
F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

Over halvdelen af kommunerne har 
nu valgt læringsplatform. Tag selv 

magten over systemet, siger  
it-vejleder Thomas Dreisig 

LÆRINGS - 
PLAT    FORMENE  

KOMMER

TEMA:

L Æ S  S I D E  6

Digital tyskundervisning 
i 5.-7. klasse
Forløb, ordforrådsarbejde, grammatikvideoer og meget mere!
          Se mere på tysk5-7.gyldendal.dk

Digital tyskundervisning PRØV
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firstchoice.gyldendal.dk 

First Choice for tredje udkommer nu i 
revideret udgave. De kendte figurer som 
ræven Toby og hans familie, det hjemløse 
spøgelse Ooh, Henrietta og de seks skæve 
monstre optræder stadig. Mød dem i nye 
og større sammenhænge.

■   Kendte illustrationer med nye tekster

■  Udkommer også som i-bog med lydfiler og opgaver

■  Lærervejledning med målpar og læringsmål

NY
UDGAVE
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!

HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

De nationale test skal 
til eksperthøring
»De nationale test blev 
solgt som et pædagogisk 
redskab. De endte som et 
kontrolredskab i kommuner 
og på Christiansborg. De 
måler, som vinden blæser. 
Der sættes spørgsmåls-
tegn ved, om det, de måler,  
overhovedet er relevant«.
Anders Bondo Christensen

»Det lyder flot med en 
eksperthøring – men man 
skal være opmærksom på, 
at der ikke findes  
uafhængige eksperter i de 
nationale test, da testene 
slet ikke fungerer som  
almindelige test, og kun 
ministeriets betroede folk 
har haft mulighed for at  
se testene i praksis«.
Marina Norling

»Spørg også om ... hvorfor 
man ændrede testene så 
radikalt i forbindelse med 
skolereformen? 
Det gør jo, at man nu 
egentlig ikke rigtigt kan 
måle, om den længere  
skoledag med øget  
inklusion og mindre  
forberedelsestid samt en 
langt mere målstyret un-
dervisning har en fagligt 
forbedrende effekt«.
Line Lykke Nielsen

Er læringsplatforme en god ide? Det spørgsmål ser det ikke ud til, at ret 
mange har stillet sig selv, før de blev sat i verden. Der er stort set ikke gennemført pilot-
forsøg, som kunne vise, hvordan det påvirker dagligdagen, undervisningen og de lærere 
og elever, som arbejder med de digitale platforme for planlægning og gennemførelse af 
undervisning. I stedet er alle bare gået i gang.

Uanset svaret er det ubegribeligt, at kommunerne har valgt at smække denne udfor-
dring i hovedet på lærerne netop nu, hvor de i forvejen kravler rundt på knæene for at 
forsøge at skrabe minimal tid sammen til at forberede undervisningen i en reformtid. 

Der er – man fristes desværre til at sige: Som sædvanlig – heller ikke tænkt i, hvordan 
man kunne lade projektet slå rødder i skolen. Ligesom med folkeskolereformen er nogle 
tanker, som i sig selv godt kunne være udmærkede, ødelagt af en uskøn og umusikalsk 
væg til væg-implementering.

Heldigvis har nogle kommuner valgt at tage det stille og roligt. De har ikke lyst til at 
smadre deres lokale skole med endnu flere bombastiske krav til lærerne. Det er dog – også 
som sædvanligt – meget forskelligt fra kommune til kommune. 

I dette blad har redaktionen besøgt en flok lærere rundtomkring i landet, som arbejder 
med og tænker over de nye læringsplatforme. De er i fuld gang med at tage opgaven på sig.

Nogle af dem ser et stort potentiale i platformene med bedre undervisning og feed-
back. Andre mener, at koblingen til forenklede Fælles Mål og det digitale system vil for-
ringe undervisningen. Lærerne og deres ledere eksperimenterer sig frem og indhenter 
erfaringer i forhold til både at få udviklet platformene, og hvordan man bedst gennemfø-
rer god undervisning med dem. 

Men hvorfor skal de det?
Hvis man nu på forhånd havde gennemført nogle forsøg, kunne man allerførst have 

fundet ud af, om det giver mening at arbejde med platformene. Hvis svaret er ja, kunne 
man overveje, hvordan man så bedst får det til at fungere i skolen. Man skal ikke have læst 
mange pamfletter om forandringsledelse for at se ideen!

Men det er ikke sket. Eksperimentet er i gang. Så her er en erfaring, som alle er enige 
om – i hvert fald i de første mange år:

Det tager tid! 
Det tager tid at sætte sig ind i systemet, selv hvis det er indrettet maksimalt brugerven-

ligt, hvad der ikke altid ser ud til at være tilfældet. Det tager også tid at lægge forløb ind i 
systemet. 

Man sparer altså ikke tid. Bare for lige at slå det fast. 
Hvis det alligevel lykkes – og hertil hører også at få afklaret de juridiske pro-

blemer, som ingen åbenbart har tænkt over på for-
hånd – mangler stadig debatten om, hvorvidt 
det vil forbedre eller forringe undervisnin-
gen. Eller om det bare er endnu et digi-
talt værktøj som så mange andre.
Her er juryen stadig ude. 

Læs bladet, og døm selv!  

Et væg til væg-
eksperiment
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ATERIALET

ER G R ATIS En kort fi lm, faktaark og debat- & dilemmakort

 En skabelon til klassens fælles alkoholaftale

 En Power-Point-præsentation om forældre, unge og alkohol

 En skabelon til en invitation til et forældremøde om unge og alkohol

 En lærervejledning, som guider dig gennem materialet

MATERIALET BESTÅR BL.A. AF:

Inspirationsmateriale til forældremøder 
i 7. - 9. klasse om unge og alkohol

Materialet informerer om, hvordan man som forælder har indfl ydelse på sit barns alkoholvaner

MATERIALET KAN BRUGES AF UNDERVISERE, SSP-KONSULENTER ELLER 
ANDRE, SOM HAR EN DIALOG MED FORÆLDRE OM UNGE OG ALKOHOL

DOWNLOAD MATERIALET PÅ WWW.FULDAFLIV.DK

DIT BARN – DIN ALKOHOLDNING

 TAG STILLING  –  TAL SAMMEN  –  LAV AFTALER
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Forskellige skoler, forskellige elever,
forskellige madpakker, forskellige
metoder, forskellige dansklærere,
forskellige læremidler.

Vi har helt sikkert et til dig.

Dansk →

ISBN 978-87-23-51152-2

Udarbejdet

ud fra

Fælles Mål 

2014

Alinea

Alinea
Fællesbog · Børnehaveklassen
lena bülow-olsen 

 susanne kjær harms 
 vibeke skaarup

Alinea
Fællesbog · Børnehaveklassen

usanne kjær harms 
 vi
 vibeke skaarup

lena bülow-olsen
susanne kjær harms
vibeke skaarup

Simon Skov Fougt, Rasmus Fink Lorentzen & Mike Juel Taagehøj ALINEA

elevbog / web 7

Nyhed

alinea.dk/dansk

d’dansk | 0.-6. klasse Plot | 3.-6. klasse Kaliber | 7.-9. klasse

Stina Abildgaard   Trine Ferdinand   Anne-Mette Hermansen   Inger-Lise Lund
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I                            skal du

• sanse gyset

• mærke lyrikken

• spotte reklamen

• bygge fortællingen

• fi nde neksus

• søge viden

og fange plottet.

pl t5

pl t
5 pl t5

og fange plottet.

www.alinea.dk

9 7 8 8 7 2 3 0 4 1 7 3 9

ISBN 978-87-23-04173-9
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KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 
TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

 SPROGKLAR? 
VURDERINGSMATERIALE
TIL 0.-1. KLASSE

Af Inger-Lise Heinze 

SPROGVURDERING  
0. KLASSE, 2. UDG. 

Materialet opfylder kravene til 
den obligatoriske sprogvurde-
ring i 0. klasse og indeholder 
opgaver inden for: 

• Lytteforståelse 
• Ordkendskab 
• Bogstavkendskab 
• Fonemopmærksomhed

Afdækker elevens sproglige forudsætninger, så det er 
nemt og overskueligt at få overblik over barnets sprog-
lige kompetencer. 
 – Pia Weise Pedersen, Folkeskolen.dk

Testmaterialet er dejligt overskueligt ... 
 – Skolestart nr. 5, 2012

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

MED
DIGITALT 

SCORINGS-
PROGRAM

SPROGVURDERING 
BOGSTAVKENDSKAB 
0.-1. KLASSE

Bogstavkendskab er en vigtig 
forudsætning for at komme 
godt i gang med læsningen.
Med materialet er det nemt 
at vurdere elevens bogstav-
kendskab – bogstavernes 
navn, form og lyd. Her testes 
elevens visuelle kendskab 
til alfabetets store og små 
bogstaver og elevens egen 
skrivning af de store og små 
bogstaver.

Af Inger-Lise Heinze

Ved køb af den fælles Vejledning får 
man adgang til det digitale scorings-
program til Sprogvurdering 0. klasse.

LÆS MERE OG BESTIL PÅ DPF.DK

I N D H O L D

Danmark i 
Pisa-toppen
Hvis Pisa målte 
9.-klasser, ville  

Danmark ligge i den 
øverste fjerdedel.

286-25

LÆRINGSPLATFORME:  
TIDSRØVER 
ELLER HJÆLP?
Folkeskolen har besøgt tre skoler, der er i fuld 
gang med hver sin af de nye læringsplatforme. 
Det skærper og professionaliserer os, siger nogle, 
mens andre føler sig presset ned i en kasse. 

Platformene 
skal kunne 
gøre lærerne 
dygtigere, 
siger Morten Misfeldt,  
professor. Side 14

Pas på for  
meget fokus  
på mål,  
siger Alexander von Oettingen,  
dr.pæd. Side 18 

T E M A :  

L Æ R I N G S P L A T F O R M E
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à   OVERSIGT

De svageste skal 
sætte dagsordenen 

Hvis inklusion skal lykkes, må de 
15-20 procent svageste elever 

være afgørende for, hvordan  
undervisningen udformes. 

34 51

Den gode 
ansøgning 

Positivitet, opbygning 
og personlighed.  

A-kassen guider dig til 
en god ansøgning.

44

Brug elevernes  
resurser

Lærerne på Ellebjerg 
Skole giver deres bud 

på bedre inklusion.

Inklusion:  
Stop kravene til lærerne 

 Nye krav skal stilles til  
politikerne, for lærerne er for 

pressede allerede, siger to 
forskere. 

38

LÆRINGSPLATFORME:  
TIDSRØVER 
ELLER HJÆLP?

Jobsamtale
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Juni 2013:

Regeringen indgår sam-
men med Venstre og 
Dansk Folkeparti en aftale 
om udvikling af en ny bru-
gerportal som led i at give 
folkeskolen et fagligt løft.

Juni 2014:

Aftalen om brugerportals-
initiativet indgås som en 
del af aftalen mellem rege-
ringen og KL om kommu-
nernes økonomi for 2015.

Oktober 2014:

Regeringen og KL indgår 
en mere uddybende aftale 
om, hvordan brugerpor-
talsinitiativet skal realise-
res. Her besluttes det, 
at løsningerne skal være 
begyndt implementeret fra 
starten af skoleåret 
2016/17 og afsluttet in-
den udgangen af 2017.

Januar 2015:

KL vedtager en fælleskom-
munal indsats, der anbefa-
ler, at kommunerne går 
sammen om en samar-
bejdsplatform, der er fæl-
les for alle kommuner, 
mens kommunerne indivi-
duelt vælger en lærings-
platform.

Juni 2015:

KL udskyder implemente-
ringsfristen for samar-
bejdsplatformen til udgan-
gen af 2018 og indgår en 
aftale med itslearning, der 
står bag SkoleIntra, om at 
levere en løsning i over-
gangsperioden. Lærings-
platformene skal stadig 
være i brug inden udgan-
gen af 2017.

Efterår 2015:

KL afholder workshops 
med blandt andet lærere, 
pædagoger, ledere og ele-
ver i forbindelse med udar-
bejdelse af kravsspecifika-
tion til læringsplatform.

PLATFORME
LÆRINGS-
S K O L E R N E  T A G E R  H U L  P Å 

Brugerportalsinitiativet

6 /  F O L K E S K O L E N  /  0 7  /  2 0 1 6

T E M A :  

L Æ R I N G S P L A T F O R M E
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Oktober-december 
2015:

Kommunernes it-
fællesskab, Kombit, 
indgår i dialog med 
potentielle leverandø-
rer til løsningerne.

Januar 2016:

Alle kommuner har 
tilsluttet sig skolede-
len af udbuddet om 
en fælleskommunal 
samarbejdsplatform.

Januar 2016:

KL udsender en gene-
rel kravsspecifikation 
til læringsplatform, 
som kommunerne kan 
læne sig op ad i deres 
individuelle valg.

Januar-februar 
2016:

Kombit afholder work-
shops med bruger-
grupper med henblik 
på at indsamle oplys-
ninger til kravsspecifi-
kation af samarbejds-
platformen.

Marts 2016:

Resultater fra bruger-
workshops sendes i 
høring blandt delta-
gere og interessenter.
  

Forår 2016:

De forskellige dele af 
kravsspecifikationen 
bliver løbende sendt i 
høring hos alle inte-
ressenter.
 

Sommer 2016:

Samarbejdsplatfor-
men bliver sendt i 
udbud.

Alle landets kommuner og skoler 
skal i løbet af næste skoleår være 
klar til at bruge en læringsplat-
form i undervisningen. 
Godt halvdelen af kommunerne 
havde besluttet sig ved årsskiftet, 
og en femtedel var i gang med at 
undersøge mulighederne. Derfor 
har Folkeskolen spurgt lærere og 
ledere til deres erfaringer med det 
nye værktøj, som de fleste steder 
er MinUddannelse, Meebook eller 
Educa. Nogle er glade, andre er 
kritiske – men alle savner tid.

I kommende blade vil vi tage fat på spørgs-
mål om ophavsret og se nærmere på de 
mest udbredte systemer.  
 
Læs interview og reportager fra Lejre,  
Kerteminde og Favrskov Kommuner.

F O L K E S K O L E N  /  0 7  /  2 0 1 6  /  7 
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»J eg er lidt forvirret over det her. 
Jeg tror lige, jeg ser den igen«, 
siger elev i 9.a på Langeskov 
Skole i Kerteminde Thea Kirk 
henvendt til sidekammeraten, 

som nikker. Thea Kirk presser høretelefoner-
ne i ørerne, klikker på trekanten på compu-
teren og sætter gang i forklaringsvideoen. 
Hun kigger koncentreret, mens pigerne ved 
hendes side forsøger at forklare Pythagoras 
for hinanden.   

Eleverne sidder alle ved computerne. 
Dagens matematiklektion om bevisførelse er 
i gang. De to matematiklærere er sammen i 
klassen om torsdagen. Undervisningen har de 
forberedt sammen og lagt ind i læringsporta-
len MinUddannelse i den såkaldte »forløbsaf-
vikler«. 

Alle eleverne er logget ind på MinUddan-
nelse og i gang med forløbet. Et læringsmål 
for lektionerne er: »Jeg kan gennemføre og 
forstå simple beviser for formler«. Elevernes 
vej mod målet er at se forklaringsvideoer, 
som lærerne har uploadet på MinUddannelse, 
og at løse de opgaver i matematikbogen og på 
papir, som de bliver præsenteret for i forlø-
bet, og som de langsomt går igennem på com-
puterne. En opgave undervejs er at forklare 
Pythagoras for sidekammeraten. Til sidst skal 

de selv vurdere, om de via de tegn på læring, 
som lærerne har skitseret i programmet, har 
nået målene. 

Medalje for opnået mål
»Det fine ved at sætte mål i programmet er, 

at eleverne selv kan sætte en stjerne, når de 
mener, de har nået målet, og så kan vi se, om 
vi er enige«, siger Line Laugesen.    

 »Evalueringsdelen bliver nemmere. De 
holder øje med målene og selvevaluerer. Hvis 
vi har en fem-seks tegn på læring, og vi kan 

Alt bliver samlet på  
læringsplatformen

Lettere vej til undervisningsdifferentiering og selvevaluering.  
Sådan lyder nogle erfaringer fra matematiklærerne Line Laugesens 
og Martin Klajas brug af portalen MinUddannelse i undervisningen.  

A F  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  O G  H A N N E  B I R G I T T E  J Ø R G E N S E N  •  F O T O :  H U N G  T I E N  V U

Lærer Martin Klaja mener, at MinUddannelse gør  
det lettere at evaluere. 

T E M A :  

L Æ R I N G S P L A T F O R M E
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se, at der er mange, der ikke har sat kryds 
i nummer fire, så ved vi, hvor vi skal sætte 
ind«, siger Martin Klaja. 

MinUddannelse giver mulighed for, at 
lærerne sætter individuelle læringsmål for 
eleverne. Men det har Martin Klaja og Line 
Laugesen ikke gjort. 

»Det tager for lang tid. Alle kører efter 
samme mål, men det er ikke sikkert, at alle 
når målene. Til sidst foretager vi en endelig 
vurdering af, om målet er nået, og hvis det 
ikke er, og eleven ikke ser ud til at nå det lige 
nu, sætter vi målet på pause«, forklarer han. 

Og Line Laugesen supplerer: »Men de 
opnår meget mere end de mål, vi har sat som 
mål i systemet. De samarbejder og får en 
masse mundtligt ud af opgaverne også«. 

Læring i eget tempo
Thea Kirk hiver høretelefonerne ud af ørerne 
med en resolut bevægelse. »Nu forstår jeg 
det«, siger hun til Ida Lindevang, der sidder 
over for hende. Ida er i gang med at forklare 
læresætningen på et papir. 

Ida Lindevang foretrækker, at lærerne 
planlægger undervisningen ved hjælp af Min-
Uddannelse. 

»Det er fint, at man kan se videoer og afle-
vere opgaver. Vi er mere inde og bruge nettet, 
og det er lettere og sjovere end ElevIntra«, 
siger hun. 

Thea Kirk tilføjer, at systemet betyder, at 
eleverne selv har mere fokus på målene for 
undervisningen.

 »Vi kender målene, og så er vi også selv 
med til at finde ud af, hvad vi har lært. Man 
ved mere om, hvad man kan finde ud af, og 
hvad man skal have mere styr på«, siger hun. 

