 
trygge ved at afsætte personale til at tage med eleverne til træning i den første tid.

Superleder-projektet har sat skolen i forbindelse med Gødvad IF, som nu har hold 
for børn med særlige behov i både gymnastik og håndbold. Derudover samarbejder 
skolen med Silkeborg-Voel KFUM om at få et ungdomshold i håndbold op at stå.

»Vi håber, eleverne bliver så glade for at bevæge sig, at de bliver ved med at spille 
håndbold, for vi har tit set, at vores elever har taget voldsomt på, to-tre år efter at de 
har forladt os«, siger pædagog Mette Holst, som er skolens tovholder på Superleder.

S P E C I A L PÆ DAG O G I K
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Find materialet her: 2019.u-landskalender.dk

FORSTÅ  
INTERNETTETS  
VREDE  
UNGE  
MÆND 

En ny form for ekstremisme er 
dukket op på nettet, hvor vrede 
unge mænd samler sig om hadet 
til andre – og i de værste til-
fælde er angreb som i El Paso og 
 Christchurch blevet tiljublet på 
disse fora. Det vil Center for Digi-
tal Pædagogik prøve at forebygge 
med hjemmesiden og magasinet 

»Vrede unge mænd«, hvor man 
som fagperson kan få viden om, 
hvad der kendetegner disse men-
nesker, og hvilke onlinemiljøer de 
færdes i. Magasinet indeholder 
også råd til, hvordan du kan snak-
ke med dine elever om emnet. 

Lær om Bangladesh med årets ulands kalender 
Børnenes U-landskalender er på gaden, og traditionen tro har DR og Da-
nida fået skrevet en bog og udarbejdet undervisningsmateriale om landet, 
som kalenderen støtter. I år kan du derfor lære dine elever om Bangladesh 
som et miniforløb eller i enkelte fag som dansk eller matematik. Materialet 
består blandt andet af bogen »Trækfuglen« skrevet af Kenneth Bøgh An-
dersen og webværktøjer, hvor eleverne kan lave deres egen digitale kalen-
der eller fotohistorie. Materialet henvender sig til elever fra 1. til 5. klasse 
og kan enten downloades gratis eller købes som et fysisk klassesæt.

Snak og vind på tysk, fransk og engelsk
Er det svært at få eleverne til at tale i engelsk, tysk eller fransk? Så kan 
du tilmelde klassen Alineas undervisningsforløb og konkurrence »Snak« 
for udskolingselever. Forløbene er gratis, kræver meget lidt forberedelse 
og kan afvikles på tre lektioner. Eleverne bliver i hvert fag præsenteret 
for et tema, som de arbejder med, inden de selv optager en video, hvor 
de snakker om emnet – og hvis I sender et link til videoerne, kan klassen 

være med i konkurrencen om at vinde et 30 
minutter langt show med standupkomikeren Victor Lander 
til hele årgangen. »Snak« indeholder blandt andet opgaver, hjælpeord og 
manuskript til videoen. Konkurrencen kører frem til 6. marts 2020. 

Læs mere: alinea.dk/snak

Illustration: Alinea 

Foto: Niels Busch/PlanBørnefonden

Foto: vm
/iStock

SÅ LÆR AT BRÆNDE IGENNEM I DEN OFFENTLIGE DEBAT!

BRÆNDER DU FOR FOLKESKOLEN?

Danmark mangler ildsjæle fra klasseværelserne, der vil og tør blande sig i 
den offentlige debat. Derfor søger Tænketanken Cevea nu 25 dedikerede 
lærere til en spændende uddannelse i meningsdannelse.

VIL DU MED? LÆS MERE OG ANSØG PÅ WWW.CEVEA.DK/UDDANNELSE

ANSØGNINGSFRIST D. 1. DECEMBER 2019

Læs mere: cfdp.dk/tema/
vrede-unge-maend
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Når eleverne  
presses af den  
førte skolepolitik

Både elever og lærere kan mærke, at folke-
skolen er under stort pres med den førte 
skolepolitik. I DLF har vi som vigtig skole- 
og uddannelsespolitisk aktør flere bud på 
løsninger, der kan udvikle skolen i en anden 
retning. 

Vi har med overstyringen af folkeskolen 
fået indført en ny OL-pædagogik, der har for 
meget fokus på elevernes præstationer. Vi 
måler og vejer, tester og tjekker, dokumente-
rer og dataindsamler for at sikre, at eleverne 
løber længere, hopper højere og kommer 
først i mål. I den politiske jagt for at optimere 
skolen får vi skabt en præstationskultur, der 
rammer den enkelte elev. Skolen er ved at 
udvikle sig til en skueplads for olympiske di-
scipliner, og eleverne betaler prisen.

Nyere undersøgelser viser alarmerende tal 
på en stigning i mistrivsel blandt elever, der 
føler sig presset af skolens krav, blandt andet 
testsituationer, karakterkrav, uddannelses-
parathedsvurderinger og uddannelsesvalg.  
Skolens struktur har en negativ slagside og 
medvirker til at skabe det øgede pres, blandt 
andet ved at have fokus på mål og præsta-
tioner frem for fordybelse, afprøvning og 
mestring.

Der er brug for at gøre noget andet for 
at genskabe balancen og særligt hele den 
centrale dannelsesmæssige opgave med at 
fremme fællesskaber; elevernes trivsel og 
alsidige udvikling har måttet vige pladsen i 
de senere år for den instrumentelle tilgang i 
undervisningen.

DLF har flere bud på løsninger, der kan 
udvikle skolen i en anden retning. Vi har net-
op vedtaget et folkeskoleideal på kongressen, 

som er lærernes bud på skolens fundament, 
værdier og opgaver. Her står det blandt andet 
beskrevet, at barndom og ungdom har værdi 
i sig selv, og at skoletiden i høj grad med-
virker til at skabe mennesker. Der skal være 
plads til og respekt for elevernes eget værd.

Desuden er vi på vej med et politisk ud-
spil om præstationskultur, der handler om, 
hvad vi kan gøre for at skabe en bedre skole. 
Udspillet indeholder konkrete forslag til, 
hvilke strukturer der er brug for at ændre på. 
Kort sagt alt det, vi rent faktisk kan ændre 
på, for at eleverne trives godt i skolen, og vi 
dermed understøtter deres faglige, personlige 
og sociale udvikling på bedste vis. Klassefæl-
lesskaber, præstationsfrie rum, tid til klas-
selærerarbejdet og gode relationer har positiv 
betydning og kan medvirke til at mindske 
præstationskulturen i skolen. 

›  Jan Frejlev 
lærer

Der er brug for at 
gøre noget andet 
for at genskabe 
balancen og sær-
ligt hele den cen-
trale dannelses-
mæssige opgave 
med at fremme 
fællesskaber.

DLF MENER
AF JEANETTE SJØBERG, FORMAND 
FOR UNDERVISNINGSUDVALGET I DLF

(…) For at Aula skal fungere, 
sender man tusindvis af ar-
bejdstimer ind i folkeskolen 
midt i skoleåret, så planlægning 
af undervisning og elev- og 
forældrekontakt pludselig skal 
konkurrere med at navigere i et 
ufuldstændigt Aula.

Aula er så ufuldstændigt, 
at almindelige arbejdsopgaver 
pludselig bliver besværlige: For 
eksempel er det endnu ikke mu-
ligt at lave vikardækning i Aula, 
og man kan ikke sende kollek-
tive beskeder til en hel klasses 
forældre. Til gengæld modtager 
man ugeplaner fra andre skoler 
oven i dem, som man selv laver. 
Det er både komisk, irriterende 
og spild af god arbejdstid.

Hvem skal betale regningen 
for de mange mandskabstimer, 
som forbruges på at få Aula til 
at fungere? Tidsplanen er for 
længst overskredet, så det er 
rimeligt at gætte på, at det er 
budgettet nok også. Kommer 
folkeskolen til at betale en del af 
regningen i form af besparelser 
på driften? Det er der ingen, 
som svarer på. (…) 

Aula – hvor-
for bliver vi 
ikke klogere?

Læs hele blogindlægget  
på folkeskolen.dk/89327
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Kære lærere 
 – drop økoanbefalingen  
til mine unger

›  Felix Stark  
stifter og talsmand i foreningen Verdens Bedste Fødevarer

»Far, kan du ikke sige til farfar, at han 
skal blive økolog?« Sådan sagde min 
ældste pige til mig den anden dag. Hun 
har nemlig hørt på sin skole, at gift fra 
landbruget ødelægger grundvandet, og 
at økologisk produktion er det, der kan 
redde det.

Jeg har virkelig svært ved at håndtere 
situationen. Jeg har ikke det mindste øn-
ske om at fratage mit barn hendes tro på 
lærerens autoritet. Samtidig ærgrer det 
mig voldsomt, at hendes lærere kan finde 
på at give hende denne værdibaserede 
dom.

Jeg har fattet pennen, fordi jeg hos 
organisationen Bæredygtigt Landbrug 
har læst omtrent den samme historie. 
Her er det 15-årige Caroline Værlund 
Rasmussen, datter af en konventionel 
landmand, der har haft det svært i skolen 
med diskussioner om landbrug, pestici-
der, grundvand og antibiotika.

Lær mine børn at spørge kritisk til alt
Nu er hverken Carolines eller mine 
oplevelser jo nødvendigvis udtryk for, at 
det er et generelt billede i Danmark, at 
lærere fortæller deres elever, at økologi 
er den rigtige vej at gå.