»Hvis læreren mener, at vi godt kan måle-
ne, så markerer de med en stjerne, og så føles 
det som en sejr. Vi får også en medalje. Det er 
lidt ligesom likes på Facebook«, forklarer Ida 
Lindevang, mens fingrene danser let hen over 
tastaturet for at vise, hvordan den attraktive 
virtuelle medalje med bånd og guld ser ud.

Virtuel differentiering
Line Laugesen kommer forbi og roser piger-
nes arbejde. 

»Det er cool, at I er nået så langt – nu bli-
ver det avanceret«, siger hun. 

Nogle elever ser videoforklaringen af Py-
thagoras flere gange. Mens andre hurtigt er 
videre. Denne video har lærerne fundet på 
nettet og sat ind i systemet, men andre gange 
producerer de selv videoer. 

Martin Klaja mener, at forløb planlagt på 
læringsportalen gør det lettere at undervis-
ningsdifferentiere.

»Vi er ikke bundet op af at skulle følges og 
vente på, at alle elever er med. Før skulle jeg 
rundt og forklare det flere gange. Nu kan de 

se videoen og få det forklaret igen. Og de kan 
fortsætte til de næste opgaver og læringsmål, 
når de har nået det første«, siger Martin Klaja 
og fortsætter: »Det reducerer tiden, som vi 
skal bruge på at svare på spørgsmål, og så kan 
vi hjælpe dem, der virkelig har brug for det«.  

Begge lærere er enige om, at det også gør 
det lettere for de elever, som er fraværende. 

»De kan kigge på det derhjemme – og så 
kan de også bruge det, når de skal til prøven i 
problemløsning, for der har de lov til at bruge 
MinUddannelse«, siger Line Laugesen

Byg videre på forløb
I Kerteminde er det i første omgang lærere, 
der underviser i matematik og dansk, der er 
forpligtet til at bruge MinUddannelse i under-
visningen. Det er tredje gang, at Martin Klaja 
og Line Laugesen sammen laver et forløb i 
matematik via læringsportalen. Og det tager 
tid, men til gengæld er materialet gemt, så de 
senere kan bygge videre på det. 

»Vi er nok nogle af dem, som er hurtigst til 
det, fordi vi er inde i programmerne og begge 
to synes, at det er sjovt«, siger Martin Klaja, 
som også understreger, at han ikke ville have 
tid nok til at gøre det i alle fag.

»Men matematik er supergodt til det, fordi 
det er et så konkret fag«.     
mbt@folkeskolen.dk, hjo@folkeskolen.dk

Når undervisningen foregår via forløbsafvikleren i MinUd-
dannelse, arbejder eleverne i 9.a i det tempo, som pas-
ser til den enkelte. De samarbejder også om opgaverne 
undervejs. 
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 K erteminde Kommune indkøbte for 
halvandet år siden læringsplatfor-
men MinUddannelse. Alle lærere i 
kommunen er introduceret til det 
nye system, og hvis lærerne under-

viser i dansk eller matematik, er kravet fra 
kommunen, at de skal have oprettet mindst 
to undervisningsforløb i systemet og derud-
over have brugt andre elementer i systemet. 

»Der er nogle, der griber den med det 
samme og synes, at det er smart og godt, mens 
andre synes, at det er lidt svært. Der er mange 
muligheder, men der er også en tidsfaktor. Vi 
taler med ledelsen om at få lov til at bruge tid 
på det«, siger lærer og it-vejleder på Marslev 
Skole Henriette Boe. Skolen er en mindre sko-
le, som kun har eleverne til og med 6. klasse. 
Selv har hun oprettet læringsforløb i program-
mets forløbsafvikler i alle de fag, hun undervi-
ser i – undtagen kristendom i 6. klasse. 

»Men det kommer snart«, slår hun fast. 
En af barriererne har været, at alle elever 

ikke havde det udstyr, der skal til for at få 
adgang til programmet. 

»Men nu får alle elever i kommunen op til 
6. klasse iPads – og så bliver de computere, 
som findes på skolerne, samlet til elever i 
udskolingen, som ikke selv har en computer 
med«. 

Nye undervisningsmuligheder
Henriette Boe er ikke i tvivl om, at lærings-
platformen gør hendes undervisning bedre. 

»Det fungerer rigtig godt. Hvis jeg lægger 
en opgave ud til eleverne, så kan jeg under-
vejs gå ind at se, hvordan de arbejder med 

det, og komme med små input. Der kommer 
en lethed over det, hvor det ikke så meget er 
det færdige produkt, det handler om. Vi kan 
veksle frem og tilbage«, siger hun. 

Hun synes, det giver mest mening at få 
koblet så meget af sin undervisning som mu-
ligt på læringsportalen. 

»Alle forløb, som får feedback, kommer 
til at indgå i den automatisk genererede elev-
plan. Nu kommer de alsidige mål så også med, 
og det giver jo en webmulighed, som vi kan 
bruge, når vi har samtaler med forældrene«.

Hun synes også, at hun har fået større op-
mærksomhed på, hvordan hun bruger mål i 
undervisningen. 

»Vi har altid sat mål, men da jeg fik syste-
met, var jeg nok for tilbøjelig til at skyde alt 
for mange mål ud til eleverne ad gangen. Nu 
vælger jeg nogle få ud«. 

Fællestillidsmand Lisbeth Blichfeldt er læ-
rer på Langeskov Skole. Hun mener, at der er 
potentiale i systemet, men også at der mang-
ler tid til at bruge det ordentligt, og så er hun 
lidt bekymret for den måde, systemet beløn-
ner eleverne på for at nå læringsmålene. 

»Tænk at være den elev, der ikke får alle 
de der guldmedaljer. Den elev, der får flere 
mål udsat. Det gør lidt ondt i en lærer, når 
eleverne ikke kan nå målene. Men vi har ikke 
tiden til at udarbejde mål for den enkelte 
elev. Vi vil gerne gøre det så godt som muligt, 
men tiden er ikke til det«. 

Tidsrøver
Lene Christensen fra Langeskov Skole er en 
af de lærere, der mener, at indførelsen af 

systemet kræver tid, som er svær at finde.  
Hun blev frustreret over, at den tid, som var 
afsat, da programmet blev introduceret, ikke 
blev brugt godt, fordi systemet gik ned og 
undervejs er blevet ændret en del. Alligevel 
ser hun muligheder. 

»Jeg kørte lidt fast i det. Men når jeg bliver 
mere rutineret, bliver det et fantastisk red-
skab. Det kan jeg jo se på mine kolleger. Man 
behøver ikke mere at kopiere materialer til 
eleverne, man kan lægge forløb ind og så æn-
dre i dem undervejs. Men det kræver bare så 
meget tid at få det i gang«. 

Hun mener, det fungerer bedst, når flere 
lærere kan samarbejde om forberedelsen i 
systemet. Selv føler hun sig lidt alene som 
tysklærer. 

»Jeg har dårlig samvittighed over, at jeg 
ikke har lagt forløb ind i tysk. Men jeg kan 
ikke finde ud af, hvad jeg så skal lade være 
med at gøre for at få tid. Skal jeg lade være 
med at rette stile? Det er jo afgangsklasser, 
jeg har«. 

Lang vej til deling
Et enkelt klik i biblioteket, og så har lærerne 
adgang til en række nytænkte undervisnings-
forløb, som de så kan trække til sig, ændre 
og tilpasse lige præcis den klasse, de skal 
undervise i. 

Tanken om, at det skal blive lettere at dele 
forberedelse af undervisning, er en af begrun-
delserne for KL’s og regeringens fælles krav 
om, at alle skoler har adgang til en lærings-
platform ved udgangen af 2017. Men efter 
halvandet år bugner biblioteket i MinUddan-

Erfarne lærere:  
Digitalisering af  
undervisningen koster tid

I Kerteminde er alle lærere introduceret til læringsplatformen MinUddannelse. Der er mange holdninger 
til, hvordan det fungerer, men alle er enige om, at det tager tid at gøre sin undervisning digital.

A F  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  O G  H A N N E  B I R G I T T E  J Ø R G E N S E N  •  F O T O :  H U N G  T I E N  V U

T E M A :  

L Æ R I N G S P L A T F O R M E
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nelse i Kerteminde ikke af lærernes forløb. 
Dansk fagkonsulent i Kerteminde Kommune 
Marlene Wædeled er opmærksom på proble-
matikken omkring lærernes tilbageholdenhed 
over for at lægge forløb ud i biblioteket. »Det 
skulle jo gerne blive sådan, at man kan dele 
med og inspirere hinanden. Men lærerne 
mangler information omkring, hvem der har 
ansvaret, hvis man for eksempel ved et uheld 
lægger nogle billeder ud, som der er ophavs-
ret på – og hvem betaler bøden? Og hvem ejer 
forløbene, når de bliver delt? Alt det mangler 
vi at få afklaret, men det er en proces, der er 
igangsat«, siger Marlene Wædeled.

Det tog også tid, før Henriette Boe fra 
Marslev Skole var klar til at dele med alle læ-
rere i Kerteminde. 

»I begyndelsen var jeg meget forsigtig 
med, hvornår jeg delte et forløb, så det lå 
i biblioteket. Jeg tjekkede alt igennem. Der 
skulle ikke være stavefejl, og alt skulle være 
formuleret helt færdigt. Det er jeg holdt op 
med, nu må de leve med det, som det er«.

Læringsplatform kræver klar ledelse
Afdelingsleder på Munkebo Skole Marlene 
Motzkus Andersen mener, at der er stor 
forskel på, hvor langt kommunens skoler og 
lærerne på den enkelte skole er nået. 

»Vi er en forholdsvis ny ledelse på vores 
skole. Der er mange ting, der skal implemen-

teres. Nogle lærere bruger det til afleveringer, 
andre har årsplanen i systemet, og få bruger 
forløbsafvikleren i undervisningen«, siger hun. 

En af de ting, som er blevet integreret i 
skolen, er uddannelsesparathedsvurderinger-
ne i 8. klasse og også elevplanen i matematik 
og dansk, som er blevet afløst af forløbene i 
MinUddannelse. 

»Det er for at spare tid for lærerne, at vi 
lægger det over i systemet«, forklarer Marlene 
Motzkus. 

Hun mener, at indførelsen af læringsplat-
formen kræver klar ledelse. 

»Vi skal være mere skarpe på, hvad det er, 
vi forventer. Dels med kommunikation – hvor 

meget kan vi eksempelvis forvente, at foræl-
drene er indover. Dels med minimumskrav, 
som kan være, at årsplanen kommer ind i 
MinUddannelse, og at der løbende kommer 
læringsmål ind, og så skal vi prøve at forene 
feedback og progression med MinUddan-
nelse, for at det giver mening«. 

På Munkebo Skole har it-vejlederen holdt 
eftermiddagscafeer, hvor lærerne løbende 
kunne få hjælp. 

»Men der skal hele tiden være opsamling, 
så også nye kolleger får en introduktion«, si-
ger hun og konstaterer: 

»Ting tager tid – nogle er kort tid om det, 
mens det for andre tager lang tid. Det gælder 
om at finde en forventning, som ikke er lave-
ste fællesnævner«. 
mbt@folkeskolen.dk, hjo@folkeskolen.dk

»Lærerne mangler information 
omkring, hvem der har ansvaret, 
hvis man for eksempel ved et 
uheld lægger nogle billeder ud, 
som der er ophavsret på – og 
hvem betaler bøden?«
Marlene Wædeled

»Tænk at være den elev, der ikke får alle
de der guldmedaljer. Den elev, der får flere
mål udsat. Det gør lidt ondt i en lærer, når
eleverne ikke kan nå målene«.
Lisbeth Blichfeldt, fællestillidsmand

»Vi har altid sat mål, men da jeg 
fik systemet, var jeg nok for til-

bøjelig til at skyde alt for mange 
mål ud til eleverne ad gangen. Nu 

vælger jeg nogle få ud«.
Henriette Boe, lærer
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»Jeg har dårlig samvittighed over, at jeg
ikke har lagt forløb ind i tysk. Men jeg kan

ikke finde ud af, hvad jeg så skal lade være
med at gøre for at få tid«.

Lene Christensen, lærer
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 D et var ikke kun system, men også 
konsulenter, der blev valgt for 
halvandet år siden, da Kerteminde 
Kommune havde samlet medar-
bejdere fra skole og forvaltning for 

at vælge LMS  (learning management system, 
læringsplatform). Valget faldt på MinUddan-
nelse, fordi det var vurderingen, at det var 
det bedste system til både analog og digital 
undervisning. Desuden havde systemet den 
elevplan, som havde bedst sammenhæng og 
integration med hverdagens undervisning. 
Det betød også noget, at konsulenterne vir-
kede, som om der kunne ændres i systemet, 
og de var indstillet på at lytte, fortæller kom-
munens it-vejleder Thomas Dreisig.

I sig selv adskiller systemet sig ikke meget 
fra de øvrige systemer på markedet: Det kan 
bruges til planlægning, integreres med Fæl-
les Mål, og eleverne kan aflevere opgaver og 
skrive kommentarer til læreren – som så kan 
svare. Men selv om it-vejlederen er glad for 
systemet, er han også meget bevidst om, at det 
tager tid for lærerne at komme til at bruge det.

»Det kan gøre mig ked af det, når nogle 
siger, at det kan spare tid for lærerne. I de 
første år vil det i hvert fald i stedet koste tid. 
Men på sigt kan man jo lade sig inspirere af 
andres undervisningsmateriale, og man kan 
dele og udvikle det sammen. Man skal aldrig 
sige aldrig. Det er muligt, at det på sigt kan 
spare noget tid. Men det vigtigste er, at det 
kan medvirke til at professionalisere under-
visningen, hvis man samarbejder«, siger han. 

Elevplan og alsidige mål
Ud over elevplan, portfolio og arbejdet med 
læringsmål har lærerne i Kerteminde fået 
tilføjet et modul, som sætter fokus på alsidige 
mål.

Her kan lærer og elev give et bud på, hvor-
dan det går med de »alsidige mål«, og se, om 
de er enige. Inputtene danner et net, der kan 
bruges i forhold til skole-hjem-samarbejde og 
i forhold til elevplanen.

Oprindeligt var planen, at al undervisning 
skulle lægges ind i MinUddannelse, men det 
har vist sig at være sværere, end man først 

troede. De forskellige skoler har forskellige til-
gange, men typisk skal der i år lægges et par 
forløb ind i dansk og matematik. Og nu er det 
så meningen at bruge de skemafri dage om-
kring sommerferien til at komme et ordentligt 
ryk fremad, fortæller Thomas Dreisig.

»Sådan nogle systemer kan blive rigtig gode 
og også rigtig dårlige. Hvis alting bliver til tjekli-
ster, og man glemmer alt det andet, skolen også 
er, så bliver det rigtig dårligt. Men det gode er 
jo, at man samler alt sit materiale, og eleven og 
forældrene kan få et overblik over, hvor eleven 
er lige nu, hvad der er sket – og hvor man er på 
vej hen«, mener Thomas Dreisig.

I udgangspunktet er alle forløb, som læg-
ges ind i systemet, synlige i hele kommunen, 
når læreren har trykket på »Publicer«, mens 
alle data omkring eleverne kun er synlige for 
de ansatte på den enkelte skole. Men lærerne 
har også fået udviklet en mulighed for at 
skrive noter, som kun de selv kan se.

It-vejleder Thomas Dreisig råder ikke 
lærerne til at sætte individuelle mål for alle 
elever. Det er godt med fælles sprog og fælles 
tilgang til undervisning og læring, mener han. 
Men læring er en størrelse, som kan være 
svær at lave en kogebog for, så det må være 
op til den enkelte lærer, mener han:

»Jeg plejer at sige til de lærere, som siger: 
Jamen vi har fået at vide, at vi skal skrive 
sådan og sådan: Grib selv systemet. Hvordan 
plejer du at lave undervisning! Det er jo dig, 
der er læreren!« siger han. 

Det er ikke afklaret, hvem der ejer forlø-
bene, og hvordan man håndterer spørgsmålet 
om ophavsret til både det materiale, der læg-
ges ind, og diverse billeder og lignende. Det 
er kommunen i gang med at få afklaret. 
hjo@folkeskolen.dk, mbt@folkeskolen.dk

It-vejleder:  
Grib systemet – det er dig, 
der er læreren!  
Lærerne skal selv sørge for, at de nye læringsplatforme passer til deres undervisning, og 
bruge dem, så det giver mening for dem, mener it-vejleder Thomas Dreisig.
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»Det kan gøre mig ked af det, når nogle siger, at det kan 
spare tid for lærerne. I de første år vil det i hvert fald i 
stedet koste tid«, siger it-vejleder Thomas Dreisig. 
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MoMo er den nyeste læringsplatform på 
markedet. Den er opbygget efter de nyeste 
krav fra KL og er udviklet, efter folkeskole
reformen trådte i kraft.

MoMo er tilpasset og klargjort til elevers og 
det pædagogiske personales nye hverdag, 
og med den meget enkle og intuitive 
brugergrænseflade inddrages forældrene 
nemt i deres barns læringsproces, hvad 
enten det er på pc, tablet eller smartphone.

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

Læringsplatformen MoMo

MoMo sørger for at digitalisere de processer,  
der foregår i og omkring undervisningen, så:  

•  Eleverne får overblik over deres læring og frihed  
til at arbejde individuelt med læringsmål

•  Lærerne får en digital sekretær, der holder styr på og letter 
arbejdet med Fælles Mål, årsplaner, forløb og elevprogression

•  Forældrene får gennemsigtighed og kan løbende  
følge med i deres barns læring og progression

•  Skoleledelser får meningsfulde data, som passer ind i deres  
kontekst samt fuld udnyttelse af investeringen i læremidler. 

www.systematic.com/momo
Facebook: Systematic Library & Learning
Tel: 8943 2000

Kort om MoMo:  

•  Det nyeste system i markedet og opbygget efter kravene fra KL
•  Smart og intuitiv funktionalitet i æstetisk design,  

der højner brugervenligheden
•  Optimerer brugen af eksisterende systemer med nem  

integration – sparer brugerne tid og giver overblik
•  Udviklet i samarbejde med fagfolk, der har indgående  

kendskab til praksis.
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Fire grunde 
til lærings-
platforme 
Ifølge Morten Misfeldt er der 
fire trends, der danner grund-
laget for, at lærerne nu skal 
arbejde med læringsplatforme.

1.  »For det første handler 
det om accountability 
(ansvarliggørelse):

 Man vil gerne admini-
strere igennem data. 
Det er en new public 
management-bevægel-
se, der breder sig i hele 
den offentlige sektor. 
Man vil gerne kunne 
administrere og styre 
efter objektive måltal«.