Jeg har heller ikke noget ønske om at 
udstille lærere generelt som nogle, der  
 
 
 
 
 

indoktrinerer eller manipulerer deres 
elever til bestemte holdninger. Ligesom 
jeg ikke har noget ønske om at tale øko-
logisk produktion ned.

Når jeg alligevel tager det op, skyldes 
det, at jeg har et inderligt ønske om, at 
lærere er sig bevidst, hvor stor indflydel-
se de kan have på mine ungers verdens-
billede. Og jeg beder så mindeligt om, at 
I vil lære mine og andres unger at spørge 
kritisk til al information. Hvad enten det 
kommer fra mig, Bæredygtigt Landbrug, 
Danmarks Naturfredningsforening eller 
hvem som helst andre.

Har alle danske børn den evne med sig 
fra grundskolen, vil det for verden være 
en betydelig bedre udvikling, end hvis no-
gen skulle få held med at konvertere hele 
det danske landbrug til økologi. 

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 folke-
skolen.dk og indlæg sendt på mail optages i bladet, i det omfang der er plads.
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Læs hele blogindlægget  
på folkeskolen.dk/89327

Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk 

Skræddersyede,billige 
studieture til Tyskland 

fra kr. 665,-

Priser er FRA-pris i kr./person inkl. transport i 3-stjernet bus, tog eller fly på 
økonomiklasse, overnatning på hostel i flersengsværelser inkl. morgenmad. 
For mere information om priserne - se www.benns.dk/studietur. Prisen for 
tog er baseret på fritransport med DSB til enten Padborg eller Rødby. For 
mere info. om priserne - se www.benns.dk/studietur. 

Tog 4d/3n  Bus 3d/2n  Fly 4d/3n

725,-  685,-  895,-

Tog 5d/4n Bus 6d/3n  Fly 5d/4n

2.586,-  1.615,-  2.298,-

BERLIN

Tog 4d/3n  Bus 3d/2n  Rutebus 4d/3n

765,-  820,-  995,-

HAMBORG

MÜNCHEN

Køb hos BENNS og få:
55 års erfaring • Lave priser • 24 timers vagttlf. 

Skræddersyet produkt • Tidsbesparelse 
Hjælp til fagligheden • Egen konsulent

Togpris er via Padborg

Togpris er via Padborg

Togpris er via Padborg

Naturfag på Danmarks 
Jernbanemuseum
Vi tilbyder interessante læringsforløb 
i autentiske rammer. Vi har fokus på 
jernbaner og lokomotivers udvikling, 
forudsætninger og fremtid.

Museet er åbent alle dage. 
Nabo til Odense Station.

Dannebrogsgade 24  •  5000 Odense C
T 66136630  •  uvj@jernbanemuseet.dk

Nyhed 
Book

et forløb på 
jernbane-
museet.dk
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Tidlig indsats  
         hjælper lærere,  
    inden de bliver syge

Supervision Psykisk førstehjælp
BETYDNING: Faglig vejledning, støtte og 
refleksion, ofte givet af en mere erfaren 
kollega med henblik på at udvikle profes-
sionelle færdighedsmæssige kvalifikationer 
hos den, der modtager supervision.
Kilde: Gyldendal: Den Store Danske.

BETYDNING: Viden og værktøjer til at handle, det 
vil sige støtte og guide, når man står over for en 
kollega, der er i psykisk mistrivsel og/eller krise, 
så vedkommende kan få hjælp hurtigere og der-
med mindske risikoen for sygemelding. 
Kilde: Psykiatrifonden.
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På Viby Skole og  
Ellevangskolen i  
Aarhus tilbyder 
Flemming Mortensen
kurser i supervison og 
psykisk førstehjælp. 
Formålet med de to 
projekter er at vise, at 
en tidlig indsats virker 
og kan reducere 
stress og ubehag   
– samt forebygge  
sygemeldinger.

Tidlig indsats  
         hjælper lærere,  
    inden de bliver syge
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 Birgitte Skov Larsen har haft 
glæde af den supervision, som 
personalet på Ellevangskolen i 
Aarhus bliver tilbudt. Hun ople-

vede en meget urolig klasse, hvilket i en 
periode gik ud over hendes nattesøvn, 
ligesom hun mærkede, at hun trak sig 
fra det kollegiale samvær i pauserne. 
Fordi hun havde brug for at lade op.

»Klasseledelse har aldrig tidligere væ-
ret et problem for mig. Jeg er som regel 
meget tydelig over for eleverne, men den-
gang var jeg presset af den uro, der var i 
klassen. Jeg følte pludselig, at jeg ikke slog 
til over for børnene, og jeg havde mange 
mailkontakter med forældrene, fordi det 
ikke var muligt at skabe den fornødne 
arbejdsro i klassen«, fortæller hun.

Supervisionen fik hun af Flemming 
Mortensen, der er uddannet lærer, 
krops- og psykoterapeut, og som netop 
nu er i gang med et supervisionsfor-
løb på Ellevangskolen. Han foreslog 
blandt andet Birgitte Skov Larsen en 
ny placering af borde og stole og nogle 
skillevægge, der kunne skabe ro for de 
børn, som havde brug for hjælp til at 
koncentrere sig.

»Det virkede nærmest fra begyndel-
sen, da vi havde flyttet om på bordop-
stillingen, og eleverne havde fået deres 
nye faste pladser. Det har hjulpet mig og 

En urolig klasse pressede 
lærer Birgitte Skov Larsen 
så meget, at hun fik stress-
symptomer. Ellevangskolens 
tilbud om supervision hjalp 
hende til at finde løsninger 
og skabe ro og trivsel i klas-
sen – og hos sig selv.

T E K S T :  H E L L E  L A U R I T S E N  

F O T O :  S I M O N  J E P P E S E N

  Supervision 
hjalp Birgitte 
       af med  
   tankemylder

T E K S T :  H E L L E  L A U R I T S E N 

F O T O :  S I M O N  J E P P E S E N

Supervision handler 
om bedre trivsel for 
alle – lærere som 
elever, mener Bir-
gitte Larsen.
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Supervision skal bruges tidligt
Forskning i stress viser, at jo tidligere man får hjælp, jo lettere  
og hurtigere kommer man sig. 
Flemming Mortensen, der er uddannet lærer, men nu arbejder som krops- og psykoterapeut, 
har de seneste år haft mange lærere i sin klinik. De var enten sygemeldt med stress eller lå på 
kanten af en sygemelding. Det fik ham til at tænke på, at lærere burde have adgang til super-
vision. Blandt andre faggrupper som for eksempel psykologer og socialrådgivere er det mere 
almindeligt. 

»Når man først er blevet sygemeldt, kommer der nogle andre mekanismer i spil ud over 
selve årsagen til sygemeldingen. Supervision skal bruges tidligere, så man måske kan forhin-
dre en sygemelding. Det handler om at få nervesystemet til at falde til ro, finde ud af, hvad der 
er problematisk, og hvordan man kan komme videre. At kunne tage fat i en problemstilling og 
ændre på den«, siger Flemming Mortensen.

Det kan godt give en lettelse at få følelserne frem, men at det virker langt bedre at handle, er 
hans erfaringer. Forskning i stress viser desuden, at jo tidligere man får hjælp, jo lettere og hurti-
gere kommer man tilbage i ro og balance. I supervision får læreren hjælp til at afdække, hvad der 
har skabt ubalancen, støtte til at handle og dermed hjælp til at få ro på nervesystemet igen. På 
Ellevangskolen i Aarhus får lærerne tilbud om tre til seks supervisonssamtaler, men de bestem-
mer selv, om de har lyst til det. Fem af skolens lærere har benyttet sig af tilbuddet siden april. 
Projektet er finansieret at Lærernes Pension.   

Supervision skal  
bruges tidligere,  
så man måske  
kan forhindre en  
sygemelding.
Flemming Mortensen,
uddannet lærer,  
krops- og psykoterapeut

klassens trivsel så meget. Det var også vigtigt 
for mig i selve supervisionen, at Flemming 
selv er lærer og AKT-uddannet (adfærd, kon-
takt, trivsel). Han kender skoleverdenen, for 
det kan godt være svært specifikt at forklare 
andre, hvordan det fungerer i en klasse«, si-
ger Birgitte Skov Larsen. 

Tankemylder og dårlig søvn
Før supervisionen kneb det for Birgitte Skov 
Larsen at sove, fordi hun spekulerede på 
klassen. Tankerne myldrede, hun vågnede for 
tidligt, og hun oplevede at være presset. I en 
periode kneb det virkelig med energien på 
arbejdet. Hun følte sig afmægtig i larmen, og 
flere af eleverne havde også problemer med 
uroen.

»Jeg fortalte Flemming om min oplevelse 
af afmagt, og hvordan larmen ødelagde mo-
tivationen hos eleverne. Det kunne godt køre 
fint i en del af timen, men så pludselig var det 
som en hvirvelstorm, hvor uroen tog over«. 

Birgitte Skov Larsen oplevede, at Flem-
ming Mortensen lyttede, og at hun blev aner-
kendt for det, hun fortalte:

»Vi talte om vilkår som lærer, om skolere-
formen, og vi talte om ideen med at ændre 
på det, som jeg kunne ændre på. Jeg kunne 
ændre noget fysisk i rummet, og så måtte jeg 
’parkere’ skolereformen og andre vilkår, som 
jeg ikke kunne ændre på«.

Klasselokalet blev delt op i »kontorer« og 
grupperum. Omkring seks elever fik et lille 
kontor bygget op af skillevægge. Alle kunne se 
tavlen, og Birgitte Skov Larsen går altid rundt 
i klassen, så hun er lige så ofte bag i lokalet 
som oppe foran. Fra begyndelsen var det 
hende som lærer, der havde besluttet, hvem 
der sad hvor, men på sigt skal eleverne være 
med i beslutningerne, når de taler om, hvem 
der har brug for at sidde hvor i klassen.

»I begyndelsen troede nogle af eleverne, at 
der var tale om en straf, hvis man sad bag en 
skillevæg, men det talte vi om og forklarede, 
at nogle har brug for mere ro, og at skillevæg-
gene kan være en hjælp for dem. I dag er der 
færre, der sidder mellem skillevægge. Både 
elever og forældre har her senere sagt, at det 
nu går meget bedre. Fællesskabet i klassen er 

blevet meget stærkere, og børnene trives«, 
siger Birgitte Skov Larsen.

»Og jeg fik fodfæste igen. Nu kan jeg un-
dervise i hele lektionen, og der er arbejdsro«.

Godt pædagogisk redskab
Klassens trivsel er langt bedre i dag, hvor 
eleverne også har fundet ud af, hvad der 
fungerer bedst for dem.

»Det er et pædagogisk redskab, der virker 
i denne klasse. Min leder skrev ud til foræl-
drene, at vi med en AKT-lærers hjælp havde 

besluttet at ændre på bordopstillingen, og jeg 
forklarede det i et ugebrev. Rammerne for 
koncentration er meget bedre nu, og det giver 
mulighed for god undervisningsdifferentie-
ring«, siger Birgitte Skov Larsen.

I dag har eleverne faste makkere og faste 
grupper, men indimellem kører det også 
mere fleksibelt. Det kommer an på situatio-
nen, men det er primært lærerstyret.

»Jeg har fået min arbejdsglæde tilbage. 
Når jeg tænker på, hvor mange børnemøder, 
forældremøder og belønningssystemer vi har 
prøvet i klassen tidligere, så virker det her 
virkelig godt«, siger Birgitte Skov Larsen.

Hun mener, at supervision bør være et 
tilbud til alle lærere i dag: »Det handler om 
trivsel for alle. Det er hæsligt ikke at kunne 
hjælpe børnene, men vi kan også spørge, om 
vi som lærere egentlig har uddannelsen til 
det, vi er ude for i dag i jobbet«. 
hl@folkeskolen.dk
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På Viby Skole er fem speciallærere uddannet til at give deres kolleger psykisk førstehjælp, hvis de kommer 
ud for en voldsom episode. Det fik Lotte Pedersen brug for, da en kollega blev udsat for vold fra en elev.

 F or nylig blev lærer Lotte Pedersen 
hidkaldt, efter at en kollega havde 
været ude for en voldsom episode i 
frikvarteret. Læreren var blevet slået 

og sparket af en elev i børnehaveklassen. En 
elev, hun ikke kendte.

For Lotte Pedersen var det første gang, 
hun skulle prøve at være psykisk førstehjæl-
per for en kollega. Hun har sammen med fire 
kolleger – alle fra Viby Skoles specialafdeling 

– fået et kursus i psykisk førstehjælp netop for 
at kunne tage sig af kolleger, når de har været 
ude for noget voldsomt.

»Jeg talte med læreren, hørte, hvad der 
var sket, og sørgede for, at en anden lærer tog 
over i hendes undervisning. Hun var overvæl-
det og ked af det. Da vi havde talt sammen, 
gik hun ind i personalerummet og talte med 
andre kolleger. Hun havde lidt senere en 9. 
klasse, der selv skulle arbejde, og dem ville 

hun gerne sætte i gang. Derefter tog hun 
hjem. Hun var meget træt og havde hoved-
pine«, fortæller Lotte Pedersen.

I løbet af aftenen ringede Lotte Pedersen 
også til kollegaen for at høre, hvordan det gik. 
Dér fortalte læreren, at hun mente, at hun var 
klar til at komme på arbejde næste dag. De 
første to timer næste morgen skulle læreren 
udfylde papirer, fordi der jo var tale om en 
arbejdsskade. Der var vikar på hendes første 

Lotte gav psykisk        
   førstehjælp 
      til kollega

T E K S T :   H E L L E  L A U R I T S E N    F O T O :   S I M O N  J E P P E S E N
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timer. Derefter passede hun sin undervisning, 
og senere fulgte Flemming Mortensen op. 
Han er uddannet lærer, krops- og psykote-
rapeut med speciale i stress og traumer og 
står bag projektet om psykisk førstehjælp til 
lærere på Viby Skole i Aarhus.

Skolen havde ikke tidligere et systematisk 
beredskab for lærere, der kom ud for vold-
somme oplevelser i arbejdstiden. Typisk talte 
ledelsen med læreren. Derfor sprang de til, 
da Flemming Mortensen kom med sit projekt 
om psykisk førstehjælp.

»Jeg har selv prøvet at blive sparket, slået 
og spyttet på i mit lærerliv som speciallærer«, 
forklarer Flemming Mortensen. »Og jeg har 
selv oplevet, hvordan det føles, når man går i 
chok. Vi har alle en psykologisk mekanisme, 
der lukker os ned, når vi oplever noget over-
vældende, så vi ikke kan mærke noget. Det 
er hele meningen med mekanismen. Den be-
skytter os mod at opleve den kraftige smerte, 
der opstår, hvis vi er involveret i en ulykke. 
Det kan give problemer bagefter, hvis man 
ikke kommer ud af den følelsesløse tilstand 
igen, og det er det, psykisk førstehjælp kan 
afhjælpe«, forklarer Flemming Mortensen.

»Det er ikke dét, der sker, der er proble-
met. Det er dét, det gør ved dig. For eksempel 
kan det sagtens påvirke en, at det er et lille 
barn, der slår«.

Skal være en kollega
Ideen i psykisk førstehjælp er, at der er en 
kollega, der tager over. Arrangerer det prakti-
ske – får overgivet klassen og undervisningen 
til andre, så den ramte lærer ikke skal tænke 
på dét. Sætter sig med læreren et roligt sted, 
drikker kaffe eller vand og taler om ram-
merne for det, der skete. Spørger til, hvordan 
læreren har det. Har læreren brug for noget? 
Er der noget, man kan hjælpe med?

»Tidligere havde vi ikke så tydeligt et 
beredskab. Det betød, at vi blev pressede, 
og indstillingen hos mange var, at man bare 
skulle se at komme videre. Men det betød 
også, at nogle havde det dårligt, og så kom 
der måske en sygemelding senere«, siger 
Lotte Pedersen.

Hun mener, at det er lettere at »blotte 
sig« over for en kollega end over for en leder. 

»Det er vigtigt, at vi kan passe på hinanden. 
Man vil helst tilbage hurtigst muligt, og man 
vil ikke tabe ansigt over for eleverne«.

Konstitueret skoleleder på Viby Skole 
Dorte Jensen understreger også, at det er vig-
tigt, at det er en kollega, man taler med, og 
ikke ledelsen.

»Tidligere oplevede vi, at læreren meget 
hurtigt går ind i at tale om noget didaktisk. 
Om hvad hun skulle have gjort i situationen. 
Læreren vil gerne forklare sig, og det har hun 
slet ikke brug for at skulle i den situation. 
Som leder kan jeg tage mig af noget praktisk 
som at skaffe en vikar til klassen eller tage 
klassen selv, men det er meget bedre, at det 
er en kollega, der taler med læreren«, siger 
Dorte Jensen.

Hun blev derfor begejstret, da Flemming 

Mortensen henvendte sig til skolen med for-
slag om en uddannelse som førstehjælper, 
og så havde han ovenikøbet finansieringen 
med, fordi Lærernes Pension gav pengene til 
projektet. 

»Vores succeskriterium for projektet med 
førstehjælpere er, at personalet ikke nød-
vendigvis bliver sygemeldt. At de hurtigere 
kommer på benene, ved at vi skynder os lang-
somt. At vi kan hjælpe på stedet, lige når det 
sker«, siger skolelederen.

Har lært spørgeteknik
På førstehjælperkurset har lærerne lært nogle 
spørgeteknikker. Det handler ikke om, hvad 
den pågældende lærer skulle have gjort i 
situationen. Det er sket og er et overstået ka-
pitel. Men førstehjælperen spørger, hvordan 
læreren har det i kroppen lige nu, lytter og 
prøver at fornemme, hvad kollegaen har brug 
for. Man skal ikke bekræfte læreren, men 
lytte. Ofte vil kollegaen blive træt, fordi det 
har været en voldsom oplevelse.

»Jeg bruger faktisk nogle af teknikkerne i 
min undervisning i specialklasserne«, siger 
Lotte Pedersen.

»Der er elever, der gerne vil diskutere alt 
eller prøver at gå i konflikt med læreren. Vi 
bliver også kaldt mange grimme ting, så på 
kurset skulle vi finde en tidligere episode 
frem. Jeg ved godt, at jeg ikke er en lille spir-
revip, og jeg kunne godt mærke i min krop, 
hvad det gjorde, når en elev sagde, at jeg 
var ’fed’. Det var det eksempel, jeg fandt 
frem. Jeg fik at vide, at jeg skulle puste ud i 
stedet for at tage en dyb indånding, når jeg 
mærkede irritationen, og så kunne jeg bruge 
min fantasi. Hvad havde jeg lyst til at sige til 
eleven? Jeg kunne ikke drømme om at sige 
det højt til eleven, men jeg må jo godt tænke 
det«. 
hl@folkeskolen.dk

Lige i situationen  
er det vigtigste, at 
der er nogle hos dig, 
at de sørger for alt 
det praktiske, og 
at du kan opleve at 
være tryg igen.
Flemming Mortensen,  
uddannet lærer, krops-  
og psykoterapeut

Ideen i psykisk førstehjælp er, 
at det er en kollega, der tager 
over, hvis en medarbejder på 
skolen er udsat for en voldsom 
og potentielt traumatiserende 
oplevelse, fortæller Lotte Pe-
dersen. 