2.  »En generel glæde ved 
data. Man har en idé 
om, at vi kan aggregere 
store datamængder og 
dermed vil kunne skabe 
værdifuld data«.

3.  »Der er en idé om klare 
kompetencer, som kan 
måles, det ligger også i 
forenklede Fælles Mål. 
Det hænger på en måde 
sammen med den me-
get detaljerede struktur 
for, hvad vi skal kunne, 
og det passer godt 
sammen med en digital 
opsamling«.

4.  »Digital understøttelse 
af samarbejdsprocesser 
og arbejdsprocesser er 
et vigtigt element i det 
her. Vi skal have nogle 
værktøjer i forhold til at 
understøtte vidensde-
ling og samarbejde«.

 Find rapporten »Digitalt 
understøttede lærings-
mål« på demonstrati-
onsskoler.dk

Når læringsplatformene skal evalueres, er 
det ifølge Morten Misfeldt vigtigt, at det 
bliver undersøgt, i hvor høj grad de under-
støtter lærerne i deres arbejde.

T E M A :  

L Æ R I N G S P L A T F O R M E
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 H vordan understøtter digitale 
platforme arbejdet med målstyret 
undervisning? Det var hoved-
spørgsmålet for en forskergruppe 
fra Aalborg Universitet med profes-

sor Morten Misfeldt i spidsen. 
Målstyring via en læringsplatform kan 

støtte differentiering og hjælpe med at tænke 
læring på flere forskellige niveauer. Det er 
en af konklusionerne i rapporten »Digitalt 
understøttede læringsmål«. Forskerne brugte 
den til lejligheden udarbejdede »Målpil« til 
at undersøge, hvordan lærerne kan arbejde 
med læringsplatforme. Cirka 100 lærere fra ti 
skoler, der samlet underviste omkring 2.000 
børn, udgjorde råmaterialet i undersøgelsen, 
og 20 af disse lærere blev interviewet, både før 
og efter at de havde arbejdet med Målpilen, 
som er en prototype på en læringsplatform. 
Målpilen er et enkelt koncept, der er designet 
til at teste, undersøge eller lære af, og altså en 
læringsplatform udarbejdet til forskningsbrug. 
Resultaterne i rapporten og denne artikel ba-
serer sig på arbejdet med Målpilen og ikke de 
læringsplatforme, som bruges i folkeskolen. 

Undersøgelsen løb over halvandet år fra 
2013 til 2015, og ud over lærere, der arbejde-
de med Målpilen, var der også en kvantitativ 
undersøgelse, hvor andre lærere indgik som 
en kontrolgruppe.

»De overordnede konklusioner peger på, 
at der er et potentiale i digitale teknologier, 
både i forhold til at administrere og monito-
rere elevernes læring og i forhold til at sikre 
struktur i forberedelsen, så de forenklede 
Fælles Mål mødes«, står der i rapporten, hvor 
der dog tages det forbehold, at potentialerne 
ikke var klart belyst ved projektafslutning.

En anden markant pointe er, at lærernes 
holdning til målstyret undervisning ændrede 
sig i løbet af undersøgelsesperioden:

»Lærerne har udviklet en mere negativ 
holdning til målstyret undervisning og forenk-
lede Fælles Mål fra baseline til endline. Dette 
gælder både kontrollærere og indsatslærere. 

Der er en tendens til, i forlængelse af målstyret 
undervisning, at lærerne er blevet mere enige 
i de negative spørgsmål til begrænsning af læ-
rernes metodefrihed, elevernes kreativitet og 
ensidig undervisning fra baseline til endline. 
Dette er statistisk signifikant«.

Det anføres dog, at tendensen mod en 
negativ holdning til målstyret undervisning og 
Fælles Mål er størst hos de kontrollærere, der 
ikke har været med i forsøget med Målpilen. Og 
grundene til den negative udvikling skal findes 
uden for projektet.

Mål er forskellige ting
I rapporten fremgår det, at en grundlæg-
gende idé bag målstyret undervisning, nemlig 
at målene kan sættes på forhånd og evalueres 
undervejs, blev udfordret.

»Antagelsen i designet om, at man kan 
målopsætte inden undervisning og målopfølge 
under og efter undervisning, kommer simpelt-
hen til kort over for virkeligheden, hvor det 
kan hænde, at målsætninger opstår og omdan-
nes i undervisningsprocessen og derfor skal 

ændres undervejs og efter endt undervisning. 
Således viser projektet, at der bør udvikles 
digitale teknologier, der bedre understøtter 
bredden i målforståelser og måder, læringsmål 
understøtter og påvirker praksis på«.

Et af resultaterne er, at lærerne har for-
skellige forståelser af mål.

»Vi undersøgte, hvad læringsmål er for læ-
rerne. Og der fandt vi ud af, at det var forskel-
lige ting for forskellige lærere. Og det bliver det 
ved med at være. Derfor er det ikke så enkelt 
at understøtte læringsmål med en digital plat-
form. For hvis mål er noget, der skal opnås 
for dig – og for mig bare noget, som skal give 
retning – så vil det være forskellige måder, vi 
vil bruge det på«, siger Morten Misfeldt. 

Derfor skal en platform både være så bred, 
at den giver frihed til forskellige læreres målop-
fattelser, og specifik nok til, at den giver mulig-
hed for samarbejde.

»Vi anbefaler, at man er varsom med at 
implementere politiske beslutninger igennem 
sådan nogle platforme. De skal være fleksible 
og brugervenlige og leve op til primæraktø-
rernes behov. På en ideel læringsplatform vil 
man føle sig mødt og vil forstå, hvad de andre 
har lavet. Og vi så mange eksempler på, at 
det sagtens kunne fungere i arbejdet med en 
læringsplatform. Her kunne lærere overtage 
hinandens aktiviteter – fordi aktiviteterne blev 
beskrevet, samtidig med at man har målfor-
muleringer«, siger Morten Misfeldt.

Hvis læringsplatformene skal have en po-
sitiv indflydelse på skolen, er det vigtigt, at de 
bliver evalueret med skolen som sigte. 

»Værktøjerne skal evalueres i forhold til, 
hvordan de understøtter lærerarbejdet. Det er 
vigtigt, at vi taler for, at værktøjer skal evalu-
eres på, om de gør lærerne dygtigere til deres 
arbejde. Det vil være problematisk, hvis man 
bare målte aftryk på de nationale test uden at 
tænke på lærernes arbejde og samarbejde«, 
siger Morten Misfeldt. 
esc@folkeskolen.dk
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Læringsplatform kan  
gavne samarbejdet
A F  E S B E N  C H R I S T E N S E N  •  F O T O :  K R I S T I A N  G R A N Q U I S T

En digital platform kan være et godt udgangspunkt for samarbejde mellem lærere, viser 
forskning. Men det kræver, at der er frihed til lærernes målopfattelse, fortæller professor. 

Vi anbefaler, at man  
er varsom med at  
implementere politiske 
beslutninger igennem 
sådan nogle platforme. 
De skal være fleksible 
og brugervenlige og 
leve op til primæraktø-
rernes behov.
Morten Misfeldt
Professor
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Lærer Mathilde Junski bruger læringsplatformen Meebook mindst 
muligt. Hun synes, programmet virker ufærdigt, og samtidig er hun 
skeptisk over for den didaktik, som en integreret brug af læringspor-
talen forudsætter.

A F  E S B E N  C H R I S T E N S E N  •  F O T O :  S I M O N  J E P P E S E N

Skeptisk over  
for målstyring

 E gentlig har de rullet pakken ud 
på Skovvangskolen i Favrskov 
Kommune: De har købt adgang til 
læringsplatformen Meebook.

Men Mathilde Junski, der er 
lærer i udskolingen, oplever ikke Meebook 
som et værktøj, der forbedrer hendes 
undervisning. Derfor bruger hun i stedet 
Google Drev – hun bruger det til informati-
ons- og materialeplatform samt til kommu-
nikation, fælles noter og afleveringer.

Der er tre primære grunde til, at hun har 
valg ikke at satse på Meebook.

For det første irriterer det hende, at 
systemet er blevet dikteret fra oven. Hun 
har tidligere været på diplomuddannelse i 
mediedidaktik og har udviklet sin under-
visning i en retning, der passer bedre til 
 Googles forskellige platforme.

For det andet er systemet ufærdigt. Der 
er masser af små ting, som er upraktiske og 
usmidige. Og de ting, der på sigt skal gøre, 
at Meebook giver mening, er endnu ikke 
færdige og brugbare. 

Den tredje anke er mere fundamental: 
Mathilde Junski vurderer, at læringsplatfor-
men forudsætter, at man gør sin didaktik 
målstyret. Læringsplatformene skal rulles 
ud over hele landet som et resultat af øko-
nomiaftalen fra 2014, som blev indgået af 
den daværende regering og KL. I aftaletek-
sten er det eksplicit skrevet ind, at systemet 

skal »understøtte den målstyrede læring«. 
Og den forandring af didaktikken er hun 
kritisk over for:

»Meebook lægger meget op til lærings-
målstyret undervisning: Man skal lave forløb 
og sætte mål op for hvert forløb, og så kan 
eleven gå ind at evaluere sig selv«, siger 
Mathilde Junski. Hun oplever, at lærere er 
forskellige, og forskellige værktøjer bruges 
af forskellige lærertyper.

»Det passer jo fint for rigtig mange 
lærere, men det er ærgerligt, hvis vi alle 
sammen skal puttes ind i den kasse«, siger 
Mathilde Junski. Hun bruger i øvrigt mål i 
undervisningen, men uden at undervisnin-
gen bliver målstyret.

Gud er død!
Da Folkeskolen var på besøg på Skovvang-
skolen, overværede vi en dansktime, hvor 
det moderne gennembrud var på program-
met. Her blev en af eleverne opbragt: 
Nietzsches markante læresætning: »Gud 
er død« tændte en gnist. Det kan man da 
ikke bare sige! Hvad mente han? Mathilde 
Junski var med på den, og selvom det ikke 
var planen, kom en grundigere gennemgang 
af Nietzsche på programmet til senere i 
forløbet.

»Jeg er nok for spontan og kan lide at 
tage det i den retning, som eleverne påvir-
ker det i: Okay, de blev grebet af Nietzsche, 

så laver jeg et undersite om ham«, siger 
Mathilde Junski. For hende handler det om, 
hvad meningen med undervisningen er.

»Hvis man har for meget fokus på de 
mål, som læreren har brugt lang tid på at 
opstille – og derfor vil have opfyldt – så risi-
kerer man at blive blind over for, at der sker 
noget genialt i periferien af det, man havde 
planlagt. Jeg synes tit, at eleverne kommer 
med indspark, der gør, at vi kommer til at 
gå nogle mere interessante omveje«, siger 
Mathilde Junski.

En udfordring med ejeskab
Et af goderne ved indførelsen af læringsplat-
forme er, at det skulle blive lettere at dele 
forløb. Men det er lettere sagt end gjort.

»Man kan jo ikke bare gå ind og tage 
andres forløb. Jeg kender jo ikke de tanker, 
der ligger bag. Samtidig sætter lærere jo 
tingene sammen til præcis de elever, de skal 
undervise«, siger Mathilde Junski og peger 
på, at det netop er intentionen, at det skal 
tilpasses den enkelte elev.

»Der er jo et krav om, at det skal tilpas-
ses den enkelte elev. Og hvis man bare over-
tager færdige forløb, hvor er så differentie-
ringen?« spørger Mathilde Junski, der altid 
har ladet sig inspirere af kolleger.

Forbedringer på vej
Til næste skoleår er der lagt op til, at Mee-

T E M A :  

L Æ R I N G S P L A T F O R M E
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book skal bruges endnu mere af Skovvang-
skolens lærere. Og Mathilde Junski håber, at 
hun til den tid vil få et mere smidigt system 
at arbejde med. Som det er i dag, er Mee-
book sat op efter bogens logik: Med forløb, 
der starter ved kapitel 1 og arbejder sig frem-
ad. Lærerne har så udviklet målsatte forløb, 
som eleverne skal igennem og evaluere sig 
selv i forhold til. Selvom Mathilde Junski ikke 
bruger Meebook ret meget, kan hun godt se 
potentiale i nogle af elementerne.

»Men det er også ud fra de forløb og eva-
lueringer, man løbende kan udarbejde elev-
planer ud fra, så på den måde er det smart. 
Og hvor det er meningen, at Meebook skal 
ende, skal det spille sammen med store ma-
terialeplatforme, og så kan det komme til at 
give mere mening«, siger hun.

Hun håber ikke, at den øgede brug af 
Meebook til næste skoleår vil komme til at 
koste så meget tid, som hun oplever, at det 
gør i dag. Indtil videre tager Mathilde Junski 
sig den frihed at docere brugen af lærings-
platformene efter, hvad hun vurderer giver 
kvalitet i undervisningen. 
esc@folkeskolen.dk
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Mathilde Junski oplever, at hun med Meebook mister spon-
tanitet og muligheden for at lade undervisningen gå uvente-
de veje. Når en elev bliver tændt af Nietzsche, skal det have 
lov til at fylde i undervisningen.

Det passer jo fint for 
rigtig mange lærere, 
men det er ærgerligt, 
hvis vi alle sammen 
skal puttes ind i den 
kasse. 
Mathilde Junski
Lærer
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 H vordan oversætter man learning 
management system? 

I daglig tale har fænomenet fået 
betegnelsen »læringsplatform«. 
Men en direkte oversættelse bliver 

»læringsstyrings-/håndteringssystem«. 
For Alexander von Oettingen, der er doktor 

i pædagogik og prorektor ved University Col-
lege Syd, er det netop et system, der styrer og 
bogfører data, mere end det er en didaktisk 
læringsplatform.

»Man skal ikke sælge det som en didaktisk 
mulighed for lærerne. Det, der sker, er, at man 
tvinger lærerne til at rette fokus væk fra en 
didaktisk proces til en dokumentationsproces. 
De to ting er ikke det samme. LMS’erne forsky-
der lærerens hovedfokus. Det bliver at fodre 
platformen med data. Og dermed ikke at rette 
opmærksomheden mod elevens didaktiske læ-
ringsprocesser. Lærerens opgave går altså fra at 
være af didaktisk karakter. I stedet bliver lære-
ren nu bibliotekar eller registrant. En registrant, 
fordi systemet har brug for data. Og lærerne er 
allerede nu optagede af at indrapportere data, 
data, data«, siger Alexander von Oettingen. Han 
interesserer sig generelt for digitaliseringens 
indflydelse på didaktikken, og i den forbindelse 
har han holdt sig orienteret om og i læringsplat-
formene. Han forudser et skift i fokus.

»Lærerens fokus rettes mod platformen: 
Hvad skal jeg afrapportere? Skolelederens 
fokus bliver platformen. Det samme gælder 
forældrene og skoledirektørerne: Alle kigger 
på platformen, men ikke på barnet og den 
skolekultur, der skal opbygges«, siger han. 
Dermed bliver den virtuelle måling af eleven 
vigtigere end eleven selv. Han beskriver det 
som drømmen om »den gennemsigtige elev«:

»Det har været en drøm i al reformpæda-
gogik: ’Kan vi gennemlyse eleven og få samlet 
alle informationer om barnets læringspoten-
tialer ét sted’?«

Netop målstyringen er tænkt ind som et 
grundlag for læringsplatformene, det kan 
man læse i aftaleteksten fra økonomiaftalen 
mellem regeringen og KL for 2015. Det er i 

denne aftale, at det er besluttet, at lærings-
platformene skal rulles ud til alle landets 
skoler. Her står:

»Fælles for disse digitale indgange er imid-
lertid målene om inden for gældende lovgiv-
ning at understøtte den målstyrede læring, 
herunder at barnet, forældre og det pædago-
giske personale på skolerne løbende kan følge 
barnets læring, faglige progression og trivsel«.

Læringsprocessen kan ikke måles
Alexander von Oettingen peger på, at kravet 
om at målstyre skaber problemer i mødet 
med virkeligheden:

»En elevs skolegang er enormt kompleks. 
Og for elevernes læringsprocesser og skole-
gang i det hele taget er formålet ikke at gøre 
eleven gennemsigtig. Der er mange vigtige 
ting, vi ikke ved noget om – og derfor har suc-
ces med. Elevens skolegang skal også være 
lukket og beskyttet. Og eleven skal opleve en 
læringskultur med fejl, øvelse og trivsel. Og 
ikke kun af mål- og outputstyring«.

På side 16 beskriver Folkeskolen, hvordan 
lærer Mathilde Junski fra Skovvangskolen i 
Hammel oplever, at brugen af en læringsplat-
form vil ændre hendes didaktik: En elev blev 
voldsomt opbragt af, at Nietzsche har erklæret 
Gud for død. Og hun fortæller i den anledning:

»Hvis man har for meget fokus på de mål, 
som læreren har brugt lang tid på at opstille 
– og derfor vil have opfyldt – så risikerer man 
at blive blind over for, at der sker noget geni-
alt i periferien af det, man havde planlagt. Jeg 
synes tit, at eleverne kommer med indspark, 
der gør, at vi kommer til at gå nogle mere 
interessante omveje«.

For Alexander von Oettingen, der 
tidligere i år kom med bogen: »Almen 
didaktik – mellem normativitet og evi-
dens«, er det netop problemstillingen 
i en nøddeskal:

»Didaktik er ikke interesseret i 
output, men i processen derhen. Og 
diskussionen om Nietzsches sætning 
kan ikke måles. De individuelle 

brud, der sker i klasseværelset for at forstå 
den sætning, er LMS’erne slet ikke gearet til 
at rumme. I eksemplet kan du se en elev, der 
bliver mødt med noget fremmed i undervisnin-
gen, nemlig sætningen: ’Gud er død’. Elevens 
læringsproces er dialogisk og foregår mellem 
læreren, Nietzsches sætning, elevens egen 
forståelse og den diskussion, de har om den 
sætning. Der ligger læringsprocessen for eleven. 
Men systemerne er interesserede i det, der kan 
måles bagefter, og den læringsproces kan ikke 
måles bagefter«, siger Alexander von Oettingen. 

  esc@folkeskolen.dk
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Læringsplatformene  
vil gøre lærerne til bogholdere
Lærernes primære opgave bliver at fodre platformen med data, siger 
prorektor Alexander von Oettingen. 