Opgør med to myter
1. Oplevelsen skal være meget voldsom. 
Ifølge Flemming Mortensen mener mange, at det skal 
være en meget voldsom oplevelse, før man reagerer. 
At overfaldet skal have en vis størrelse. Men det er 
ikke selve oplevelsen, men dét, den gør ved dig, der 
er vigtigt. Da vi har forskelligt med i bagagen, kan det 
for nogle for eksempel gøre det værre, at det er et 
barn, der slår.

2.  Oplevelsen skal tales igennem igen og igen. 
Det er fint at fortælle, hvad der er sket, men det er en 
myte, at man skal tale det igennem flere gange med 
mange forskellige, understreger Flemming Morten-
sen. Tværtimod risikerer genfortælling at retrauma-
tisere den ramte, fordi nervesystemet »oplever«, at 
hændelsen sker igen og igen. Det er derimod vigtigere 
at få repareret, at få sagt, at nu er det overstået, så-
dan at man kan få ro på igen. 
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UU-vejledningen er den samme, men der skal skabes nye samarbejdsrelationer, når et UU-center 
splittes ud i kommunerne. Man savner sine kolleger i starten, fortæller vejlederne. 

Mange UU-centre (Ungdommens Uddan-
nelsesvejledning) er netop nu ved at blive 
nedlagt og gjort kommunale. Odsherred, 
 Kalundborg og Holbæk udgjorde tidligere 
UU-Nordvestsjælland som et samlet UU-

center, men er i dag tre kommunale UU-
enheder. 

»Da vores UU-center var ved at smuldre, 
var der en, der sagde, at vi skulle sørge for at 
få os nogle venner. Nogle, der kan se, at det, 
vi har i vores faglige rygsæk, skal føres med 
over i det nye«, siger Janne Næsborg, UU-
vejleder i Ungeenheden i Odsherred. Hendes 
arbejdsplads var indtil august 2017 en del af 

Skift fra UU-center til  
kommunal enhed kan give  

tættere samarbejde

TEKST HELLE LAURITSEN
UU-Nordvestsjælland, men er nu en del af kom-
munens ungeenhed.

Ifølge Janne Næsborg er der stor forskel på, 
hvordan UU-vejledningen bliver forankret. Om 
det er i kommunens jobcenter eller i skolefor-
valtningen.

»Hvis forankringen er i jobcentret, så kan 
man opleve en tænkning og en tilgang til de 
unge, der handler om, at vi bare skal hjælpe 

I Ungeenheden i Odsher-
red arbejder UU-vejledere, 
guider, socialrådgivere og 
mentorer nu sammen om 
at hjælpe sårbare unge 
videre i deres liv.  

Foto: iStock

E000619-0027 p38-41_FS1819_Fagligt netvaerk.indd   38 18/10/2019   10.21



F O L K E S K O L E N  /  1 8  /  2 0 1 9  /  39 

folkeskolen.dk/fag
VÆR MED I  
FÆLLESSKABET
Netværket for UU-vejledere er for 
alle, der arbejder i Ungdommens 
Uddannelsesvejledning eller interes-
serer sig for området. I netværket får 
du ny faglig viden og kan dele dine 
erfaringer med og holdninger til UU-
området. 

folkeskolen.dk/uu

dem med at rette nogle buler ud. Men hvis 
forankringen er i skoleforvaltningen, så tænker 
man mere i en helhed. At det handler om en 
tidlig indsats, og at man vil skabe hele menne-
sker. Det er vigtigt«, siger hun. 

Tæt samarbejde i kommunal enhed 
Lige efter at UU-centret i Nordvestsjælland var 
blevet skilt og delt op i kommuner, gik der tid 
med at komme sig og lande i det nye, fortæl-
ler Janne Næsborg.
     »Vi savnede vores tidligere kolleger, men vi 
skal huske, at vi stadig kan være samarbejds-
partnere«, siger hun.
     Nu har Ungeenheden i Odsherred eksiste-
ret så længe, at medarbejderne har fundet 
nye samarbejdsformer. For eksempel gør de 
meget ud af at samarbejde i de forskellige rol-
ler, der er i Ungeenheden. UU-vejlederne står 
for uddannelsesvejledning til de unge, der 
ikke er uddannelsesparate. Særlige guider kan 
støtte og hjælpe de unge – især i overgangssi-
tuationer. Der er også mentorer og socialråd-
givere ansat. Og hele gruppen i Ungeenheden 
sidder meget tæt sammen i forvaltningen og 
samarbejder meget. 

»Vi blev kommunale, fordi man i kommu-
nalt regi har tænkt, at man kunne spare nogle 
penge på at hive vejledningen tættere på«, 
forklarer Janne Næsborg.
      Samarbejdet i selve Ungeenheden i Ods-
herred er tæt. De sidder nær hinanden, og 
de oplever at have stor glæde af at sparre 
og samarbejde – helt ned i detaljer, når det 
gælder en ung.

Den nye kommunale model kræver også, 
at skolerne kender alle rollerne. Janne Næs-
borg var sidste år rundt på skolerne med sin 
leder for at forklare, hvad mulighederne er i 
Ungeenheden. 

Janne Næsborg møder en ung med sine 
skemaer og faste spørgsmål som UU-vejle-
der. Hun skal for eksempel udforme en mål-
gruppevurdering til den ny forberedende 
grunduddannelse (FGU) og stille en masse 
spørgsmål til det. Spørgsmål som hvilke fag 
den unge har det bedst med i folkeskolen, 
og hvilke styrker den unge selv ser. Men 
det kan være op ad bakke for en ung, der 
egentlig tænker: »Jeg kan ikke fordrage 
skolen«. 

»Her er guiden en stor aflastning for mig 
og en hjælp til den unge. For guiden kender 

både den unge og forældrene bedre, end jeg 
gør«, siger Janne Næsborg og uddyber:

»Guiderne betyder, at vi UU-vejledere kan 
have næsen i uddannelsessporet. De har fjer-
net en arbejdsbyrde fra os vejledere«. 
 
Vejleder og guide supplerer hinanden 
Guide Henrik Bundgaard forklarer, at han 
kan være et tilbud til den unge i mødet med 
systemet.

Da UU-vejledere og guider i 2017 skulle 
arbejde sammen, kendte de ikke rigtigt hin-
andens arbejdsopgaver, så det har taget tid at 
arbejde sig ind på hinanden.

»Første gang en UU-vejleder spurgte mig, 
hvad jeg egentlig lavede, skulle jeg tænke 
mig godt om for at kunne være skarp på at 
definere opgavens karakter. Men vi har fun-
det ud af, hvordan vi kan supplere hinanden 
og bruge hinanden. Vi skal jo ikke bekrige 
hinanden, vi skal være til fælles støtte for den 
udsatte unge«, siger Henrik Bundgaard.

Det krævede, at de satte sig sammen og 
beskrev deres opgaver for hinanden. 

»Vi skal møde de andre fagpersoner med 
en vis ydmyghed og spørge til, hvad de laver 
konkret. Det er vigtigt ikke at træde hinanden 
over tæerne, og derfor betyder det meget, 
at vi sidder sammen. Vi skal ikke bare maile, 
men sidde over for hinanden og tale sam-
men«, siger Henrik Bundgaard. 

 
FGU skal rumme alle unge 
Henrik Bundgaard fortæller, at der godt kan 
være mange vejledere og konsulenter med 
forskellige roller med til et møde på en skole. 
Der kan være sagsbehandler, skolesocialrådgi-
ver, guide, UU-vejleder og så skolens folk. Det 
kan godt være svært at forstå, hvem der kan 
gøre hvad, når man er så mange. Men han 
mener, at det giver god mening, når bare man 
samarbejder.

»Vi deler vores viden om den unge, og vi 
kan effektivt lægge en plan. Vi kan se på hin-
anden under mødet og planlægge sammen«.

Lige nu er Ungeenheden noget spændt på, 
hvordan det kommer til at gå med den nye na-
tionale FGU. Tidligere har der været flere for-
skellige uddannelsestilbud, men fremover skal 
FGU’en kunne rumme alle unge under 25 år. 
Produktionsskolen lukker, og alle tilbud skal 
foregå på FGU, hvor der så er løbende optag.

»Vi har mange unge med problemer. Nogle 

Læs mere på folkeskolen.dk
Ungeenheden i Odsherred har guider 
til at hjælpe de unge på vej
I Odsherred er der en del unge, der kø-
rer fast i systemerne, bliver skoletrætte 
og har brug for hjælp. Læs mere om Un-
geenheden og guiderne på folkeskolen.
dk/889318

har for eksempel været væk fra skole et års tid, 
ligger derhjemme under dynen med en com-
puter, og der er det vigtigt, at vi kan oprette 
nogle skærmede forløb. Flere har simpelthen 
svært ved at møde frem hver dag«, fortæller 
Henrik Bundgaard.

Janne Næsborg og Henrik Bundgaard for-
tæller, at der er kastet mange tråde ud til over-
levering. For eksempel når den unge bliver 17 
år – og også til jobcentret. Mange af de unge 
bliver trætte af at skulle fortælle deres historie 
igen og igen, så det er vigtigt, at der i systemet 
er nogle, der kender dem og kan fortælle 
videre til andre instanser. I et samarbejde og 
sammen med den unge og familien.
hl@folkeskolen.dk

Interviewet med Janne Næsborg og Henrik 
Bundgaard fandt sted i august. Siden har de 
begge fået nyt job, hvor de skal arbejde med helt 
det samme bare i to større kommuner – hen-
holdsvis Holbæk og Høje-Taastrup.
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Parathedsvurdering  
– en fokuseret indsats  

eller hvordan?
De seneste fem år har UU-vejledningen »fokuseret« på de ikkeparate elever. Hvis regeringen med støtte-
partier gerne vil gøre dette bedre, har jeg et forslag!

På baggrund af reformen »Aftale om bedre 
og mere attraktive erhvervsuddannelser« 
2014 blev en række partier, herunder 
Socialdemokratiet, enige om en reform af 
erhvervsuddannelserne, og det blev samtidig 
til en »fokusering« af UU-vejledningen (Ung-
dommens Uddannelsesvejledning), der reelt 
blev besparet. UU-vejledningen har derfor 
haft en praksis med at »fokusere«, hvilket 
reelt vil sige, at vi kun leverer få kollektive 
forløb for alle elever og vejleder de »ikke-
parate« individuelt eller i grupper. 
     Dette har haft en betydning for, hvordan 
vejledning i grundskole og 10. klasse fun-
gerer i Danmark. At arbejde med begrebet 
»parat/ikkeparat« kan gøres på mange 
måder, og det mærker vi UU-vejledere også i 
de samarbejder, vi indgår i med folkeskoler, 
privatskoler, ungdomsskoler og erhvervs-
skoler. 
     Det, forligspartierne glemte, var, at der 
sker noget med selve vejledningen og ikke 
mindst med de unge, der får prædikatet 
»ikkeparat«. Det har skabt et massivt pres på 
både lærere, UU-vejledere, de unge og deres 
forældre, fordi der skal et godt, velfunderet 
samarbejde til mellem lærere og UU-vejleder 
for at skabe en god og professionel proces 
omkring parathedsvurderingen. 
     Lærere har en travl hverdag med mange 
arbejdsopgaver, og når vi som UU-vejledere 

gerne vil indgå og dermed finde tid til 
samarbejde med et lærerteam, kan det være 
en svær sag. Lærerne er presset på deres 
arbejdstid, og en UU-vejleder dækker typisk 
mellem to og fem skoler, så der skal koordine-
res meget grundigt. Ofte er lærere ikke blevet 

kompenseret for eller tildelt den tid, de leve-
rer i samarbejdet med UU-vejledning omkring 
parathedsvurderingen af 8.-10.-klasseelever, 
og derfor bliver det et pres for alle parter. 

Vi har fået ny regering og dermed en ny 
minister på området, og det formuleres i 
forståelsespapiret Socialdemokratiet og støt-
tepartierne imellem under punktet folkesko-
len, at der skal være: »… bedre muligheder 
for senere skolestart, afskaffelse af uddan-
nelsesparathedsvurderingen i 8. klasse og 
styrkelse af vejledningsindsatsen«.

UU-vejledningen har nu fokuseret på en 
bestemt gruppe af elever, de »ikkeparate«, 
i fem år, og jeg har et forslag til vores nye 
minister: Genindfør helhedsvurderingen, og 
lad fagligt kompetente UU-vejledere vejlede 
alle i 8., 9. og 10. klasse. 

Vi vil rigtig gerne påtage os opgaven, vi 
vil rigtig gerne vejlede alle uden at lade det 
basere sig på parathed udelukkende og der-
med stigmatisere børn og unge frem for at 
tale om potentialer og styrker. Det vil være 
en reel styrkelse af vejledningen, og det kun-
ne samtidig afbøde det stigende pres, børn 
og unge føler sig udsat for. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Bloggen UU-Forum på folkeskolen.dk/blogs 
skrives af en geografisk udvalgt skare af tillids-
repræsentanter fra UU-centrene, der sammen 
med konsulenter og politisk valgte fra DLF 
klæder hinanden på til at kunne begå sig i det 
uddannelsespolitiske krydsfelt. 

›  Sussie Johansen 
LTR og UU-vejleder i København 
Indlæg på bloggen UU-Forum

Jeg har et forslag til 
vores nye minister: 
Genindfør helheds-
vurderingen, og lad 
fagligt kompetente  
UU-vejledere  
vejlede alle i 8., 9.  
og 10. klasse.
Sussie Johansen
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ANMELDELSER

N A T U R / T E K N O L O G I

To udgivelser, der tilsammen tilbyder lang tids solid og relevant beskæftigelse med de  
største og vigtigste emner i mange fag og på alle klassetrin. I verdensmål.nu beskrives dog  

fysikeksperimenter, der kun virker på papiret.

○ ANMELDT AF: STEEN EHLERS

Det er prisværdigt, at også garvede og erfarne 
kræfter giver deres bud på, hvordan et så vigtigt 
emne som FN’s sytten verdensmål kan formidles 
i form af tilgængelige læremidler. Vi voksne skal 
bestemt ikke lægge ansvaret fra os for at tænke, 
planlægge og handle ansvarligt, men skal den 
aktuelle og berettigede bekymring for klimaets 
tilstand bredes ud til mere end en forbigående 
opmærksomhed på klodens og menneskehe-
dens fremtid som sådan, skal vi også have den 
opvoksende generation i tale. Og hvor kan en så-
dan opdragelse og uddannelse finde sted på en 
mere konsekvent og dækkende måde end netop 
i skolen?

Verdensmål.nu er et faseopdelt materiale 
med elevbog og tilhørende lærervejledning 
til henholdsvis indskoling, mellemtrin og ud-
skoling. Det er let og overskueligt at gå til 
for underviserne i den klasse/afdeling/skole, 
hvor man vælger at sætte verdensmålene på 
dagsordenen – og så kan klassesæt af elev-
bøgerne erhverves gratis. Engangsbøger som 

de foreliggende vil imidlertid have en ganske 
kort levetid, og selv om de er af svanemærket 
genbrugspapir, må det alligevel kræve en hel 
del ikkegenanvendelige resurser at fremstille 
det fine farvetryk. Det peger nok mere i ret-
ning af bæredygtighed at vælge den digitale 

bladrebog i kombination med pdf-udgaven, 
hvorfra netop de ønskede sider kan udskrives.

En anden overvejelse kan gå på, hvordan 
og hvornår bøgerne skal anvendes på de en-
kelte trin. »Sund og bæredygtig«, »Den store 
verden«, »Børneliv« og »Gør en forskel« er de 
gennemgående temaer. Dette kunne lægge 

Verdensmål.nu  
– og på Matematikkens Dag

Der er meget spændende stof 
og gode praktiske aktiviteter 

at få fingrene i.
Verdensmål.nu 

•  Maiken Rahbek 
Thyssen, Ole Haubo 
Christensen

•  Få et klassesæt gratis 
(dog skal forsendelse 
betales). Bestil på 
verdensmål.nu, hvor 
der også findes læ-
rervejledning, filmklip 
med mere.

• Hauboundervisning

Matematikkens dag  
- FN’s 17 verdensmål

•  240 sider
•  Gratis. Bogen foræres 

i et eksemplar til 
alle grundskoler i 
landet. Se mere på 
matematikkensdag.dk. 
Matematikkens Dag 
afholdes torsdag den 
14. november 2019.

• Forlaget Matematik

Verdensm
ål.nu
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○ ANMELDT AF: CHRISTINA KROLMER

Sidste år udkom bogen om Nest-programmet i 
Danmark, der gav en overordnet introduktion til 
programmet og elementerne i modellen. Efter-
følgeren, »Nest metoder – Inspiration til inklu-
derende fællesskaber«, skal indholdsmæssigt 
ses som en kombination af det amerikanske 
undervisningsmateriale og Pædagogisk Psy-
kologisk Rådgivnings erfaringer fra den kon-
krete pædagogiske praksis i indskolingsklasser 
på modelskolen Katrinebjergskolen i Aarhus. 
I disse Nest-klasser er børn med autisme og 
børn fra almenområdet en del af og undervises 
i samme klassefællesskab. Intentionen med 

Endnu en vellykket  
og inspirerende bog  

om Nest
Metoderne er grundigt beskrevet og direkte anvendelige, uan-
set om disse bruges i fuld udstrækning som Nest-model eller 

blot som inspiration mod en mere inkluderende praksis.

Nest metoder

•  Dorthe Møller Andersen, 
Eva Bartram, Anita Boels-
mand, Anna Crawford Kro-
mann, Camilla Tan  Høegh, 
Stine Clasen, Katrine 
Tranum Thomsen

•  360 kroner
•  183 sider
•  Dafolo

I N K L U S I O N

op til spiralorganisering af undervisningen, 
sådan at temaerne vendte tilbage med sti-
gende sværhedsgrad og kompleksitet op til 
tre gange i elevernes skoleforløb. Men så 
kommer der til at gå mindst fire år, før en 
nuværende indskolingsklasse kan nå op på 
højeste niveau – og til den tid må de nu fore-
liggende bøger være slidt op, også hvad angår 
indholdet. Måske skal skolen gå all in i form 
af en temauge, hvor verdensmålene i den 
grad er på dagsordenen for alle – fra morgen 
til aften?