A F  E S B E N  C H R I S T E N S E N  •  F O T O :  N I L S  R O S E N V O L D ,  R E D  S T A R  P H O T O

Didaktik er ikke  
interesseret i output, 
men i processen  
derhen.
Alexander von Oettingen
Dr.pæd.

Alexander von Oettingen er kritisk over for 
læringsplatformene, som han mener vil 
flytte skolens fokus fra elever og undervis-
ning til indrapportering af data. 

T E M A :  

L Æ R I N G S P L A T F O R M E
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 I næsten to år har Katrine Klixbüll og 
Marianne Overgaard Lassen arbejdet 
med læringsplatformen Meebook, og 
deres konklusion er klar: Den gør dem 
til skarpere lærere.

»Meebook hjælper os med at kvalificere 
vores pædagogiske praksis«, siger de sam-
stemmende. 

Mere præcist: Dét, at de skal skrive læ-
ringsmål ind i Meebook, gør deres undervis-
ning skarpere.

»Det, vi skal som lærere, er, at vi skal 
skabe forudsætninger for, at eleverne kan 
lære. De kan kun selv lære; vi kan ikke lære 
for dem«, fastslår Katrine Klixbüll, der bru-
ger Meebook i alle sine fag - dansk, historie, 
samfundsfag og kristendom i overbygningen.

»Og her bliver jeg hjulpet af de synlige 
læringsmål og af Meebook, hvor jeg samarbej-
der med eleverne om de opstillede lærings-

mål. Det samarbejde kræver, at jeg er tydelig 
omkring, hvad vi er i gang med at lære«, 
tilføjer hun.

Ét problem ser de dog: Læringsmål og 
Meebook kan trække deres undervisning 
for meget i en fagfaglig retning, hvis de ikke 
husker også at sætte læringsmål for elevernes 
sociale og personlige kompetencer.

»Mange lærere stejler over, at eleverne 
bliver et objekt – at vi har nogle Fælles Mål, og 
dem putter vi så ukritisk ned i Meebook, og 
så hælder vi dem ned i eleverne som en tank-
passer, altså bruger en pædagogik – tankpas-
serpædagogikken – som vi egentlig er gået væk 
fra«, siger Marianne Lassen, der arbejder med 
Meebook i sine dansk- og matematikklasser på 
mellemtrinnet.

»Men Katrine og jeg – og andre – siger: Det 
er læreren, der bliver skarpere af læringsmål. 
Og vi kan så bruge det her redskab, Meebook, 

til at hjælpe eleverne med at have fokus på 
deres egen læring«, tilføjer hun.

For Marianne Lassen er Fælles Mål og læ-
ringsplatforme lige ud ad landevejen. Hun har 
aldrig kendt andet. Hun blev færdig med sin 
læreruddannelse for et par år siden og be-
gyndte som lærer på Skovvangskolen i 2014, 
da skolen indførte Meebook.

»Det, Meebook kan, ligger fint i forlæn-
gelse af det, vi lærte på læreruddannelsen 
– at opstille læringsmål og evaluere«, siger 
Marianne Lassen, hvis bachelorprojekt, »It-
didaktisk design i litteraturundervisningen«, 
i øvrigt blev nomineret til at få en pris af Læ-
rerprofession.dk. 

Meebook i matematik i 6.a
Tidligere på dagen er Folkeskolen med inde 
i Marianne Lassens matematiktime med 6.a. 
Marianne Lassen introducerer et nyt forløb 
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Vi bliver skarpere  
i vores undervisning
Kombinationen af læringsmål og læringsplatformen Meebook gør os mere professionelle,  
siger to lærere fra Skovvangskolen i Favrskov Kommune. 

A F  J O H N  V I L L Y  O L S E N  •  F O T O :  S I M O N  J E P P E S E N

Marianne Overgaard Lassen bruger Meebook 
som refleksionsværktøj, der kan synliggøre, 
hvad den enkelte elev skal lære – det gælder 
både elever og lærere.

T E M A :  

L Æ R I N G S P L A T F O R M E
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LEJRSKOLE I KØBENHAVN?
Tag klassen med på den fedeste tur til hovedstaden – Danhostel 
Copenhagen City tilbyder de perfekte rammer til opholdet!

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

Telefon: +45 3318 8338
Mail: hostel@danhostelcopenhagencity.dk
Web: www.cphhostel.dk

om rumfang. Eleverne følger med på Mee-
book på hver deres computer. 

Marianne Lassen gennemgår læringsmålene 
for forløbet, som hun har skrevet ind i kapitel 1 
i Meebook i et sprog, som eleverne kan forstå. 
Meebook, der er udviklet af tidligere lærere, er 
bygget op i kapitler som en papirbog.

Så siger Marianne Lassen, at eleverne skal 
gå videre til kapitel 2 i Meebook. Eleverne an-
giver nu, hvad de selv kan p.t., eksempelvis: 
»Jeg ved, at der er en sammenhæng mellem 
areal og kvadrat« – Ved eller ved ikke eller 
ved delvist. I alt er der en lille håndfuld mål. 
Og når forløbet om rumfang er slut om tre-
fire uger, tjekker lærer og elev så, om eleven 
har flyttet sig fagligt i forhold til den første 
selvangivelse. 

»Det refleksionsværktøj, der er en integre-
ret del af Meebook, er i høj grad med til at 
synliggøre den enkelte elevs læring – ikke kun 
for læreren, men i høj grad også for eleven«, 
fortæller Marianne Lassen.

»Nu skal I læse om rumfang i kapitel 3 
eller se videoen«, siger Marianne Lassen til 
eleverne. »Og bagefter skal I gå i gang med 
opgaverne i kapitel 4«.

Meebook er sjov at arbejde med, siger tre 
piger. Og mere overskuelig end papir. »Hvis 
vi ikke har lært det, vi skal, får vi nogle ekstra 
opgaver, og det er fint«, fremhæver en af dem.

I Meebook »kan man nemt vende tilbage 
og se, hvordan det er, hvis man har glemt 
det«, påpeger to andre piger. Og: »Vi kan se, 
hvilken rækkefølge vi skal lave det i«.

Eleverne arbejder ikke i Meebook i hver 
eneste matematiktime. Det ville blive for ke-
deligt, mener Marianne Lassen, blandt andet 
fordi Meebook har den svaghed, at eleverne 
ikke kan arbejde sammen i ét dokument. Af 
samme grund bruger hun Google Drev som 
supplement til Meebook. Og på næste fredag 
skal eleverne eksempelvis bygge en model af 
en svømmehal i pap i matematiktimen.

»Det bliver en klippe-klistre-time«, siger 
Marianne Lassen.

Læringsmål gør os til dygtigere lærere
Katrine Klixbüll har hele tiden arbejdet med 
mål i undervisningen, men de har været mere 
overordnede.

»Før sagde jeg: Hvordan gør vi? Og så 
tænkte jeg, at eleverne skulle analysere en 
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Hver gang vi peger i 
én retning, så er der 
en retning, vi ikke 
peger i. Vi skal passe 
på, at vi ikke bliver 
så optagede af at nå 
målene, at vi har no-
get, vi ikke når.
Katrine Klixbüll
Lærer
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novelle for eksempel. Det var dét, der var 
målet. I dag hedder det: Eleverne skal kunne 
analysere en novelle, derfor skal de kunne 
definere personkarakteristik, billedsprog, 
komposition, bum-bum-bum – altså definere 
litterære virkemidler«.

Hun oplever, at de er blevet bedre til at 
gå et skridt dybere og for eksempel svare på, 
hvad det egentlig vil sige at være god til at 
analysere en novelle.

»Meebook gør os bedre til at pege på, hvad 
for nogle færdigheder eleverne skal kunne for 
at opnå de kompetencer, som faget kræver. 
Det er det vigtigste. Vi bliver nu meget skarpe 
på at pinde ud og sige: Hvis I skal kunne føre 
en god danskfaglig samtale om en tekst, så 
skal I kunne de her begreber først for over-
hovedet at være i stand til det. Så vi er blevet 
bedre til at bygge vores undervisning op og 
synliggøre for eleverne, hvad de skal lære«.

Marianne Lassen indskyder: »Læringsmå-
lene bliver tydeligere for eleverne. Men de 
skal også være ærlige over for sig selv, når de 
evaluerer«.

Katrine Klixbüll griber bolden og siger: 
»Det bedste ved Meebook er, at vi peger ud 
for eleverne, hvad vi skal. Og så ser vi på, om 
der er langt fra det mål, jeg som lærer har 
sat op, og til dér, hvor eleven selv synes, at 
han eller hun er. Det er dét, som Meebook er 
særlig god til«.

Læringsmål og Meebook tvinger en særlig 
form for undervisning ind?

»Ja, for i det øjeblik jeg er nødt til at sætte 
de her punkter op i Meebook, som eleverne 
skal forholde sig til på en skala fra ét til fem 
– for eksempel: Ved du, hvad et symbol i en 
novelle er? Når de så ikke ved det, er de nødt 
til at søge det; og så kan de skrive det ned«, 
siger Katrine Klixbüll.

»Før i tiden spurgte vi ud over klassen: Er 
der nogen, der kan fortælle, hvad et symbol 
er? Og så rakte de dygtigste hånden op og sag-
de, hvad et symbol var, og så skrev man det op 
på tavlen, og så var der nogle af eleverne, der 
skrev det ned i deres hæfte«, fortæller hun.

»Her er det faktisk alle elever, der går ind 
og vurderer individuelt. Og jeg er også inde 
at kikke på deres besvarelser og regulere dem 
og sige: Det har du fuldstændig ret i, det er 
lige præcis det, der er et symbol. Så på den 
måde sker der en større styring. Der er større 
fokus på den enkelte elev. Før kunne vi ikke 
samle elevernes hæfter ind for at se, om de 
havde skrevet det ned, som vi havde skrevet 
på tavlen. Det er jo dét, vi bruger Meebook 
til, blandt andet«, tilføjer Katrine Klixbüll. 

»Og det er også dér, man som lærer skal 
passe på, at læringsmålene ikke kommer til 
at fylde for meget. Men jeg har nogle ker-
nebegreber, som eleverne skal kunne, og så 
skriver de dem til mig, og så er det en del af 
mit rettearbejde at gå ind at se, om de har 
svaret på det – hvis vi arbejder med novelle, så 
kan det være: Jeg ved, hvad komposition er; 
jeg ved, hvad billedsprog er; og jeg ved, hvad 
intertekstualitet er«, siger Katrine Klixbüll, der 
også er arbejdsmiljørepræsentant på skolen.

Kunne I ikke gøre det samme uden Meebook?
»Før Meebook, da jeg startede som lærer, 

dér hængte vi målene op som plakater i klas-
sen, eller vi havde dem i mapperne – fordi det 
er naturligt at fortælle eleverne, hvilken vej 
man skal. Men man kan sige, at dét, at vi sam-
ler det i Meebook, nok har forøget målingen i 
min undervisning«, siger Katrine Klixbüll.

Mod til at improvisere i undervisningen
Hvad taler for, og hvad taler imod?

»For er, at vi bliver dygtigere lærere af at 
være skarpe på, hvad det er, vi vil finde med 
eleverne. Imod er, at hver gang vi sætter et 
mål, så er der nogle ting, som vi ikke gør. 
Hver gang vi peger i én retning, så er der en 
retning, vi ikke peger i. Vi skal passe på, at vi 

ikke bliver så optagede af at nå målene, at vi 
har noget, vi ikke når«, siger Katrine Klixbüll.

»Mit bedste eksempel er en undervisnings-
situation i historie, hvor jeg havde sat nogle 
mål op, som vi var i gang med, og midt i at vi 
var i gang med at arbejde med de her begre-
ber, så er der en af eleverne, der spørger, om 
vi får en tredje verdenskrig – og det tog så en 
halv time at snakke om det. Og det var ikke 
en del af målene. Det havde jeg ikke lige set 
komme«, tilføjer hun.

»Jeg kunne så være gået ud af den klasse 
og have tænkt: Neeej, nu var der tre mål, vi 
ikke nåede. Men det ville have været en ka-
tastrofe, hvis jeg havde lukket det spørgsmål 
ned, fordi jeg var inde i klassen for at nå mine 
mål. Så målstyring kræver, at vi også er gode 
til at gå væk fra vores mål, når noget er nød-
vendigt«, mener Katrine Klixbüll.

»Meebook gør os mere professionelle«
Endnu en pointe ligger de to lærere på sinde:  

»En anden vigtig ting ved målstyring og Mee-
book: Når jeg præsenterer det for forældrene 
– og også for eleverne – så har jeg den der tyde-
lige ballast af, at det faktisk er mig, der er den 
professionelle. Det er mig, der er den kloge. Det 
er mig, der ved, hvad vi vil med eleverne, og 
hvordan vi gør det«, siger Katrine Klixbüll.

Marianne Lassen supplerer: »Med et red-
skab som Meebook bliver det tydeligt, at vi 
arbejder professionelt. Det er ikke bare så-
dan, at vi hygger os lidt med en novelle med 
eleverne, og det danner dem så lidt. Det er 
undervisning og læring, det, vi laver, og vi 
ved, hvad vi gør«.

På Skovvangskolen er der her i opstartsfa-
sen kun ét krav, nemlig at lærerne skal prøve 
Meebook af i mindst ét forløb. Bortset fra det 
har lærerne stort set frie hænder, fortæller 
Katrine Klixbüll og Marianne Lassen. 
jvo@folkeskolen.dk
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Med et redskab som 
Meebook bliver det  
tydeligt, at vi arbejder 
professionelt.
Marianne Lassen
Lærer
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»V ores hjerner er forskelligt 
skruet sammen, og min passer 
bare virkelig dårligt til Educa«. 
For lærer Stine Ketelsen er 
det i orden, at hun fremover 

skal udføre sin forberedelse og en del af sin 
undervisning i den læringsportal, som Lejre 
Kommune har valgt. For selvfølgelig gør hun 
det, som hun skal. Og på længere sigt kan 
hun også se fordele ved det. »Men det tvinger 
mig til at strukturere tingene anderledes, end 
jeg ellers ville have gjort, og jeg frygter, at det 
røver tid fra den rigtige undervisning – også 
når jeg har vænnet mig til at bruge det«.

Stine Ketelsen har været lærer i ni år og 
underviser i matematik og natur/teknik. Hun 
har meldt sig til et netværk af lærere fra hele 
kommunen, der mødes med KMD, som står 
bag Educa, og giver tilbagemeldinger fra læ-
rerne. »Og der bliver faktisk lyttet«, siger hun. 
Deri er hendes kollega Jeanette Lundegaard, 
der underviser i dansk, biologi og idræt, enig. 

»Jeg sidder i øjeblikket og kortlægger ele-
verne i systemet, så det er klart til evaluering 
og elevplaner. Det var lavet sådan, at hvis jeg 
klikkede forkert én gang, så havde jeg klikket 
alle af og kunne ikke fortryde. Derfor skulle 
jeg ind at fjerne hakket i hver enkelt. Det 
sagde jeg til Jimi, og så blev det ændret«. 

Jimi Willesen er it-vejleder og for tiden 
konstitueret afdelingsleder på skolen, og han 
har været med i arbejdet med læringsplat-
formene helt fra begyndelsen. Sammen med 
resten af kommunens it-vejledere gennemgik 
han for fire år siden Educa, itslearning og 
Meebook for at give anbefalinger til kommu-
nen. Og de blev fulgt. 

»Meebook var nemt at gå til, men lageret 
havde ikke noget hierarki, så det ville blive 
helt uoverskueligt, når der kom tusinder af 
forløb ind. Itslearning var meget stort og helt 
uoverskueligt. Hvis du tænker, at Educa er et 
klikhelvede, så skulle du have set itslearning«, 
siger han og smiler til Jeanette. »KMD satte sig 
imellem, det var forholdsvist enkelt opbygget. 
Vores eneste anke dengang var, at forløbene 
blev synlige for hele kommunens lærere, så 
snart man trykkede ’Offentliggør’«, fortæller 
han.

Den del har været ændret til, at det kun 
var skolens lærere, der kunne se forløbene, 
men efterfølgende er det blevet ændret til-
bage til udgangspunktet, så alle kommunens 
lærere kan se forløbene, så snart de er fær-
dige. Det ser hverken Jeanette, Stine, Jimi el-
ler deres tillidsrepræsentant Jeppe Jensen dog 
nogen problemer i. 

Jimi er glad for, at kommunen fulgte it-vej-

ledernes anbefaling, og uden at have fulgt de 
to andre systemer efterfølgende er han sikker 
på, at de valgte rigtigt. 

Et uoverskueligt styringsredskab 
Skolens lærere blev introduceret til læ-
ringsportalen første gang før sommerferien 
af en af KMD’s konsulenter, og her druknede 
oplægget i en diskussion af læringsmålstyret 
undervisning. For portalen bliver af mange 
set som et styringsredskab. Anden gang var 
konsulenten mere forberedt og lukkede 
diskussionen ned for at få mulighed for at 
diskutere værktøjet. 

»Min første tanke var, at det var uover-
skueligt, og jeg kunne ikke se, hvad jeg skulle 
bruge det til«, fortæller Jeanette. Og endnu 
værre blev det af, at de fik introduktionen 
før sommerferien og derfor havde glemt det 
meste, inden de faktisk skulle i gang med at 
bruge det. 

»For mig handler det meget om, at jeg har 
svært ved at danne mig et overblik, før jeg 
har udgivet alle forløbene. Mange har også set 
det som et klikhelvede. Og hvis jeg bliver af-
brudt, hvilket man jo ofte gør, så har jeg svært 
ved at se, hvor jeg var kommet til«, siger Stine 
Ketelsen. 

Jeppe Jensen fortæller også, at en del af 

Vi gør det,  
for det skal vi
Lærerne i Lejre har lige så stille taget Educa i brug. Klikhelvede og 
tidsrøver er nogle af de ord, de bruger. Men det får også lærerne til at  
huske mål og emner, de ellers ville glemme. 
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Alle lærere har skullet lægge et par forløb 
ind i Educa. Men nogle er også begyndt at 

bruge det i undervisningen. 
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lærerne har fundet det helt uoverskueligt, 
fordi de normalt udfører en stor del af deres 
forberedelse og forløb i papirform, hvilket 
gør det til et større skridt at skulle digitali-
sere.

»Jeg kan sagtens forstå det«, siger Jimi. »Jeg 
har i mange år haft al min undervisning som 
pdf’er og link, så for mig er det perfekt at 
have det hele samlet«. 

Han har også prøvet at undervise sin klas-
se ud fra Educa, og det har været en fordel, 
synes han.