Under alle omstændigheder er der meget 
spændende stof og gode praktiske aktiviteter 
at få fingrene i. For indskolingens og mellem-
trinets vedkommende i fagene dansk og na-
tur/teknologi, for udskolingens vedkommende 
i naturfagene. I forbindelse med sidstnævn-
tes »praktisk orienterede« opgaver kunne jeg 
dog godt have ønsket mig vejledning uden 
vildledning. Uagtet et stort resurseforbrug i 
form af stanniol er det med så enkle midler 
bare ikke muligt at bygge en solovn, der har 
ét veldefineret »brændpunkt« – og hvad kan 
det efterhånden velkendte eksperiment med 
elpæreopvarmning af kolber med atmosfærisk 
luft, henholdsvis CO2, reelt vise om årsagerne 
til global opvarmning?

Matematiklærerforeningens udspil tager 
fat i de sytten verdensmål og tilhørende del-
mål på en så grundig facon, at vi (igen) står 
med det positive problem: Hvordan vil det no-
gen sinde være muligt at yde dette omfatten-
de materiale bare nogenlunde retfærdighed? 

Der er god støtte at hente i lærervejled-
ningerne. Ved hvert enkelt forløb gøres der 
således rede for de matematiske kompeten-
cer, der gerne skulle i spil, ligesom de aktuelle 
matematiske stofområder samt færdigheds- 
og vidensmål er anført i skematisk opstilling. 
Eleverne kan heller ikke være i tvivl om, hvad 
matematikmissionen i forbindelse med de 
enkelte verdensmål går ud på: »Målet er, at 
I kan: kritisk vurdere statistiske undersøgel-
ser … få viden om virkemidler … kommunikere 
skriftligt om matematik …«. Og der ér altså 
rigtig mange sjove, spændende og relevante 
opgaver og aktiviteter at kaste sig over for 
både store og små.

Lærervejledningerne, typisk på én side, er 
anbragt i tilknytning til de tilhørende elevak-
tivitetsark. Det gør det let at finde rundt og få 
netop den hjælp, pågældende lærer har brug 
for her og nu. Alt i alt rummer de to udgivel-
ser et væld af muligheder for, at lærere og 
elever i undervisningen beskæftiger sig med 
emner, hvor der i dén grad er noget på spil. 

denne bog er at beskrive de gennemgående 
metoder, der er en del af en sådan klasse.

Bogen indledes med en introduktion til 
programmet og metoderne og er herefter orga-
niseret i fire overordnede dele eller kategorier: 
socialt samspil, kontakt og kommunikation, 
selvregulering samt overblik og struktur. Under 
hver kategori er en række kapitler, der hver især 
beskriver én af Nest-programmets pædagogi-
ske metoder, her i alt 22. Ifølge forfatterne er 
det vigtigt at understrege, at programmet ikke 
er »manualbaseret omkring bestemte metoder, 
men hele tiden trækker på kendt og ny viden 
inden for det specialpædagogiske og det didak-
tiske felt«.

Pointen i Nest-tænkningen er, at »det, som 
børn med autisme har brug for, det profiterer 
alle andre børn også af«. Som forfatterne selv 
anfører, er de fleste af metoderne ikke nye, 
men ideen med at samle disse i denne bog er 
»at formidle, hvad der kan bidrage til at un-
derstøtte et læringsrum, hvor alle oplever sig 
som hørende til«. Dette lykkes til fulde i »Nest 
metoder – Inspiration til inkluderende fælles-
skaber«, der hele vejen rundt er en rigtig vel-
skrevet og inspirerende bog. Læseren hjælpes 
elegant gennem de mange metoder ved hjælp 
af læservejledninger og en opbygning, der gør 
det let at orientere sig, uanset om bogen læses 
fra ende til anden eller bruges som opslagsbog. 
De enkelte metoder er så grundigt beskrevet, at 
de kan anvendes direkte i klassen, ligesom der 
er taget højde for progression og faldgruber. Og 
selvom metoderne tager afsæt og er anvendt i 
indskolingen, kan de sagtens tilpasses til brug 
på mellemtrinnet og i udskolingen.

For kommunen, der overvejer at implemen-
tere Nest, er denne bog obligatorisk. For alle os 
andre er den en gave. 
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Å B E N  S K O L E

S K O L E L E D E L S E ○ ANMELDT AF: CHRISTINA HOSTRUP

Forfatter til bogen »Gør en forskel med distribueret 
ledelse« er Alma Harris, professor ved University of 
Bath. Hun er en af de førende eksperter inden for di-
stribueret ledelse i uddannelsessystemet og vil med 
sin bog gerne forene forskning og konkret praksisan-
visning til at arbejde med distribueret ledelse. Bogen 
bygger derfor også på tunge og interessante data om, 
hvordan distribueret ledelse rent faktisk kan gøre en 
forskel for elevernes læring.

I forordet af Kim Martin Nielsen skriver han, at 
man i den danske ledelsestradition godt kan »be-
tragte distribueret ledelse som god gammel vin på 
nye flasker«. Det klinger fint sammen med vores de-
mokratiske og involverende måde at tænke ledelse 
på. Som læser vil man kunne nikke genkendende til 
grundværdierne og de ledelsesfilosofiske tanker.

Bogen henvender sig primært til forvaltninger og 
professionelle, der arbejder med udvikling af uddan-

nelsesinstitutioner. Er man særlig interesseret inden 
for ledelsesfeltet eller har en koordinerende eller lig-
nende funktion på skolen, kan bogen efter min vur-
dering være et nyttigt bidrag i arbejdet med stærkere 
læringsfællesskaber. 

Bagerst i bogen er  C2L-modellen vist i form af 
en skematisering, man som facilitator kan bruge til 
at støtte op om det kollaborative arbejde på skolen. 
Skemaet består af tre faser: implementering, inno-
vation og indflydelse. Hver fase består af diagnose, 
data, udvikling, distribueret ledelse og fremdrift. Ef-
ter min vurdering kan det være en hjælpsom og virk-
ningsfuld model at læne sig op ad for at sikre, at det 
professionelle samarbejde har en effekt. 

Bogen taler for stærkere læringsfællesskaber i skolen. Bliver distribueret ledelse gjort af et rent 
hjerte, kan det styrke engagement og arbejdsglæde hos medarbejdere og elevernes læring.

Hvordan skabes der sammenhæng mellem klasselokalet og verden udenfor? Kan skole-virksom-
hed-samarbejde med udgangspunkt i STEM-fagene være murbrækkeren for åben skole i praksis?

○ ANMELDT AF:  OLE HAUBO CHRISTENSEN

Det står sort på hvidt i folkeskoleloven: Det omgivende 
samfund skal inddrages i skoledagen på en måde, så 
det understøtter elevernes læring og trivsel. Den åbne 
skole skal bidrage til variation i skoledagen og til at 
differentiere undervisningen, så den imødekommer og 
udfordrer den enkelte elevs faglige niveau.

Et åben skole-samarbejde skal give værdi til både 
den fagopdelte og den understøttende undervisning. 
Samarbejdet skal give størst mulig kvalitet og ef-
fekt på elevernes læring, trivsel og motivation. Læ-
ringsaktiviteter i den åbne skole skal altid tage ud-
gangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål. Et 
udgangspunkt, som er noget forskelligt fra de virk-
somheder, der samarbejdes med. Det kræver derfor 
en stor indsats at få forskellige parter med forskellige 
målsætninger og incitamenter til at arbejde sammen. 

Det er rammen for »Samarbejdet om den åbne 

skole«. Bogen præsenterer på enkel og overskuelig 
vis teoretiske beskrivelser og analyser og anvisninger 
på, hvordan åben skole-samarbejde kan etableres. 
Bogen beskriver både politiske og pædagogiske be-
grundelser og kommer med eksempler på samar-
bejder. Tyske erfaringer med at etablere samarbejde 
mellem skoler og det omgivende samfund er også 
inddraget.

Bogen henvender sig derfor i højere grad til un-
dervisere og studerende på læreruddannelsen end til 
læreren, der brænder for at leve op til lovens krav om 
at inddrage det omgivende samfund i skolen. 

Bræk murene ned

Er din skole moden?

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/888568

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/888725

Samarbejdet om den 
åbne skole

•  Annette Grunwald
•  199 kroner
•  161 sider
•  Samfundslitteratur

Gør en forskel med  
distribueret ledelse        
 
•  Alma Harris
•  312,50 kroner
•  156 sider
•  Dafolo
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Medlemmer må ikke søge job hos Sputnik.

Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks Lærerforening 
 – har indledt blokade mod Sputnik. Blokaden betyder, at foreningens  

medlemmer fra torsdag den 4. oktober 2018 ikke må søge job  
eller lade sig ansætte hos Sputnik.

Blokaden omfatter følgende adresser:
• Sputnik Bogholder Alle (3.-9. klasse)

• Sputnik Krabbesholmvej (0.-7. klasse)
• Sputnik Hejrevej (7.-9. klasse)

• Sputnik Gentofte (4.-9. klasse)
• Sputnik Kupeen, solisttilbud (3.-9. klasse)

• Sputnik Transitten (10. klasse)
• Sputnik Jydeholmen (0.-6. klasse)

• Sputnik Vibevej (7.-9. klasse)
• Sputnik STU Svanevej 14-16, København

• Sputnik STU Søndre Jernbanevej 13, Hillerød.

Blokaden iværksættes, fordi det på trods af gentagne forsøg på  
at opnå overenskomstdækning med Sputnik ikke er lykkedes.

Brud på blokaden kan medføre eksklusion af Danmarks  
Lærerforening, ligesom man kan miste retten til senere  

at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af  
Skolen Sputnik og Sputnik STU

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2019
Nummer 19: Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 12
Nummer 20: Tirsdag den 12. november 2019 kl. 12
Nummer 21: Tirsdag den 26. november 2019 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

Fra og med næste skoleår 2020/2021 søger vi en ny skoleleder, der med 
professionalisme og passion ønsker at videreudvikle vores skole, som er 
veldrevet og kendetegnet af høj faglighed. Skolen er gennemsyret af en 
særlig ånd, som det er afgørende, at vores nye skoleleder skal kunne gen-
kende sig selv i. De nærmeste par år bliver særligt spændende og travle, for 
vi står over for at gennemføre store projekter som udbredelse af skolens 
værdigrundlag og udarbejdelse af visionsoplæg for skolens bygninger.

VORES FORVENTNINGER TIL DIG ER:
• at det er et kald for dig at drive skole, og at du går op i elevernes og de  
	 ansattes	ve	og	vel.
•				at	du	har	førstehåndskendskab	til	skoleverdenen	og	ledelseserfaring,		
 herunder personaleledelseserfaring.
•	 at	du	er	kvalificeret	til	at	styre	skolens	økonomi,	dvs.	at	du	har	relevant		
 erfaring med økonomi- og budgetstyring.
•				at	du	er	visionær,	men	ikke	revolutionær.
•				at	du	besidder	godt	humør	og	har	gode	kommunikationsevner,	dvs.	at		
 du kan fortælle den store historie som skolens kulturbærer og skabe  
 arbejdsglæde, at du også kan give vanskelige beskeder på en ordentlig  
	 måde,	og	at	du	evner	at	strukturere	hverdagen,	så	der	gives	rettidig	og		
	 relevant	kommunikation	om	daglig	drift.

ANSØGNINGSFRIST: er senest den 20. november 2019. 
Se hele opslaget på www.lærerjob.dk

Kaptajn Johnsens Skole / Lykkesholms Allé 3a, 1902 Frb. C
33216615 / www.kaptajn-johnsens-skole.dk

Kaptajn Johnsens Skole søger skoleleder
SELVEJENDE INSTITUTION

Svendborg Kommune
Rådhuset
Ramsherred 5

5700 Svendborg 
Tlf. 6223 3000 
www.svendborg.dk
 

Følg os på  
facebook

Skoleleder søges til Vestermarkskolen 
- en ambitiøs skole i et stærkt lokalt fællesskab
Relationer, rummelighed og ordentlighed er en central del  
af Vestermarkskolens karakter, og vi har brug for en leder,  
der går forrest. Du er passioneret og engageret i din 
opgaveløsning og har altid øje for børnene, medarbejderne  
og skolens progression og udvikling. 

Læs mere: svendborg.dk/job

Ansøgningsfrist: 15. november 2019

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

Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

www.furesoe.dk/job

Når den sidste raket er sendt afsted og det igen ringer ind til første 
skoledag 2. januar i 2020, så savner teamet på 1. årgang en ny 
kollega. Dig som brænder for at gøre en forskel for skolens mindste 
elever og er vild med at undervise i fagene matematik og idræt fordi 
du begejstres sammen med eleverne, når de går på opdagelse i den 
matematiske verden og erfarer at 2+2 ikke nødvendigvis bare er 4.

Udover et matematikhold på 1. årg. og to idrætshold på 1. og 2. årg. 
vil du blive tilknyttet skolens ressourcecenter ”Solsikken” som en 
ganske særlig matematiklærer ift. de elever der har brug for et fagligt 
løft i en afgrænset periode eller som medpraktiserende i børnemiljøet. 
Og sidst, men ikke mindst, vil du skulle varetage en delt klasselærer-
opgave i 1. A sammen med Trine (hun er sej og super dygtig). En 
funktion som du ser som en naturlig og betydningsfuld del af det 
hele lærerliv i relation til både elever og forældre.

Ansøgningsfrist
Fredag den 15. november kl. 12.00. 

Ansøgninger modtages elektronisk via www.furesoe.dk/job
hvor hele stillingsopslaget ligger.

Lærer til 1. og 2. årgang 
matematik og idræt
Skal Solvangskolen i Farum være en del af din 2020 plan? 
Svaret er simpelt…

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox

 LEDERSTILLINGER LÆRERSTILLINGER

Sisimiut er en by med mange muligheder, med gode uddannelsessteder og 
har gode muligheder for daginstitutionspladser. Byen har forskellige kultu-
relle tilbud, med den � otte natur som baggrund. I naturen er der mulighed 
for hundeslædekørsel, snescooterkørsel, skiture, gåture, sejlture, tage på 
fangst og � skeri.

Skolen er delt op i 4 afdelinger: Yngste-, mellem,-og ældstetrin samt en 
afdeling for specialundervisning.

Nalunnguar� up Atuar� a: ca. 420 elever i 1.-10. klasse, ca. 30 vsp-elever, 
og ca. 55 undervisere. Skoleinspektøren referer til Uddannelseschefen for 
Området for Uddannelse i Sisimiut.

Folkeskoler i Qeqqata Kommunia
Som den første kommune i Grønland har Qeqqata Kommunia valgt at satse 
på IT-udvikling gennem iPads. Der er fokus på sprog via Engelsk fra 1. klasse. 
Der er fokus på at styrke skole-hjemsamarbejdet, blandt andet ved, at der er 
ansat 3 skolekonsulenter, og indført tæt samarbejde med kommunens social-
rådgivere. Der er oprettet familieklasser i byskolerne. Et af de indsatsområ-
der der har været fokus på, er desuden synlig ledelse og lederudvikling.
Hvis du vil være en del af denne udvikling, så søg stillingen som skolein-
spektør i Nalunnguar� up Atuar� a.

Løn- og ansættelsesforhold  
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret frirejser og bohave� ytning, er i 
henhold til de til enhver tid gældende a� aler og overenskomster mellem 
Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK. Ansættelse sker på særlige 
åremålsvilkår i henhold til Naalakkersuisut og kommunernes tjenestemænd 
i Grønland. Ansættelsen følger også de gældende a� aler mellem Naalakker-
suisut og IMAK, eller overenskomsten mellem Naalakkersuisut og IMAK.

Ansøgningsfrist 31. oktober 2019. Tiltrædelse 1. december 2019 eller e� er 
a� ale. Se hele jobopslaget på www.lærerjob.dk og søg online.

Nalunnguar� up Atuar� a i Sisimiut søger en dygtig leder til at 
varetage skoleinspektørstillingen

Lyngholmskolen, 3520 Farum

Pædagogisk leder til børnemiljø

§ Ansøgningsfristen er den 31. okt. 2019

Kvik-nr. 76076408

Mellerup Fri- og Efterskole, 8900 Randers

Skoleleder søges til Mellerup Friskole

§ Ansøgningsfristen er den 31. okt. 2019

Kvik-nr. 76079785

Silkeborg Kommune, 8600 Silkeborg

Skolechef til stor vækstkommune

§ Ansøgningsfristen er den 27. okt. 2019

Kvik-nr. 76147623
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Skolen på Duevej, 2000 Frederiksberg

Afdelingsleder til Skolen på Duevej

§ Ansøgningsfristen er den 25. okt. 2019

Kvik-nr. 76271685

Qeqqata Kommune, 3911 Sisimiut

Dygtig leder til skoleinspektørstillingen

§ Ansøgningsfristen er den 31. okt. 2019

Kvik-nr. 76473279

Ordrup Skole, 2920 Charlottenlund

Vil du arbejde med skoleudvikling?

§ Ansøgningsfristen er den 03. nov. 2019

Kvik-nr. 76473917

Anholt Skole og Børnehave, 8592 Anholt

Matematik- og naturfagslærer

§ Ansøgningsfristen er den 28. okt. 2019

Kvik-nr. 76111973

Skolen ved Bülowsvej, 1962 Frederiksberg C

Lærere til Skolen ved Bülowsvej

§ Ansøgningsfristen er den 25. okt. 2019

Kvik-nr. 76145789

Skolen på Duevej, 2000 Frederiksberg

Skolen på Duevej søger to barselsvikarer

§ Ansøgningsfristen er den 01. nov. 2019

Kvik-nr. 76271665

Højelse Skole, 4623 Lille Skensved

Naturfagslærer søges til Højelse Skole

§ Ansøgningsfristen er den 24. okt. 2019

Kvik-nr. 76270911

Søndersøskolen, 3500 Værløse

Vær en del af et stærkt kollegialt fællesskab

§ Ansøgningsfristen er den 08. nov. 2019

Kvik-nr. 76338345

Heldagsskolen Fuglsanggård, 2830 Virum

Heldagsskolen Fuglsanggård søger en lærer

§ Ansøgningsfristen er den 27. okt. 2019

Kvik-nr. 76338416

Fontanaskolen STU, 2100 København Ø

Underviser og kontaktperson søges til STU

§ Ansøgningsfristen er den 09. nov. 2019

Kvik-nr. 76368266

Eggerslevmagle Skole, 4230 Skælskør

Matematiklærer til specialpædagogisk tilbud

§ Ansøgningsfristen er den 25. okt. 2019

Kvik-nr. 76403993

Kildegård Privatskole, 2900 Hellerup

Kan du give glæden ved dine fag videre?