»Da jeg vidste, at jeg skulle på kursus i tre 

dage, kunne jeg for eksempel lægge et helt 
forløb klar til eleverne, og så lå deres færdige 
opgaver til mig, da jeg kom hjem«. Han har 
også fået positiv feedback fra eleverne.

»De var meget begejstrede for selvevalue-
ringsdelen, hvor de skal flytte et flag efter, om 
de har nærmet sig målet. Det var 7. klasse, 
og jeg havde faktisk ikke forventet så stor 
begejstring. De kunne godt lide, at de vidste, 
præcis hvad de skulle lære, og hvad de skulle 
måle sig på. En sagde, at det hjalp ham til at 
blive mindre forstyrret«. 

Jimi er sikker på, at det kommer til at 

spare ham tid i forberedelsen fremover, fordi 
han har alt samlet. 

Tid fra undervisning og forberedelse
Den tekniske del har frustreret en del af 
lærerne – ikke mindst fordi portalen stadig 
er under udvikling, så der undervejs er for-
svundet noget af det arbejde, lærerne havde 
lagt ind, og det, de havde lært sig, er blevet 
ændret igen. 

Men Stine Ketelsen har også en bekymring 
i forhold til tidsforbruget. Lærerne har været 
på workshops og haft møder, hvor de har lært 

Lærer Stine Ketelsen synes, at Educa 
tvinger hende til at strukturere sin un-

dervisning anderledes. 
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at bruge det og diskuteret det. Men de har 
ikke fået mere tid i forberedelsen til at bruge 
det nye system.

»Lige nu er det virkelig en tidsrøver, men 
det er klart, at det vil blive mindre, når man 
vænner sig til at bruge det. Men jeg er bekym-
ret for, hvor meget selvevalueringsdelen tager 
i selve undervisningen. Det er jo fint nok, at 
eleverne skal evaluere deres arbejde, men det 
er jo tid, der går fra undervisningen«, siger 
Stine Ketelsen. 

Ledelsen er startet blødt op, og lærerne 
har kun været forpligtede til at lægge ét for-
løb ind inden jul og to inden næste sommer. 

»Men der er meget stor forskel på, hvor-
dan lærerne har oplevet det. Nogle har vir-
kelig syntes, at det var en hård opgave, mens 
andre har lagt mange forløb ind og bruger 
det meget aktivt. Men mange synes, at det er 
topstyret og en ændring i forhold til dagligda-
gen som lærer. Vi har haft en enorm frihed, 
og på den måde er det her jo en forandring i 
forhold til det at være lærer«, siger tillidsre-
præsentant Jeppe Jensen.

Problemer med ophavsretten
Jimi Willesen er enig med Jeppe Jensen i, 
at det er et styringsredskab, men han er 
egentlig glad for, at kommunen har meldt 
ærligt ud om, at det er det, det er. Han og 
Jeppe har også diskuteret de problemer, der 
er i forhold til lærernes ophavsret til deres 
forløb, hvad de skal gøre, hvis de skifter job 
til en anden kommune, som har valgt et 
andet system, og derfor ikke kan få deres 
forløb med sig, og ikke mindst de meget 

dyre digitale materialer, som portalerne er 
afhængige af.

»Forlagene har hævet priserne på de digi-
tale materialer, og mange forløb er jo bundet 
op på bestemte materialer, som vi ikke læn-
gere har råd til at have abonnement på. Vi 
kunne købe masser af bøger for de penge«, 
siger Jeppe. 

Jeanette og Stine har ikke overvejet den 
ophavsretslige del af projektet, men mest 
koncentreret sig om at se, hvordan de kan få 
det til at fungere i dagligheden. 

»Det er tiden, der presser os. Men jeg kan 
godt se fordele ved det på længere sigt. Sær-
ligt det, at alle mine forløb bliver samlet og er 
lette at finde og ændre i igen« siger Jeanette.

»Ja, og så bliver læringsmålene meget 
mere synlige for os. Nogle gange kan man jo 
komme til at gå efter de samme mål igen og 
igen og glemme andre. Eller vi kan glemme 
de timeløse fag. Der er det godt, at systemet 
husker en på, at det skal vi også undervise i«, 
siger Jeanette.

Jimi er overbevist om, at om et par år vil 
det være helt naturligt og en lige så integreret 
del af lærernes hverdag, som SkoleIntra er 
blevet. 

»Jeg tror, mange af frustrationerne bunder 
i, at det kommer samtidig med målstyret un-
dervisning, reform, ny arbejdstid og så vi-
dere. Det er for meget på én gang. Og lærerne 
har ikke helt nået at forstå de nye mål, før vi 
skal til at bruge dem i et helt nyt system. Det 
er ikke mærkeligt, at folk synes, det er svært 
og overvældende«. 
pai@folkeskolen.dk, bje@folkeskolen.dk

Bliv værtsfamilie 
– og lær en ny kultur at kende i dit eget hjem!

Vi modtager 150 unge fra hele verden i august.

AFS Interkultur er en frivilligdrevet organisation, der arbejder 
for at skabe større kulturforståelse gennem udveksling.

Vi har programmer for: 15-18 årige skoleelever, værtsfamilier 
og dig på over 18 år, der vil arbejde frivilligt. 

Bliv klogere på www.afs.dk
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Da jeg vidste, at jeg  
skulle på kursus i tre 
dage, kunne jeg for  
eksempel lægge et helt 
forløb klar til eleverne, 
og så lå deres færdige 
opgaver til mig, da jeg 
kom hjem.
Jimi Willesen
It-vejleder og konstitueret afdelingsleder

147415 p06-25_FS0716_Tema_Læringsplatforme.indd   25 11/04/16   15.39



gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

NYHED TIL FANDANGO

af Trine May og Susanne Arne-Hansen

Her finder læreren støtte med substans til sin undervisning 

med Fandango 7 – Vinkler på dansk. Grundig gennemgang 

af tankerne bag systemet og  alle grundbogens kapitler.

■  Introduktion: Litteraturvalg, arbejdsformer, organisering

■ Færdigheds- og vidensmål fra Fælles Mål 

■ Forslag til læringsmål til alle kapitler

■  Analyse og fortolkning af alle grundbogens tekster

■  Vejledning til opgaver, evaluering og skriftlig fremstilling

Fandango 3. Guide til 
læringsmålstyret undervisning

Fandango 4. Guide til 
læringsmålstyret undervisning
af Trine May og Susanne Arne-Hansen

 

■ Supplement til lærervejledningen

■ Læringsmålstyret undervisning

■ Færdigheds- og vidensmål fra Fælles Mål

■  Forslag til årsplaner og til læringsmål til alle kapitler

■ Konkrete eksempler på undervisning med synlig læring

Fandango 7. Lærervejledning

F
O

16
0

7

Vejledninger til Fandango 8 og 9 er planlagt til udgivelse sommeren 2017. 

MÅL OG SYNLIG LÆRING

Årsplaner til Fandango 5 og 6 lægges på 

fandangomellemtrin.gyldendal.dk i løbet af foråret 2016.

Guider til Fandango 5 og 6 udkommer i efteråret 2016.

NYHED TIL FANDANGO

Her finder læreren støtte med substans til sin undervisning 

. Grundig gennemgang 

af tankerne bag systemet og  alle grundbogens kapitler.

Introduktion: Litteraturvalg, arbejdsformer, organisering

Analyse og fortolkning af alle grundbogens tekster

Vejledning til opgaver, evaluering og skriftlig fremstilling

 er planlagt til udgivelse sommeren 2017. 

Se mere på 
gu.dk
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gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

NYHED TIL FANDANGO

af Trine May og Susanne Arne-Hansen

Her finder læreren støtte med substans til sin undervisning 

med Fandango 7 – Vinkler på dansk. Grundig gennemgang 

af tankerne bag systemet og  alle grundbogens kapitler.

■  Introduktion: Litteraturvalg, arbejdsformer, organisering

■ Færdigheds- og vidensmål fra Fælles Mål 

■ Forslag til læringsmål til alle kapitler

■  Analyse og fortolkning af alle grundbogens tekster

■  Vejledning til opgaver, evaluering og skriftlig fremstilling

Fandango 3. Guide til 
læringsmålstyret undervisning

Fandango 4. Guide til 
læringsmålstyret undervisning
af Trine May og Susanne Arne-Hansen

 

■ Supplement til lærervejledningen

■ Læringsmålstyret undervisning

■ Færdigheds- og vidensmål fra Fælles Mål

■  Forslag til årsplaner og til læringsmål til alle kapitler

■ Konkrete eksempler på undervisning med synlig læring

Fandango 7. Lærervejledning
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Vejledninger til Fandango 8 og 9 er planlagt til udgivelse sommeren 2017. 

MÅL OG SYNLIG LÆRING

Årsplaner til Fandango 5 og 6 lægges på 

fandangomellemtrin.gyldendal.dk i løbet af foråret 2016.

Guider til Fandango 5 og 6 udkommer i efteråret 2016.

NYHED TIL FANDANGO

Her finder læreren støtte med substans til sin undervisning 

. Grundig gennemgang 

af tankerne bag systemet og  alle grundbogens kapitler.

Introduktion: Litteraturvalg, arbejdsformer, organisering

Analyse og fortolkning af alle grundbogens tekster

Vejledning til opgaver, evaluering og skriftlig fremstilling

 er planlagt til udgivelse sommeren 2017. 

Se mere på 
gu.dk
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Danmark ville ligge i øverste fjerdedel, hvis 9.-klasser her blev sammenlignet  
med 9.-klasser i de øvrige OECD-lande, viser arbejdspapir fra skoleforsker Jens Bruun.
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Hvis man sammenlignede danske 8.-klasse-
elever med elever på 8. trin i de øvrige OECD-
lande eller danske 9.-klasseelever med de 
øvrige OECD-landes 9.-klasseelever, så ville 
Danmark ligge lunt og godt i den øverste fjer-
dedel i Pisa-undersøgelserne, viser et arbejds-
papir fra den danske skoleforsker Jens Bruun.

Han har taget alle Pisas offentligt til-
gængelige resultater i læsning, matematik 
og naturfag fra den seneste Pisa-rapport og 
delt dem op efter, hvilket klassetrin eleverne 
befandt sig på, da de blev testet, i stedet 
for at se på det samlede gennemsnit for alle 
15-årige, som Pisa normalt gør. 

De fleste danske 15-årige går i 9. klasse, 
men der er et betydeligt mindretal – langt 
større end i de øvrige lande – der kun går i 8. 
klasse, når de er 15 år og tager Pisa-testen. 
Derfor er Danmark et af de lande, som flytter 
sig mest opad på Pisa-ranglisten med Jens 
Bruuns metode.

»Mit arbejdspapir er en metodediskussion 
og handler slet ikke om selve Pisa-undersø-
gelsens spørgsmål eller indhold«, understreger 
Jens Bruun, der er lektor på Danmarks Institut 
for Pædagogik og Uddannelse. »Det kan være 

fint at undersøge, hvad 15-årige kan, uafhæn-
gigt af hvor de går i skole. Men OECD hævder, 
at det siger noget om de enkelte skolesyste-
mers kvalitet, og det mener jeg er en fejlslut-
ning«, siger Jens Bruun. »Skolesystemer er jo 

ikke skabt med henblik på at maksimere ele-
vernes kunnen i en bestemt alder«, siger han 
og peger på, at det er vidt forskelligt fra land til 
land, hvor 15-årige befinder sig skolemæssigt. 

  kra@folkeskolen.dk

Onsdag 30. marts 2016 kl. 14.09

Besluttet: De nationale test skal til eksperthøring

Tirsdag 5. april 2016 kl. 06.34

Politikerne i Folketingets børne- og under-
visningsudvalg har sagt ja til et forslag fra 
Enhedslisten om at gennemføre en ekspert-
høring om folkeskolens omdiskuterede og 

kritiserede nationale test. »Med testene har 
vi en situation, hvor det er åbenlyst, at alle 
påberåber sig forskellige eksperter«, siger 
Jakob Sølvhøj fra Enhedslisten.

En gruppe er nedsat til at planlægge 
høringen. Alle elever skal igennem deres 
folkeskoletid tage ti obligatoriske nationale 
test.

Sådan ville Danmark 
placere sig i læsning, 
hvis Pisa kun sam-
menlignede elever på 
9. klassetrin. 

Hvis Pisa målte 9.-klasser,  
ville Danmark ligge højt

Kilde: ICCS Arbejdspapir 2, 2015
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Mandag 4. april 2016 kl. 06.59 og kl. 07.04

Refskov: Klare mindstemål 
for Overenskomst 18

DLF skal sætte klare mindstemål for 
Overenskomst 18, siger hovedstyrel-
sesmedlem og formand for Ballerup 
Lærerforening Morten Refskov. »Hvis 
DLF ikke stiller resursebindende krav, er 
foreningen ikke vedtægterne og princip-
programmet værdig og skal overveje sin 
berettigelse«, mener han. 

Formand for DLF’s overenskomst-
udvalg Gordon Ørskov Madsen siger: 
»Vi skal finde nye overenskomstveje. Vi 
er i en ny situation, 
der kalder på nye 
veje«. Begge 
taler om risiko 
for konflikt.

Tirsdag 5. april 2016 kl. 11.31

Ombudsmand:  
Skoler glemmer 
retssikkerheden  
ved bortvisning

Det sker sjældent, men 
det sker, at skoleledere 
overflytter en elev til en 
anden skole, fordi eleven 
har overfaldet eller chika-
neret en anden elev eller 
en lærer. Det kan være den 
rette løsning og helt lovligt, 
men eleven og forældrene 
har nogle rettigheder i den 
situation, og dem har sko-
lerne i flere tilfælde glemt, 
skriver Folketingets Om-
budsmand i årsberetnin-
gen for 2015. Han beder 
Undervisningsministeriet 
undersøge problemet.  

Vadehavsmyg sætter gang  
i hastevaccination af elever

Fredag 1. april 2016 kl. 08.47

Sager om elever 
med autisme uden 
skolegang i klage-
nævn

Klagenævnet for Special-
undervisning har i sin års-
rapport et særskilt afsnit 
om børn uden skoletilbud. 
Nævnet har behandlet en 
række sager, hvor barnet 
ikke var i et undervisnings-
tilbud, mens sagen blev 
behandlet i nævnet. Hver 
tredje elev med autisme 
går ikke i skole lige nu. I de 
fleste af sagerne har for-
ældrene selv valgt at tage 
barnet ud af skolen. Ofte 
ser skole og forældre for-
skelligt på barnets behov i 
undervisningstilbuddet.

 
nyheder på:

  

Tirsdag 5. april 2016 kl. 14.32

Det er et problem, at det er 
markant sværere at komme 
ind på læreruddannelsen på 
Frederiksberg end i Hjørring 
via kvote 2, mener Dansk 
Folkepartis uddannelsesord-
fører, Jens Henrik Thulesen, 
som kræver en forklaring fra 
uddannelsesminister Ulla 
Tørnæs på, hvorfor nogle læ-
reruddannelsessteder er mere 
rundhåndede med pointene 
end andre. Socialdemokra-
terne mener, at en skæv 
pointfordeling svækker de 
studerendes retssikkerhed. 

Forskellen fremgår af et bilag 
til den årlige evaluering af op-
tagelsessamtalerne.

En score på 30 point giver 
som udgangspunkt adgang til 
læreruddannelsen. Opnår flere 
ansøgere en score på over 30, 
end der er plads til, vil det være 
de ansøgere med de højeste 
scorer, som bliver lukket ind på 
uddannelsen. 
bje@folkeskolen.dk

Mest læste:
 
•   Debat: Er to år kort eller lang 

tid? – på vej mod OK 18

•   Blog: MinUddannelse og  
tiden, der kunne bruges på 
undervisning og planlægning

•   Kronik: Når hanelefanterne 
brøler …

Mest kommenterede:

•   Debat: Er to år kort eller lang 
tid? – på vej mod OK 18

•   Blog: MinUddannelse og  
tiden, der kunne bruges på 
undervisning og planlægning

•   Gerne skarp, men ikke  
aggressiv

FIK DU  
LÆST: 

Dansk Folkeparti: Minister  må 
forklare skæv pointfordeling 
på læreruddannelsen

Fredag 1. april 2016 kl. 15.00

Ny skoleledernæstfor-
mand vil kæmpe for pen-
ge til skolen

Skolelederne har valgt ny næst-
formand. Det blev Dorte Andreas, 
der indtil nu har været skoleleder 
på Tingkærskolen i Odense og lo-
kalformand for Skolelederforenin-
gen. Hun blev valgt i et kampvalg 
mod den hidtidige næstformand, 
Jørgen Mandrup. Næstfor-
mandsposten er på fuld tid.

Hun ønsker at arbejde for 
bedre økonomiske vilkår for sko-
len. 
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Der var tilfredshed at spore hos formand 
for Danmarks Lærerforening Anders Bondo, 
da han efter et kvarter havde færdiggjort 
sit foretræde i Folketingets børne- og un-
dervisningsudvalg. Rundt om bordet med 
Folketingets skoleordførere var der nemlig 
umiddelbart opbakning til at igangsætte en 
analyse af, hvordan man sikrer nok lærere i 
folkeskolen.

»Det gik, som jeg havde håbet og regnet 
med. Der var interesse for sagen og slet ikke 
tid nok til alle de spørgsmål, der blev stillet. Vi 
har nogle indikatorer på, hvorfor vi er havnet i 
denne her situation, men det kunne være rart 

med et mere solidt grundlag ved at udarbejde 
en analyse af, hvad der skal til for at holde på 
lærerne, og hvordan vi får nogle af de lærere, 
som har forladt skolen, tilbage igen. Der var 
tilkendegivelser hele vejen rundt om bordet 
om, at det vil man gerne være med til«, sagde 
Anders Bondo efter foretrædet. 

Han håber, at analysen bliver et samspil 
mellem Undervisningsministeriet og DLF. 

Til mødet var alle partiernes skoleord-
førere til stede på nær Mai Mercado (Det 
Konservative Folkeparti) og Merete Riisager 
(Liberal Alliance). 

Socialistisk Folkepartis undervisnings-

ordfører, Jacob Mark, støtter en analyse, men 
så hellere, at der blev udviklet en decideret 
handleplan for at komme problemet til livs.

»Det her er et af de mest alvorlige pro-
blemer, som den danske folkeskole står over 
for. Man skal være både blind og døv for ikke 
at erkende, at hvis vi lige pludselig står uden 
et tilstrækkeligt antal ansatte, så er det en 
katastrofe«. 