§ Ansøgningsfristen er den 11. nov. 2019

Kvik-nr. 76428528

N. Zahles Seminarieskole, 1361 København K

Engageret og dedikeret lærer

§ Ansøgningsfristen er den 18. nov. 2019

Kvik-nr. 76473269

Region Midtjylland, 8800 Viborg

Læse-skrive-vejleder til specialområde

§ Ansøgningsfristen er den 24. okt. 2019

Kvik-nr. 75887422

Dafolo A/S, 9900 Frederikshavn

Dafolo Forlag søger redaktør til skoleområdet

§ Ansøgningsfristen er den 04. nov. 2019

Kvik-nr. 76250322

Kaptajn Johnsens Skole, 1902 Frederiksberg C

Kaptajn Johnsens Skole søger skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 20. nov. 2019

Kvik-nr. 76536892

Solvangskolen, 3520 Farum

Lærer, 1. og 2. årgang, matematik og idræt

§ Ansøgningsfrist er den 15. nov. 2019

Kvik-nr. 76536343

Vestermarkskolen, 5700 Svendborg

Skoleleder til Vestermarkskolen

§ Ansøgningsfristen er den 15. nov. 2019

Kvik-nr. 76570064
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RUBRIKANNONCER

Næste nummer udkommer 
torsdag den 7. november

Lille lejlighed i hjertet 
af Frederiksberg
Dejlig lys 2 vær. lejlighed 
på 2. sal  i roligt kvarter 
tæt ved metro og søerne 
udlejes til max 2 personer.
Telefon: 21757146

Lejlighed, Estepona, 
Andalusien/Spanien
Pga sygdom udlejes dejlig 
3 vær lejlighed i sept/okt/
nov. Se www.lafuente.dk. 
Udlejes også i 2020 uge 
18-uge 32.
Telefon: 27107970 
www.lafuente.dk

Stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
550€/uge.  Se www.
casavila.dk
Telefon: 20781416 
www.casavila.dk

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

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

BAZAR

Følg med og deltag i debatten på

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

TLF. 7020 9160   |   WWW.SBTOURS.DK
 – ring og hør nærmere

EDINBURGH 
 Mange spændende ting at se

En oplagt tur for 

8-9-10. klasserne
Byen er både hyggelig og overskuelig. 

Her er det trygt at lade de unge færdes 

på egen hånd.
 fra kr. 1595

Pris inkl. fly t/r og 4 nætter  
  med morgenmad

London...... fra kr. 1395 
Prag.......... fra kr. 1695
Krakow...... fra kr. 1795 
Amsterdam. fra kr. 1895

SKOLEREJSER TIL HELE EUROPA

98 12 70 22

eurotourist.dk

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

Skal vi hjælpe dig med at planlægge en succesfuld skolerejse 
til London? Ring 8020 8870 og få en snak med en af vores Lon-
don-eksperter. *Inkl. flyrejse, 4 overnatninger og morgenmad. Gælder i udvalgte perioder.

Christian Skadkjær

ALFATRAVEL.DK - INFO@ALFATRAVEL.DK - 80 20 88 70

 Heine Pedersen

TIL LONDON
SKOLEREJSER

5 dage fra 1.848,-*
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

 
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, a�aler 
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

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

Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
Folkeskolen nr. 19  22. oktober 29. oktober 7. november
Folkeskolen nr. 20  5. november 12. november 21. november
Folkeskolen nr. 21  19. november 26. november 5. december

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

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Complete, der er miljøcerti-
ficeret af Det Norske Veritas efter 
ISO 14001 og EMAS. 

136. årgang, ISSN 0015-5837 

Layout og grafisk produktion  
OTW A/S

Kontrolleret oplag 
2017: 77.028  
(Danske Mediers Oplagskontrol)
Læsertallet for 1. halvår 2019 er 
166.000. Index Danmark/Gallup.

ABONNEMENT  
Se oplysninger om abonnement 
på: folkeskolen.dk/om-folkesko-
len/abonnement/ 

Udebliver dit blad 
Klik på »Klag over bladleveringen« 
nederst på folkeskolen.dk.
For ændringer vedrørende frem-
sendelse af bladet send en e-
mail til medlemsservice@dlf.org 
eller ring til 33 69 63 00 

Henvendelser til redaktionen
Adresse: Kompagnistræde 34  
3. sal, 1208 København K
Post: Postboks 2139  
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 36968559

Redaktionen
Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk
Anne-Christine Pihl, chefsekretær, 
acp@folkeskolen.dk 
Peter Leegaard, ansvarlig for 
forretningsudvikling,
ple@folkeskolen.dk
telefon: 33 69 64 17
Mette Schmidt, bladredaktør, 
msc@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Pernille Aisinger, (orlov)  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
bje@folkeskolen.dk
Magnus Jensing Hune, 
mjh@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk 
Erik Bjørn Møller,  
ebm@folkeskolen.dk
Andreas Brøns Riise,  
abr@folkeskolen.dk
Caroline Schrøder,  
csc@folkeskolen.dk 
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk

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

Faglige netværk
Jennifer Jensen, projektansvarlig 
for de faglige netværk:  
folkeskolen.dk/fag, 
jje@folkeskolen.dk

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

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

Forsidefoto: Hung Tien Vu.
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Vandkunsten 3 3. sal, 1467 København K.
Telefon 3393 9424, ll@llnet.dk • www.llnet.dk

Forperson
Lærerstuderende Rasmus Holme Nielsen, 3092 5515,  
LLforperson@dlf.org  
Studerende kan søge rådgivning i  
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

24:10:19
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 32: 

De sociale medier er fulde  
af lærere, som deler  

undervisnings- 
materialer.

DIT  
DIGITALE  
LÆRER- 

VÆRELSE
L Æ S  S I D E  1 2

SUPERVISION HJÆLPER LÆRERE M ED STRESS

NYT  
LÆRER-

ANSIGT PÅ 
CHRISTIANS-

BORG
L Æ S  S I D E  8

L Æ S  S I D E  2 4

SPECIALSKOLE: 
HÅNDBOLD 
UDVIKLER  
ELEVERNE 
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Tegning: Craig Stephens

V E D  M O R T E N  R I E M A N N

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

USKOLET

SÅ KAN DE LÆRER DET / 159

Tidligere kritiker af folkeskolen  
kræver højere løn til lærere 40 minutter 
inde i børnefødselsdag

Okay! Hvad?!

Kollega, der altid taler 
for meget under  
møder, pludselig inde 
på noget relevant
En kollega, der har for vane til møder på skolen at bede om 
ordet lidt for ofte, stille lidt for mange spørgsmål, tale lidt for 
længe og i det hele taget opføre sig lidt for engageret, havde 
tirsdag måske fat i noget. Det er et større antal kolleger nok 
nødt til at indrømme. 
     »Jeg tror, de fleste af os mere eller mindre stempler ud, når 
(kollegaens navn er redaktionen bekendt) begynder sine lange 
tirader på møderne klokken langt op ad eftermiddagen«, for-
klarer en lærer. »Men her forleden var det nok alligevel rimeligt 
relevant, hvad der pludselig kom på bordet, det må vi bare ind-
rømme«. Det fremgik ikke, om den pågældende kollega selv var 
klar over, at der foregik noget atypisk.

En voksen, som hidtil har omtalt den 
danske folkeskole i vendinger som 
»Hvor svært kan det være?« og »De 
har jo ferie hele tiden«, tog onsdag 
eftermiddag sit standpunkt op til re-
vision. Det skete, blot fyrre minutter 
efter at den voksnes barn havde budt 
23 klassekammerater velkommen til 
fødselsdag hjemme i privaten.
     »Det er jo vanvid, det her«, hørtes 
den tidligere skolekritiker stønne for-
pustet ude i køkkenet. 
     »Så var der lige en, der fik hul på 
knæet, så kunne en ikke lide de grøn-
ne i slikposen, så græde, så trøste, 
så binde snørebånd, så tørre snot, så 

ville Bertram hjem, så var hende med 
fregnerne åbenbart allergisk, så ville 
en hele tiden sidde på skødet, så 36 
halvt spiste pølsehorn, så kunne Han-
nah B altså ikke holde sig længere, så 
måtte en ikke være med til dåseskjul, 
og en sad bare ovre i hjørnet, så kaste 
op, så græde, så trøste, så kunne ham 
med den åndssvagt, latterligt larmen-
de Space Gun ikke finde sin jakke, så 
… jamen. Så græde, så trøste, så var 
der stadig to timer og tyve minut-
ter, til de bliver hentet – de skal altså 
have mere i løn, dem, der arbejder 
med det her hver dag. Meget mere«.

Foto: iStock

Foto: iStock

DIGITAL GENIAL 
Aktiviteter til forældremødet
Nyt, gratis materiale styrker dialogen om 
børnenes online-liv på forældremødet  
i indskoling og mellemtrin.

DIGITAL GENIAL er en online-værktøjskasse  
med aktiviteter, der kan gennemføres på  
20 minutter.

Find materialet på digitalgenial.dk

Udgivet i samarbejde med Facebook, Legebranchen LEG, Microsoft,  
Stofa/SE, TDC Group, Teleindustrien, Telenor, teleselskabet 3 og Telia.
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Verdens sværeste spil 
om skolegang 

Et spil hvor de  
fattigste taber 
hver gang
Det er svært at vinde 
et spil, der er uret-
færdigt.  

Prøv spillet, som viser 
virkeligheden for 
mange fattige børn i 
verden, der ikke kan 
komme i skole.

Uddannelse er et af 
de stærkeste våben 
i kampen imod ulig-
hed. Men millioner af 
børn – især piger – får 
ingen uddannelse, 
fordi de ikke har råd 
til at betale for den. 
Taberne er børnene. 
Som allerede lever i 
fattigdom.

Prøv det gratis! www.oxfamibis.dk/spil

Skal du være den første lærer i Danmark, der gennemfører?

Spil!

Online i en  
begrænset 

periode!

Spil gratis på www.oxfamibis.dk/spil
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