»Det handler om bedre arbejdsvilkår – jeg 
tror, at mange af de kommuner, som har de 
værste arbejdsvilkår, lige nu mærker straffen«, 
sagde han. 
bje@folkeskolen.dk

Tirsdag 5. april 2016 kl. 16.17

Tirsdag 15. marts 2016 kl. 07.50

17.000 læreruddannede 
arbejder ikke i skolen
Voksenundervisning, foreningsarbejde eller taxakørsel. Det er nog-
le af de job, som læreruddannede har valgt i stedet for et arbejde 
i folkeskolen eller friskoler. I samarbejde med DLF har Arbejder-
bevægelsens Erhvervsråd, AE, undersøgt, hvor mange uddannede 
lærere der er ansat uden for grundskolen. 17.000 lærere arbejdede 
per september 2014 med andet end lærerjobbet. Det svarer til 23 
procent af alle lønmodtagere med en læreruddannelse. 
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Foto: xxxxxx

T E M A   L Æ R E R M A N G E L

 
Partier takker  
ja til analyse om  
lærermangel

Tirsdag 15. marts 2016 kl. 12.36

Derfor blev folkeskolen  
for meget

For mange kokke, for meget uro og alt for mange virkelighedsfjerne 
udviklingsmøder – det er begrundelserne for, at to læreruddannede 
har skiftet jobbet ud med henholdsvis et job i forlagsbranchen og et 
job som kontorassistent og underviser i Hjemmeværnet. Ulrik Mei-
nert-Medici arbejdede kun halvandet år i folkeskolen, mens Kenneth 
Blichfeldt Andersen arbejdede seks år i folkeskolen – lige indtil som-
merferien efter lockouten i 2013.

N R .  2 2   |   1 7.  D E C E M B E R   |   2 0 1 5

F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 34: 

L Æ S  S I D E  6

TEMA: JOBSKIFTE

LÆRERE SHOPPER JOBEFTER BEDRE VILKÅR

MÅLSTYRING: DRESSUR ELLER LÆRING?

På tre år er antallet af lærere, der skifter til  en anden kommune, mere end fordoblet

144583 p01_FS2215_Forside.indd   1

14/12/15   14.50

En analyse af de stigende rekrutterings-
problemer i folkeskolen blev resultatet af 
DLF-formands foretræde i Folketingets  
børne- og undervisningsudvalg.
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Fredag 1. april 2016 kl. 10.17

Bondo: Det handler om børn  
af kød og blod

Torsdag 7. april 2016 kl 06.54

Norge: Mangelfuld uddan-
nelse af flygtningebørn kan 
koste samfundet milliarder

Det norske samfund kan gå glip af 27 milliarder norske kroner, 
hvis nytilkomne flygtningebørn ikke får en ordentlig grund-
skoleuddannelse, konkluderer ny rapport. 

Den peger på vigtige punkter: Børn skal starte i skolen så 
hurtigt som muligt. Flygtninge, der har oplevet krig og kaos, 
har brug for tryghed – også i skolen. Børnene skal sikres til-
strækkelig sprogundervisning, og der skal følges op på elever-
nes psykiske helbred.

Det er helt urimeligt, at man 
forringer flygtningebørns under-
visning, mener DLF-formand.

Topartsaftalen mellem regeringen og KL, 
som hæver klasseloftet for modtageklasser, 
møder kritik fra formand for Danmarks Læ-
rerforening Anders Bondo Christensen. 

Fra 12 til 15 flygtningebørn i en klasse, 
hvor børnene i forvejen kræver stor individuel 
opmærksomhed - det kan blive realiteten i 
modtageklasser landet over, da aftalen mel-
lem regeringen og KL hæver klasseloftet. I 
særlige tilfælde vil det være muligt at lave 
klasser på 18 elever, hvis eleverne »overve-
jende har samme sproglige baggrund«.

Ifølge Anders Bondo er der kun én grund 
til, at klasseloftet hæves.

»Man skal spare nogle penge. Det er i 
hvert fald ikke elevernes tarv, man tager ud-
gangspunkt i. Man kan jo godt sidde ved et 
forhandlingsbord med økonomer fra KL og 
Finansministeriet og regne ud, hvad man kan 

spare, hvis man hæver loftet til 15 eller 18. 
Problemet er bare, at der er nogle mennesker, 
levende børn, bag de tal«, siger han.

Anders Bondo håber, at politikerne vil 
være lydhøre over for kritik i høringsfasen. 

»Det er efter min mening en fuldstændig 
skør prioritering. Der er ingen, der har blik for, 
hvad det kommer til at betyde for børnenes 
videre skolegang. Det er urimeligt over for 

børnene, og det er tåbeligt over for sam-
fundsøkonomien«, siger han.

Han er bange for, at der om nogle år bliver 
peget fingre ad folkeskolen, fordi den ikke løf-
ter flygtningebørnene.

»Men det er altså nu i en aftale mellem 
regeringen og KL, at det bliver afgjort, hvilke 
forudsætninger skolen har for at løfte den op-
gave«, siger formanden.

T E M A   M O D TA G E K L A S S E R

Fredag 18. marts 2016 kl. 15.03

England afskaffede modtage- 
klasser for 30 år siden
England afskaffede modtageklasser for 30 år siden. »Både forskning og vores 
erfaringer viser, at børnene har mest brug for normalitet«, lyder anbefalingen 

fra Bill Bolloten, som rådgiver engelske 
skoler. Han fortæller, at det kræver et 
skift i måden at se børnene på – man 
skal se på deres mange styrker, ikke de-
res mangler. Flygtningebørn har brug for 
et normalt miljø, strukturen i en skoledag 
med leg og undervisning sammen med 
børn fra deres nye land.

Flygtningebørnene skal prioriteres, så de har det godt og får en god uddannelsesstart. Her fra Bornholm, hvor Sabina 
Hansen øver alfabetet med syvårige Ranim.

Foto: Berit Hvassum
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Ved Sebastian Bjerril/bje@folkeskolen.dk
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Åbner 
september  

2016

KOM TIL INFORMATIONSMØDE OM
* De pædagogiske diplomuddannelser
* Diplomuddannelsen i ledelse
* Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Torsdag den 28. april kl. 1600-1800,  
Professionshøjskolen UCC, Titangade 11, 2200 N

Start efter sommerferien i vores  
nye campus i Carlsberg Byen.

UCC.DK/DIPLOMINFO

Foto:Foto: xxxxxx 

Foto: Greenpeace

Foto: Istock

Foto: Istock

Fifa skal lære unge om sundhed
Med en bold under armen og en række øvelser tilbyder 
Dansk Boldspils-Union (DBU) sammen med Københavns 
Universitet og Fifa et 11-ugersprogram, som skal styrke 
landets 5.-klassers viden om sundhed. Programmet »Fifa 
11 for Health« består af to øvelser om ugen a 45 minutter, 
hvor den ene har fokus på fodbold og bevægelse og den 
anden på sundhedsbudskaber. DBU står for at skabe kon-
takt til lokale idrætsklubber. Projektet forudsætter, at to af 
skolens lærere bliver sendt på 2,5 dages kursus.  

Michael Moore  
afslører Finlands  
opskrift på Pisa-succes
Vi giver ikke eleverne lektier for. Så 
kort og præcist svarer den finske 
undervisningsminister, Sanni Grahn- 
Laasonen, om hemmeligheden bag 
den finske succes i de internationale 
Pisa-sammenligninger i en ny do-
kumentar af Michael Moore. I doku-
mentaren »Where to invade next« 
undersøger Moore, hvad USA kan lære 
af andre lande. En mission, der blandt 
andet fører ham til Finland.

Foto: M
ichael M

oore

Husker vi Grønland?
Bliver der snakket nok om Grønland i den danske folkeskole? Det spørgsmål 
stiller Lærerstuderendes Landskreds og Metropol. De inviterer derfor lærere, 
lærerstuderende og andre fagfolk omkring folkeskolen til debatarrangemen-
tet »Grønland og den danske folkeskole« for at diskutere, om og hvordan 
Grønland er en del af undervisningen i Danmark. Blandt oplægsholderne er 
journalist Martin Breum og instruktør Flemming Jensen.

RED ARKTIS!
Du og dine elever kan være med til at gøre no-
get for at forhindre nedsmeltningen af Arktis og 
samtidig vinde en unik rejse dertil. Greenpeace 
udbyder en konkurrence om at tegne, male eller 
designe en plakat, som sætter fokus på udfor-
dringerne for Arktis. Plakaten skal uploades på 
konkurrencens hjemmeside, savethearctic.org/
da/iceedge/poster-contest, senest 30. april.

Filmen har premiere i de danske 
biografer 14. april. 

For spørgsmål kontakt poster-contest@
greenpeace.org

For information kontakt projektleder Tina  
Enestrøm, tina@dbu.dk eller 43 26 22 67.

Arrangementet finder sted på Institut for Skole og Læring den 26. april kl. 15-18.

KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 
TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

LÆS MERE 
OM INDHOLD 
OG PRISER PÅ 

DPF.DK

Et systematisk stave- og grammatikmateriale, der kan bruges fra  
0. til 10. klasse og på ungdomsuddannelserne. Alle elevbøger og  
lærervejledninger er revideret efter de nye retskrivningsregler  
og forenklede Fælles Mål. 

Systemet indeholder oplæg til både fælles undervisning i klassen og 
individuelt arbejde – og findes nu i online-udgave til 2.-8. klasse.

Af Inger-Lise Heinze og  
Ida Lyndby-Jensen 

Der arbejdes med målbeskrivelser og 
autentiske tekster, og mange opgaver er 
selvkontrollerende. Indeholder oversig-
ter over grammatik, sætningsled, kom-
maregler og ord-liste med de enkelte 
ords ordklasse og bøjning. Består af 
elevbog samt en lærervejledning med 
facit og uddybende kommentarer til de 
enkelte emner.

Til overbygningen og ungdomsuddan-
nelserne.

Af Vibeke Lundkvist 

Gør den første læsning 
og skrivning sjovere med 
spil og værksteder. Inde-
holder et bredt udvalg af 
kort, spilleplader, plakater 
og et idekatalog lige til 
at gå til. Materialet tager 
udgangspunkt i Stav 0 
Elevbog, men kan også 
anvendes som selvstæn-
digt materiale.

  er 100 % selvrettende og giver læreren løbende 
overblik over klassens samlede og elevernes individuelle fremskridt med 
mulighed for rapportgenerering til fx skole-hjem-samtaler og udarbej-
delse af elevplaner.

  er systematisk opbygget med grammatik, stavetræ-
ning og tegnsætning samt diktater på tre niveauer. Til hvert klassetrin er 
der tilføjet ca. 600 supplerende opgaver i forhold til papirudgaven af STAV.

  tilgås med UNI login og sælges som licens til den 
enkelte klasse. 

Stav Online er tilskudsberettiget.

Gratis prøveperiode og introtilbud
Prøv Stav Online gratis i 14 dage.
Stav Online 3.-6. klasse: Kan bestilles nu.
Stav Online 2. og 7.-8. klasse: Fra 1. maj.

Introtilbud
Ved køb af klassesæt af de fysiske elevhæfter 
får du Stav Online med for kun 300 kr. ekstra til 
en klasse (normalpris 1.580 kr.).

Bestil på info@dpf.dk, tlf. 4546 0050 
eller stav-online.dk inden d. 1. august.

Målrettet læring 
Hold styr på din fremgang 
Leg og læring 
Mere end 1.000 opgaver

STAV 
ONLINE

2.-8. KL.
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Et systematisk stave- og grammatikmateriale, der kan bruges fra  
0. til 10. klasse og på ungdomsuddannelserne. Alle elevbøger og  
lærervejledninger er revideret efter de nye retskrivningsregler  
og forenklede Fælles Mål. 

Systemet indeholder oplæg til både fælles undervisning i klassen og 
individuelt arbejde – og findes nu i online-udgave til 2.-8. klasse.

Af Inger-Lise Heinze og  
Ida Lyndby-Jensen 

Der arbejdes med målbeskrivelser og 
autentiske tekster, og mange opgaver er 
selvkontrollerende. Indeholder oversig-
ter over grammatik, sætningsled, kom-
maregler og ord-liste med de enkelte 
ords ordklasse og bøjning. Består af 
elevbog samt en lærervejledning med 
facit og uddybende kommentarer til de 
enkelte emner.

Til overbygningen og ungdomsuddan-
nelserne.

Af Vibeke Lundkvist 

Gør den første læsning 
og skrivning sjovere med 
spil og værksteder. Inde-
holder et bredt udvalg af 
kort, spilleplader, plakater 
og et idekatalog lige til 
at gå til. Materialet tager 
udgangspunkt i Stav 0 
Elevbog, men kan også 
anvendes som selvstæn-
digt materiale.

  er 100 % selvrettende og giver læreren løbende 
overblik over klassens samlede og elevernes individuelle fremskridt med 
mulighed for rapportgenerering til fx skole-hjem-samtaler og udarbej-
delse af elevplaner.

  er systematisk opbygget med grammatik, stavetræ-
ning og tegnsætning samt diktater på tre niveauer. Til hvert klassetrin er 
der tilføjet ca. 600 supplerende opgaver i forhold til papirudgaven af STAV.

  tilgås med UNI login og sælges som licens til den 
enkelte klasse. 

Stav Online er tilskudsberettiget.

Gratis prøveperiode og introtilbud
Prøv Stav Online gratis i 14 dage.
Stav Online 3.-6. klasse: Kan bestilles nu.
Stav Online 2. og 7.-8. klasse: Fra 1. maj.

Introtilbud
Ved køb af klassesæt af de fysiske elevhæfter 
får du Stav Online med for kun 300 kr. ekstra til 
en klasse (normalpris 1.580 kr.).

Bestil på info@dpf.dk, tlf. 4546 0050 
eller stav-online.dk inden d. 1. august.

Målrettet læring 
Hold styr på din fremgang 
Leg og læring 
Mere end 1.000 opgaver

STAV 
ONLINE

2.-8. KL.
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Nogle taler om inklusion ud fra målsætningen 
om, at kommunerne i gennemsnit skal sikre, 
at 96 procent af eleverne undervises i den 
almene klasse. Det indsnævrer inklusionens 
målgruppe til et mindre antal elever.

Men det må være mest rigtigt at tale om 
inklusion ud fra de alment anerkendte krite-
rier for inklusion, hvor det ikke er tilstrække-
ligt, at eleverne er fysisk til stede i almenklas-
sen. De skal også have et optimalt fagligt og 
personligt udbytte af undervisningen, og de 
skal trives og føle sig som en del af fællesska-
bet – og at de selv bidrager aktivt hertil.

Derved bliver inklusionsmålgruppen me-
get større. Den omfatter blandt andre elever 
med læseproblemer, elever med diagnoser og 
elever, hvor skolen forventes at blive bedre til 
at nedbryde den negative sociale arv. Inklu-
sionens målgruppe kommer således til at ud-
gøre 15-20 procent af eleverne. Før 2012 blev 
disse elever hjulpet gennem specialundervis-
ningssystemet, men nu skal de fleste hjælpes 
gennem almenundervisningen.

Inklusionsmålgruppen sætter dagsordenen
Reel inklusion af så stor en elevgruppe kan 
kun ske gennem udvikling af almenundervis-
ningen. Inklusionsmålgruppen stiller blandt 
andet krav om trygge, strukturerede og 
overskuelige rammer med stærk lærerstyring. 
Der skal være et overskueligt antal lærer- og 
kammeratrelationer, og unødige skift skal 
undgås. Den enkelte klasse skal udgøre den 
trygge base for disse elevers undervisning.

80 procent af eleverne i skolen kan sag-
tens klare mere løse og skiftende strukturer 
i undervisningen, men forskning viser, at de 
mere resursestærke elever også profiterer af 
en struktureret og lærerstyret undervisning 
med høje faglige forventninger til alle elever.

Det er nødvendigt, at der er 
viden og accept af, at arbejdet 
for ægte inklusion indebærer, 
at de 15-20 procent af eleverne 
nødvendigvis må sætte dags-
ordenen for, hvorledes under-
visningen i folkeskolen skal 
indrettes.

Såfremt der ikke tages de nødvendige 
hensyn til behovene for den brede inklusions-
målgruppe, er skolen selv med til at forstærke 
eksisterende problemer og vanskeliggøre 
inklusionsarbejdet – og øget segregation vil 
blive resultatet. Den såkaldte fleksible skole 

med vægt på stærke sociale kompetencer hos 
eleverne er gift for inklusionsarbejdet.

Samtidig må skoleledelsen sikre optimal 
udnyttelse af de eksisterende støtteresurser, 
der ofte i for ringe grad gøres nyttige for de 
svage elever, for eksempel uhensigtsmæssig 
udnyttelse af tolærerresurser og manglende 
indarbejdelse af erhvervede kompetencer ved 
efteruddannelse.

Inklusionens mange nødvendige aktører
Som beskrevet i »Inklusionshåndbogen« må 
skolen til enhver tid arbejde så professionelt 
som muligt med udvikling af almenunder-
visningen og øget inklusion. Men hvis skolen 
skal lykkes med reel inklusion af alle elever, 
så kræver det, at eksterne parter også løser 
deres opgaver. Det omfatter blandt andet:
• Styrk småbørnsområdet: Der må arbej-

des mere intensivt på at udvikle udvik-
lingsmiljøerne for småbørn, så det sikres, 
at børn møder op i skolen med de bedste 
forudsætninger for at få et optimalt ud-
bytte af undervisningen.

• Femårig læreruddannelse er nødven-
dig: Læreruddannelsen har brug for tid til 
at sikre større sammenhæng mellem teori 
og praksis som for eksempel i Finland. 
Lærerfagets prestige vil øges betragteligt til 
gavn for ikke mindst de svage elever.

Det er ofte indforstået i debatten om inklusion, at skolen skal løse opgaven alene. 
Men hvis skolen skal lykkes med reel inklusion af alle elever, så kræver det, at eksterne 
parter også løser deres opgaver. Det sætter »Inklusionshåndbogen« fokus på. 

Skolen kan ikke løse  
inklusionsopgaven alene

KRONIK
BJARNE NIELSEN, LÆRER, PSYKOLOG 
OG FORMAND FOR PÆDAGOGISKE 
PSYKOLOGERS FORENING
 

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

• Positiv forældreopbakning: Det er nød-
vendigt, at alle forældre helhjertet bakker 
op om skolens bestræbelser på at løse sin 
opgave. Det gavner ikke kun inklusions-
målgruppen, men alle elever. 

• Pressen og de negative historier: Fol-
keskolen er interessant stof, og det gælder 
især de negative historier. Politikerne bi-
drager gerne med hurtige forslag til løsnin-
ger. Det er ofte med til at skabe et dårligt 
arbejdsmiljø på skolerne og give skolerne 
et helt urimeligt dårligt omdømme. Når 
skolen er i problemer, rammer det altid de 
svageste elever hårdest.

• Lovændringer skal baseres 
på dialog: Inklusionens ele-
ver er helt afhængige af den 
enkelte lærer i klasseværel-
set. De mange og omfattende 
lovændringer i skolen har 
ikke været baseret på forstå-
else, opbakning og nødven-
dig kompetenceudvikling hos 
lærerne. Positive ændringer i 
folkeskolen kræver dialog og 
medinddragelse af lærerne. 

• Skaf gode skoleledere og skolechefer: 
Gode skoleledere sikrer et udviklingsorien-
teret arbejdsmiljø på skolerne med motive-
rede og engagerede lærere. 

 Gode skolechefer sikrer et fagligt sammen-
hængende kommunalt skolevæsen med 
god opbakning til den enkelte skole. Der 

skal være et godt samspil mellem økono-
misk og faglig styring med medvirken fra 
et aktivt Pædagogisk Psykologisk Rådgiv-
ning. Overvejende økonomisk styring vil 
aldrig være effektivt i forhold til inklusio-
nens målgruppe – hverken menneskeligt 
eller økonomisk.

• Mangel på forskning om inklusion: 
Vi har brug for forskning, der beskriver 
betingelser for ægte inklusion og udbyttet 
for eleverne. Det er ikke nok at tælle antal 
elever i almenklasserne.

Skolen skal gennem langsigtet og målrettet 
indsats sikre alle elever en tryg og udviklende 
skolegang og det bedst mulige fundament for 
videre læring. De fleste børn lærer altid mest 
af at være i almenundervisningen, men det 
kræver, at alle ansvarlige aktører om folkesko-
len løser deres del af inklusionsopgaven, så det 
kan ske fagligt forsvarligt. 

Bjarne Nielsen er uddannet lærer og psykolog og 
har været leder og chef i folkeskolen siden 1977. 
Tidligere medlem af hovedstyrelsen i Danmarks 
Lærerforening. Forfatter til blandet andet 
»Problemadfærd i skolen« og »PPR-håndbogen«. 
Den 15. februar udkom »Inklusionshåndbogen«, 
Dansk Psykologisk Forlag.

Læs anmeldelse:  
»’Inklusionshåndbogen’ burde være obligato-
risk læsning for skoleledere og forvaltnings-
chefer ...«, siger Folkeskolens anmelder.  
Se mere på side 48.
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Flygtningebørn  
har også krav på god 
undervisning

Kommunernes økonomi er presset, og det 
store antal flygtninge, der kom til landet i 
2015, betyder øgede offentlige udgifter. Med 
dette udgangspunkt indgik regeringen og 
KL en såkaldt topartsaftale kort før påske. 
Med aftalen forpligter regeringen sig til at 
fremsætte forslag om ændringer i reglerne for 
undervisningen af flygtningebørn. Disse reg-
ler vil betyde en klar svækkelse af kvaliteten 
af undervisningen.

Ikke blot bliver kvalitetskravene til under-
visning i modtageklasserne forringet, men 
gennemføres lovforslaget, får kommunerne 
også mulighed for at anvise flygtningebør-
nene til et undervisningstilbud, der end ikke 
er omfattet af de helt almindelige kvalitets-
krav, der er til undervisningen i folkeskolen. 
En undervisning, som alle børn har krav på, 
medmindre deres forældre aktivt vælger et 
andet undervisningstilbud. Men det skal altså 
ikke gælde for flygtningebørn.

Den norske undervisningsminister, Tor-
bjørn Røe Isaksen fra partiet Høyre, har be-
stilt en rapport om konsekvenserne, hvis det 
ikke lykkes at give flygtningebørnene en god 
start i den norske folkeskole. Det bliver dyrt 
at give alle flygtningebørnene et kvalificeret 
undervisningstilbud, men det bliver fire gan-
ge så dyrt, hvis det ikke lykkes, konkluderer 
rapporten. I den forbindelse udtalte ministe-
ren til Aftenposten:

»Det er ikke mit poeng, at den mest alvor-
lige konsekvensen er det samfunnsøkonomi-
ske tapet. Det mest alvorlige er menneskene 

oppe i dette. Men hvert menneske, som ikke får 
utnyttet sitt potensial, er også et tap for sam-
fundet. Denne rapporten er en illustrasjon på 
utfordtringerne, vi får, hvis ikke vi klarer å gi 
flyktningene god opplæring«.

Danmarks Lærerforenings åbne høring i fre-
dags viste med stor tydelighed, at de foreslåede 
ændringer strider mod al den viden, vi har om, 
hvordan vi sikrer flygtningebørnene en god start 
i skolen, blandt andet den viden, som ministeriet 
selv har bestilt hos Danmarks Evalueringsinstitut.

Alle børn har ret til et kvalificeret undervis-
ningstilbud i folkeskolen. Flygtningebørnene er 
de mest udsatte børn, vi har i samfundet. Vi må 
i fællesskab få de danske politikere til at tænke 
lige så fornuftigt og logisk som den norske under-
visningsminister. Tak til alle, der vil hjælpe med 
denne vigtige indsats. 
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} Selvfølgelig skal en professionel 
lærer kunne målstyre!
 
Mette Frederiksen:
»Kritikken over for (…) målingskul-
tur er heldigvis udbredt efterhån-
den. For den er strengt nødvendig. 
Men jeg finder det også påkrævet 
at understrege, at en professionel 
lærer både skal kunne iværk-
sætte og begrunde langsigtede, 
komplekse læreprocesser, der har 
fokus på elevernes brede kompe-
tencer og dannelse, og kunne mål-
styre og dokumentere elevernes 
helt konkrete læring og udvikling, 
hvor det er muligt.
En matematiklærer skal for ek-
sempel have et klart overblik over 
en elevs færdigheder inden for 
plus og minus. Og en dansklærer 
skal kunne pege helt præcis på en 
elevs færdigheder inden for for ek-
sempel stavning og grammatik. Vi 
må konkret kunne påvise over for 
elev og forældre, hvor eventuelle 
fremskridt, styrker og svagheder 
ligger. Det hører med til at være 
en professionel lærer at skaffe sig 
et præcist overblik over elevernes 
læring, hvor det er muligt«.

}MinUddannelse og tiden
 
Lis Zacho:
»… Først fik alle eleverne en com-
puter udleveret, og efter et stykke 
tid var alle kommet helt frem til 
MinUddannelse. Så viste alle 
manglerne i MinUddannelse sig 
fra deres allerbedste side. Læreren 
havde lavet undervisningsforløbet, 
tildelt eleverne mål, men havde så 
rettet i undervisningsforløbet, men 
de gamle mål, der i første omgang 
var fordelt til eleverne, forsvandt 
ikke af den grund. Så bøvl frem 
og tilbage og ingen faglig under-
visning, ventetid, lidt hygge med 
diverse sider og så videre. Der er 
ikke tid til at beskæftige sig med 
noget, der ikke fungerer, i en hek-
tisk skolehverdag«.

 

DLF MENER
ANDERS BONDO CHRISTENSEN 
FORMAND FOR  
DANMARKS LÆRERFORENING  
 

 Det bliver dyrt 
at give alle flygt-
ningebørnene et 
kvalificeret under-
visningstilbud, 
men det bliver fire 
gange så dyrt, hvis 
det ikke lykkes.
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@folkeskolen.dk. 
Maksimalt 1.750 enheder inklusive mellemrum. Redaktionen forbeholder 
sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen num- 
mer 9 skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 26. april  
klokken 9.00.

} It-smart, men ikke fagligt i orden
 
Bent Lindhardt i sin blog på folkeskolen.dk/matematik:
»Det store fokus, der i dag er 
på at udvikle folkeskolen mod 
mere it-anvendelse, har skabt 
et boom af nye produkter, som 
umiddelbart virker smarte, men 
som indholdsmæssigt er dybt 
betænkelige.
(…) Hvis man laver en fejl i en 
opgave, hjælper Sensei Learning 
barnet videre ved at give konkret 
hjælp.
Det synes umiddelbart sym-
patisk, men producenterne har 
tilsyneladende ikke fulgt ud-
viklingen af faget, og hvad der 
foreskrives gennem Fælles Mål.  
(…) Ovenstående står i kontrast 
til programmets opfattelse af 
regning, der mere ligner et fag, 
som det var for cirka 40-50 
år siden, da vi havde rigtige 
kladdehæfter fyldt med rigtige 

regnestykker, som var sat i ko-
lonner, og der var sat to streger 
under facit og … Sådan tænkes 
der bare ikke mere. I dag for-
lader vi gradvist denne ’rigtige 
regnemetodetænkning’ og be-
væger os mere mod hovedreg-
ning, regnestrategier, overslag 
og brug af digitale værktøjer. 
Papirregning som en klassisk 
standardalgoritme er en døende 
færdighed, der mere skal tæn-
kes som en notatregning (...).
Sensei Learning er ikke enestå-
ende – der er andre programmer, 
som kunne være lige så relevante 
at diskutere – men det illustrerer 
godt det generelle problem, at 
det sprøjter ud på markedet med 
alverdens mere eller mindre be-
tænkelige it-produkter, som kan 
forblænde«.

Matematik-netværket på 
folkeskolen.dk er for alle, 
der interesserer sig for og 
underviser i matematik. 
Dækker alle klassetrin. 
I samarbejde med Dan-
marks Matematiklærerfor-
ening. 6.248 følgere.

 

Folkeskolen.dk/
matematik

FAGLIGT  
NETVÆRK: 
MATEMATIK

SOMMER
KURSER
2016

Én eller to uger 
i perioden 

26. juni til 27. august

KUNST
HØJSKOLEN
PÅ ÆRØ
www.kunstaeroe.dk

}To gode grunde til at afskaffe de nationale test

Carolina Magdalene Maier, Alternativet, i sin blog:
»Alternativet ønsker at afskaffe 
de nationale test. Det er der to 
gode grunde til: Dels at de ikke 
virker efter hensigten. Dels – og 
helt afgørende – at de er udtryk 
for en konkurrencestatsmen-
talitet, som fører til ’teaching 
to the test’. Elevernes læring 
bør drives af nysgerrighed og 
undren og fordrer en positiv 
fejlkultur. 
(…)

Selv om man løste problemet 
med usikkerheden og fejlmålin-
gen i de nationale test, ville de 
stadig udgøre en form for eva-
luering, som måler på, hvor god 
eller dårlig eleven er til at svare 
rigtigt. Og de ville stadig udgøre 
et konkurrenceparameter, som 
eleverne bruger til at måle sig 
med hinanden. Jeg er selv for-
ælder til en dreng, som har gået 
i folkeskolen, og min erfaring 
med, hvad eleverne får ud af de 
nationale test, er fuldstændig 

utvetydig: De bruger dem til at 
ringe eller sms’e til hinanden, 
når de har fået resultatet – for 
at sammenligne sig med hin-
anden; råbe ’yes’, når de ligger 
i toppen, og ’øv’, når de ligger i 
bunden. Det er dræbende både 
for lysten til læring og for sam-
menholdet i klasserne«. 

Er du uddannet lærer og drømmer du om:
• At bo i det nordlige Ghana og komme 

tæt på befolkningen?
• At se nærmere på skole‐ og undervis‐

ning  i Ghana?
• At køre ud over savannen bag på en  

motorcykel?

Kan du:
• Være vært for en ghaneser i 2 uger?
• Give en ghanesisk lærer indsigt i ”den 

danske skole”?
• Navigere i uforudsigelige situationer?
• Betale rejsen og personlige udgifte selv?

Ja, så er du måske én af 4 udvekslingslærere. 
Ansøgningsfrist den 29. april 2016.

For mere information kontakt:
Vivi Madsen, mobil 4050 0369, 
vivimadsen.vma@gmail.com

Dorte Holm Hansen, mobil 6024 5064, 
dorteholmh@yahoo.dk

BLIV UDVEKSLINGSLÆRER I GHANA 
MED ”SCHOOL FOR LIFE” I 2016

www.ghanavenskabsgrupperne.dk
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 N Y  F O R S K N I N G

Ikke lærernes  
skyld, at det ikke  

lykkes

I N K L U S I O N :

T E K S T  H E L L E  L A U R I T S E N  •  F O T O  B O  T O R N V I G

Inklusionen er ble-
vet en kampplads, 

og det er vigtigt 
at komme ud af 

den konflikt, mener 
Lotte Hedegaard-
Sørensen og Sine 

Penthin Grumløse. 

38 /  F O L K E S K O L E N  /  0 7  /  2 0 1 6

147415 p38-43_FS0716_fri_leg_1.indd   38 11/04/16   15.42



 Der er tale om en ekstrem 
situation, understreger de to 
forskere og forfattere. De har 
observeret undervisning og 

samarbejdet i to år med en flok lærere 
på en skole og konkluderer, at inklu-
sionen ikke lykkes dér. De forklarer, 
at de har samarbejdet med en gruppe 
veluddannede og dygtige lærere på en 
skole, der er godt ledet. Og alligevel 
lykkes inklusionen ikke. Men det er 
ikke inklusionens skyld. Det er ikke 
lærernes skyld – det er vilkårene, der 
er for dårlige. 

Lotte Hedegaard-Sørensen og Sine 
Penthin Grumløse er forfatterne bag 

den nye bog »Lærerfaglighed, inklusion 
og differentiering« med undertitlen »Pæ-

dagogiske lektionsstudier i praksis«. Deres 
konklusion er, at selv de dygtigste lærere 
dumper i inklusion. Fordi deres rammer og 
vilkår er umulige at lykkes i.

»Fra politisk hold kan man simpelthen 
ikke blive ved med at fylde på, hvis man ikke 
kender lærernes situation. Vi baserer os i 
dette projekt på indgående studier gennem 
to år på en velorganiseret skole, og vi ser, 
hvad de lærere står i. Det er vigtigt at sige til 
politikerne, at hvis man ikke forholder sig 
til elever som til børn og børnefællesskaber, 
så går det ud over deres læring«, siger Lotte 
Hedegaard-Sørensen.

»Vi ser, at man som lærer ikke kommer 
ret meget videre med en styrkelse af den 

Inklusion kan lade sig gøre  
– i andre rammer og i sam-
arbejde, mener to bogaktu-
elle forskere. Men der er for 
langt fra skolepolitikken til 
skolepraksis. Stop kravene til 
lærerne – stil krav til politi-
kerne i stedet, siger de.
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faglige indsats, hvis man ikke også arbejder 
med det sociale, der står i vejen for børnenes 
deltagelse som elever, og hvis man ikke tager 
udfordringen op og sikrer børnene øget ind-
flydelse og medbestemmelse i undervisnin-
gen«, siger forfatterne.

De skelner mellem børn og elever. Og børn 
kan ikke lære en masse fagligt, hvis de ikke 
har lært at være elever i skolen, og hvis de 
ikke trives i skolen. 

Vilkårene er for dårlige
Sine Penthin Grumløse og Lotte Hedegaard-
Sørensen forklarer, at man – samfundet, poli-
tikere, fagfolk – er nødt til at diskutere vilkår, 
selv om det ikke er moderne i dag.

»Der står én lærer over for 28 elever, og vi 
beder i dag lærerne om at forholde sig til en 
mere divergent elevgruppe – en klasse med 
meget forskellige elever. Jeg har stor respekt 
for lærerne, og jeg har ikke tidligere haft lyst 

til at tage nejhatten på, men efter denne op-
levelse blev jeg omvendt. Det kunne ikke lade 
sig gøre«, siger Lotte Hedegaard-Sørensen.

»Vi havde forestillet os, at vi kunne komme 
med nogle bud på, hvordan man gør det 
godt, og vi kommer også i bogen med nogle 
bud på muligheder og greb, men først og 
fremmest får vi blik for, hvordan det er svært 
for selv de meget dygtige lærere«, forklarer 
Sine Penthin Grumløse.

»Det er altså alvorligt for de børn og læ-
rere, som det her handler om. Og ja, lærerne 
er nødt til at forvente, at de har en gruppe 
elever foran sig – og ikke børn – for ellers går 
det slet ikke. Hvis de skal overleve, så skal de 
forholde sig til elever«.

De to forskere og forfattere mener, at læ-
rerne er nødt til at råbe højt. De må råbe poli-
tikerne op – selv er forfatterne gået i gang.

»Lovgivningen foreskriver, at skolen skal 
være på en bestemt måde, og så ændrer prak-

sis sig efter dét. Man tager ikke udgangspunkt 
i de børn, som man står med. Politikerne har 
lavet skolepolitik i Finansministeriet i mange 
år nu, men praktikerne er nødt til at råbe 
højt. For det er ikke deres skyld, at de ikke 
kan gøre det godt nok«, understreger Sine 
Penthin Grumløse.

Lotte Hedegaard-Sørensen supplerer: »Vi 
gør et stort nummer ud af at sige, at når vi 
lægger vægt på elevernes øgede faglighed, 
så er det på grund af Pisa, test og konkur-
rencesamfundet. Vi har en læringsdagsorden, 
eleverne skal lære så meget som muligt så 
hurtigt som muligt. Men det nye for mig er, 
at lærerne i den grad er loyale over for den 
dagsorden«.

De mener, at inklusionen er blevet en 
kampplads, og at det er vigtigt at komme ud 
af den konflikt. Samtidig kan politikerne ikke 
længere kræve af lærerne, at de skal imple-
mentere alt muligt nyt. Det kan ikke lade sig 

»Vi har en læringsdagsorden, eleverne 
skal lære så meget som muligt så hur-
tigt som muligt. Men det nye for mig er, 
at lærerne i den grad er loyale over for 
den dagsorden«. 
L O T T E  H E D E G A A R D - S Ø R E N S E N

 N Y  F O R S K N I N G
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gøre. Lærerne er så meget i krydspres, at det 
er umuligt.

Tolærerordning virker
Bogen indeholder også de gode greb og 
muligheder. Forfatterne har fokuseret på 
lektionsstudier og har beskrivelser fra under-
visningen.

Der er beskrivelserne med drengen Ach-
med, der sidder bag en skærm i klassen, 
selv om man på skolen ikke går ind for den 
løsning. Meningen er, at han skal blive sko-
leparat af at være med – bag skærmen – i en 
klasse.

Men der er også beskrivelser af en ma-
tematiktime, hvor inklusionen fungerer, og 
hvor eleverne deltager godt i undervisningen. 
En matematiktime med to matematiklærere. 
Det betyder, at den ene lærer kan tage sig af 
undervisningen af de fleste elever, mens den 
anden matematiklærer samler en lille gruppe, 
der arbejder med samme emne som resten af 
klassen, men på et lettere niveau.

»Visionen om den inkluderende skole er 
god. Jeg har været fortaler for den i 20-30 år. 
Vi gør inklusionen til problemet, men det er i 
stedet vilkårenes skyld. Betingelserne er ikke 
gode nok. Med bedre vilkår og flere fagper-
soner om opgaven, så kan det lade sig gøre«, 
siger Lotte Hedegaard-Sørensen.

»Tolærerordninger kan noget særligt«, me-
ner Sine Penthin Grumløse.

»Hvis de to lærere arbejder med det sam-
me, så eleverne kan deltage på forskellige må-
der. Lærerne, vi observerede, samarbejdede, 
justerede undervejs, brugte deres evaluering 
af en lektion til at forbedre den næste. De var 
vant til at arbejde på den måde«.

De fortæller, at lærerne arbejdede sy-
stematisk på grund af lektionsstudierne, de 
havde fælles strukturering, fælles evaluering 
og fælles planlægning. Samtidig var de glade 
for forskernes observationer og diskuterede 
med glæde dét, der blev sat fokus på.

»Lærerne brugte også noget af deres 
forberedelsestid på at observere hinandens 
praksis. Fokuserede på de problemstillinger, 
som de observerede. Det er en kæmpe ge-
vinst, hvis man kan se fælles på det, og læ-
rerne var meget engagerede i det«, siger Sine 
Penthin Grumløse.

Flere deltager ikke i undervisningen
Bare en kort observation af enkelte elever i 
klassen fortæller tydeligt, hvem der deltager i 
undervisningen, og hvordan de deltager eller 
ikke deltager. 

Drengen bag  
skærmen
I 3. klasse sidder eleverne i grupper fire og fire. 
Undtagen Achmed. Han har sin egen plads lige 
ved døren bag en skærm. Han er afskærmet fra 
de andre børn og har en støtteperson. I løbet af en 
observeret dansktime deltager han på intet tids-
punkt i det arbejde, de andre børn er i gang med. 
Han råber op, kaster ting ud i klassen, råber plud-
selig »tissemand«, løber ud af klassen og smæk-
ker med døren. Støttepersonen går efter ham.

Eleverne taler om et billede fra 1885. Lære-
ren spørger til et digt og fortæller, at ordet »pus-
selanker« signalerer, at der er en hyggelig stem-
ning. Klassen taler om børnesyn og opdragelse, 
om hvordan barnet på billedet har det. »Dårligt«, 
siger Achmed ud i klassen, mens Viktor siger »Ad 
helvedes til«.

Undervejs i undervisningen sidder Achmed 
ved sit bord og ser på klistermærker, går ud, spil-
ler spil på sin smartphone. Han tager noget fra 
en anden elev, støttepersonen må på banen, og 
på et tidspunkt ligger Achmed på gulvet og rå-
ber. Han har ingen positiv kontakt med de andre 
børn. Han er på tålt ophold i klassen.

Læreren forsøger at fortsætte sin under-
visning. Viktor forlader lokalet og deltager ikke 
i snakken om den lykkelige barndom. Efter et 
stykke tid kommer han tilbage i klassen og sig-
nalerer, at han er i en form for krise. Læreren prø-
ver at involvere ham i undervisningen.

Læreren fortæller forskerne, at Viktors foræl-
dre er skilt, og han er i affekt. Måske derfor bliver 
emnet om den lykkelige barndom ekstra svært. 
Viktor fylder ofte meget i undervisningen. En læ-
rer fortæller, at hvis man er heldig, kan man tale 
ham tilbage i undervisningen. Men det kræver, 
at man bruger en del tid på det og finder ud af at 
motivere ham. Ellers forstyrrer han ofte.

I en matematiktime får Achmed en bunke 
centicubes. Han bygger en skyder af dem, viser 
den frem og skyder med den.

Forskerne fortæller, at lærerne ikke insisterer 
på, at Achmed skal deltage i undervisningen. 
Han er fysisk til stede i klassen, men kan hverken 
betagtes som et barn, der er inkluderet i klassen, 
eller som et barn, der indgår i undervisningen. 
Han er det særlige barn bag skærmen. Han er 
ekskluderet, selv om han sidder i almenklassen. 

Kilde: »Lærerfaglighed, inklusion og differen-
tiering« af Lotte Hedegaard-Sørensen og Sine 
Penthin Grumløse.

BORNHOLM

Sjovt – Nemt - Lærerigt 
På oplevelsescentret Natur Bornholm
oplever I Bornholms forvandling gennem
millioner af år fra rødglødende lava til
frodig solskinsø. Ind i mellem herskede 
dinosauerne over Bornholm  – hør den 
spændende historie. 

Oplev borgen Hammershus og lær mere
om middelalderen. Der var allerede offent-
lig brugerbetaling dengang. Man betalte 
selv, hvis man skulle have hovedet hugget 
af hos bødlen…og der var altid forudbe-
taling!

På Bornholm får du og eleverne det sjovt.
Vi har gjort det nemt for jer med lærervej-
ledninger og elevhæfter, som giver jer
inspiration til lærerige lejrskoledage med
smil på læberne.

Bornholm er ikke bare læring på den sjove 
måde. Eleverne elsker også lejrskolested-
erne med de gode feriehuse, swimming-
poolen og de mange aktivitetsmuligheder. 
Styrk klassens sammenhold med specielle 
samarbejdsøvelser i samarbejde med vores 
professionelle instruktører. 

Vi gør det nemt og billigt
– og rejsen til Bornholm er endda 

gratis for jer.

Det bliver en god lejrskole!

lejrskole.bornholm.info

Ring nu: 56 95 85 66
info@teambornholm.dk

www.lejrskole-bornholm.dk
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Det er let at opdage de elever, der reagerer 
udadvendt, tager afstand, råber og forstyrrer 
undervisningen. Men i en klasse sidder der 
også en del elever, der måske slet ikke deltager 
– de er bare fraværende på en stille måde, så 
dem opdager lærerne ikke nødvendigvis. Nogle 
af de elever kan have lige så svært ved at være i 
klassen som dem, der viser det mere voldsomt. 
Og de elever spænder meget vidt fagligt.

De to forfattere fortæller i bogen, at børn 
har stor betydning for hinandens deltagelses-
muligheder i undervisningen. De skriver om 
to elever, der har svært ved at få makkere i 
undervisningen, fordi de ikke har venner i 
klassen. De to bliver hele tiden afvist af de 
andre, når de forsøger at få en makker til det 
faglige arbejde. 

»Når vennerne er det vigtigste, betyder det 
fx også, at uvenskaber eller manglende ven-
skaber har ganske stor betydning for, hvordan 
det enkelte barn kan indgå i undervisningen«, 
skriver forfatterne.

Et andet eksempel viser, at to elever, der 
godt vil hinanden, kan hjælpe hinanden rigtig 
godt i gang med det faglige arbejde, fordi den 
ene påtager sig en hjælpelærerrolle og får lov 
til det af den anden.

Der er også eksempler på, hvordan en 
konflikt fra frikvarteret totalt kan ødelægge 
læringen for en elev, fordi han simpelt hen 
ikke kan deltage i undervisningen, før den 
konflikt er løst.

Husk trivslen
Forfatterne skriver, at lærernes værktøjskasse 
i høj grad er fagdidaktisk, og at de indimel-
lem overser de almendidaktiske tilgange. For 

eksempel prøver lærerne at hjælpe eleverne 
som individer, men først senere i forløbet 
sættes der arbejde i gang med klassens fælles-
skaber og med trivslen.

»Kravet om faglig optimering spænder 
således utilsigtet ben for et fokus på børne-
fællesskaberne og på de sociale vilkår, som 
er i den enkelte klasse, og som får betydning 
for det enkelte barns deltagelse i undervisnin-
gen«, skriver de i bogen.

I de observerede klasser giver forskerne et 
spørgeskema til eleverne. Her skal de besvare 
trivselsspørgsmål – om hvordan det er at være 
i klassen, om elevernes medbestemmelse, om 
at hjælpe hinanden.

»Det kom bag på lærerne, at der var så 
mange elever, der ikke trivedes i klassen. 
Også mange, som ikke viste, hvor svært de 
egentlig havde det i klassen. Lærerne vidste 
jo godt, at der var nogle elever, der ikke trive-
des, men ikke at der var tale om så mange«, 
fortæller Sine Penthin Grumløse.

»Fra forskningen ved vi, at medinddra-
gelse af eleverne virkelig kan noget. Der er 
meget benzin at hente, når eleverne bliver 
motiverede«.

 N Y  F O R S K N I N G

Politikerne kan ikke længere kræve, at lærerne implementerer 
nyt. Lærerne er for pressede til, at det er muligt, mener Lotte 
Hedegaard-Sørensen og Sine Penthin Grumløse.

DLF

O
R

IEN
T
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ER

I henhold til § 14 i Danmarks Lærerforenings vedtæg-
ter udskrives der hermed valg af 4 lokale årsmødere-
præsentanter fra hvert af de 11 områder, hvori kred-
sene deltager i et forpligtende kredssamarbejde. Re-
præsentanterne vælges af og blandt medlemmerne af 
fraktion 4 inden for det pågældende forpligtende 
kredssamarbejdes område. 

Valget skal finde sted i maj måned. Det enkelte for-
pligtende kredssamarbejde har ansvaret for valgets 
gennemførelse og fastsætter de nærmere regler for 
den praktiske afvikling af valget.

Valg af årsmødedeltagere  
fra fraktion 4
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»Politikerne har 
lavet skolepolitik i 
Finansministeriet i 
mange år nu, men 
praktikerne er nødt 
til at råbe højt. For 
det er ikke deres 
skyld, at de ikke kan 
gøre det godt nok«. 
S I N E  P E N T H I N  G R U M L Ø S E

Om forfatterne:
Lotte Hedegaard-Sørensen er lektor i 
specialpædagogik, ph.d. og forsker ved 
Danmarks Institut for Pædagogik og  
Uddannelse, Aarhus Universitet.
Sine Penthin Grumløse er adjunkt og 
ph.d. ved forskningsprogrammet Didak-
tik og Læringsrum, UCC, København.
De har i projektet observeret og samar-
bejdet med lærere ved en københavnsk 
skole i to år. Bogen til lærere og lærerud-
dannelse, »Lærerfaglighed, inklusion og 
differentiering«, handler om dette projekt.

De taler om, at det selvfølgelig skal være 
reel medindflydelse på dét, der foregår i 
undervisningen – ikke en skinmanøvre. At gå 
i dialog med børnene, at arbejde med, at ele-
verne er med til at sætte mål op.

»Lærernes pædagogiske opgave er også at 
have en relation til børnene. Tænk hvis elever 
oplever at skulle sidde ti år i skolen og bare 
skulle parere ordrer«, siger Lotte Hedegaard-
Sørensen.

De to taler om, at det igen handler om 
skolens organisering. Om en lovgivning der 
skiller tingene ad, så der kun bliver målt på 
de faglige resultater. I bogen skriver de, at 
når man spørger børnene, så er den sociale 
trivsel altoverskyggende for deres skoledag. 
Og at hele undervisningen er afhængig af, at 
klassefællesskabet fungerer godt.

Forfatterne konkluderer, at det vil gavne 
børnenes trivsel, læring og udvikling, hvis 
skoler i højere grad etablerer et flerfagligt 
samarbejde mellem lærere og pædagoger samt 
social- og specialpædagoger, der sammen kan 
finde konstruktive forbindelser mellem un-
dervisningen i fag og det sociale og kulturelle 
fællesskab i klassen – individers trivsel, børne-
fællesskabet og klassens sociale liv. 
hl@folkeskolen.dk

Ved Det Grønne Bord

Folkeskolens
afgangsprøver
på video
Autentiske prøver 
og voteringer

Prøvefag 9. kl.:
• Dansk B 2016
• Engelsk 2016
• Tysk 2016
• Fransk 2012
• Samfundsfag 2016
• Historie 2016
• Kristendomskundskab 2016
• Matematik gruppeprøve 2014
• Fysik/kemi 2012
• Idræt 2015

Nye 
prøver
2016

Information, eksempler og priser
www.vdgb.dk

PTV film
Tlf. 8626 2288

Ung på 
landet
Nyt undervisnings-site  
til dansk og samfunds-
fag med fokus på: 

• Bevægelsen fra land til by
• Konsekvenserne heraf
•  Udfordringer og mulig- 

heder i landdistrikterne

Om projektet
Ungpålandet.dk sætter fokus på affolkningen 
af landdistrikterne, men også på de udviklings- 
muligheder, der findes på landet. Websitet  
lægger op til, at eleverne reflekterer over styrker 
og svagheder ved deres eget lokalområde og 
kommer med forslag til, hvad der kan gøre 
området mere attraktivt. 

Projektet er udviklet af Foreningen YouGlobe  
og støttet af Landdistriktspuljen under  
Erhvervsstyrelsen.

www.ungpålandet.dk

Log ind på ungpålandet.dk 
Opret dig som lærer på sitet  
i dag – så er klassen i gang!

På sitet kan 
eleverne:   
•  Uploade egne 

artikler, fotos  
og YouTube- 
videoer. 

•  Møde elever 
fra andre dele 
af landet, der 
også arbejder med emnet. 

•  Deltage i konkurrence om 
bedste kronik/debatindlæg.

•  Deltage i konkurrence om 
bedste anbefalinger  
til deres kommune.

•  Deltage i fordomsstafetten.

www.ungpålandet.dk

Ung på
landet
Nyt undervisnings-site til 
dansk og samfundsfag med 
fokus på:

• Bevægelsen
 fra land til by 

• Udfordringer
 og mulig-
 heder i land- 
 distrikterne
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Elever fra 7. årgang regner parvis 
med brøker og decimaler i aulaen. 
De sidder over for hinanden i store 
kasser, som står på højkant og er 

beregnet til holddeling. Kasserne er et kon
kret resultat af et toårigt projekt på Ellebjerg 
Skole, hvor lærere har afprøvet deres egne 
ideer om, hvad der skal til for at forbedre 
inklusionen.

Projektet har ført til nye løsninger på 
skolen, som med sin placering i København 
sydvest ligger i et af landets fattigste kvarte
rer. For eksempel har et lærerteam indført 
trivselssamtaler med eleverne, og et andet 
team har skabt nye fortællinger om elever 
med særlige udfordringer.

Helle Møller Andersen og Anna Zoé Her
mansen fra femte årgang tog udgangspunkt 

i, at vellykket inklusion måtte afhænge af 
resurser.

»Vi ville have flere hænder, men vi havde 
ikke fantasi til at forestille os, hvor vi skulle få 
dem fra, så vores ide udviklede sig hen imod, 
at vi skal bruge vores resurser fornuftigt«, 
fortæller Helle Møller Andersen og breder 
plancher ud foran sig.

Her har makkerparret ud fra en spørgeske

Lærernes egne bud  
på inklusion

Der er ikke udsigt til flere resurser. Så lærerne på Ellebjerg Skole har  
udviklet deres egne bud på, hvordan de kan forbedre inklusionen, og det har  

blandt andet ført til ideer om alternative hænder.
T E K S T  H E N R I K  S T A N E K  •  F O T O  B O  T O R N V I G

»Vi er begyndt at lægge mærke til re-
surser blandt forældrene. Det er bare 
os, der har troet, at de ikke har over-
skud, fordi skolen ligger i et fattigt 
kvarter«, siger Anna Zoé Hermansen 
og Helle Møller Andersen.

A K T I O N S F O R S K N I N G
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PALSVIDEO.DK

ANTV.DK
Produceret af

PALS - Positiv Adfærd i Læring og Samspil, 
fremmer trivsel i skolen for både ansatte og ele-
ver

PALS fokuserer på den positive, anerkendende 
pædagogik

PALSVIDEO.DK er en videobaseret portal til 
inspiration og undervisningsmateriale om PALS

PALSVIDEO.DK henvender sig til skolens voks-
ne samt elever og forældre

PALSVIDEO.DK giver et lettilgængeligt over-
blik over, hvordan PALS kan forebygge og af-
hjælpe problemadfærd

PALSVIDEO.DK er produceret med støtte fra 
Undervisningsministeriets udlodningsmidler og 
faglig konsulentbistand fra Socialstyrelsen
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maundersøgelse blandt kollegerne delt hæn
derne op i tre kategorier: Varme hænder ken
der eleverne. Kompetente hænder har et fagligt 
kendskab og kender eleverne. Eksperthænder 
har et fagligt kendskab, men kender ikke elever
ne. Det kan være en læsevejleder eller en kon
sulent fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Målet er at bruge de resurser, der allerede 
er til stede, der, hvor de gør størst gavn. Der
for har de to lærere sat ord på, hvilke hænder 
der er brug for og hvornår.

»Når man introducerer et forløb, kan man 
godt være alene i klassen, men når eleverne 
selv skal arbejde, kan der være brug for eks
tra hænder«, siger Anna Zoé Hermansen.

Det kan være i form af en gangbuffer, som 
kan hjælpe elever med en dårlig dag. Eller 
en årgangsbuffer, som er med der, hvor læ
rerteamet finder det mest optimalt. Sådan én 
har de fået på skolens tredje årgang.

»Så det tyder på, at vi har været med til at 
så et frø«, siger Helle Møller Andersen.

Elever har også hænder
Halvdelen af beboerne i skoledistriktet er 
uden job, så måske er der også forældre, som 
kan hjælpe eleverne, så lærerne kan få tid til 
at være kompetente hænder. Derfor vil de 
to lærere tale med skolebestyrelsen om at 
oprette en forældrebank.

»Vi er selv begyndt at lægge mærke til resur
ser blandt forældrene. Det kan også være pen
sionister. Det er bare os, der har troet, at bebo
erne ikke har overskud, fordi skolen ligger i et 
fattigt kvarter«, siger Helle Møller Andersen.

Lærerne har også talt om en elevbank 
og har hængt en seddel op på lærerværel
set, hvor lærere kan tilbyde elevassistance. 
Teamet har selv haft elever til at hjælpe en 1. 
klasse, første gang eleverne skulle logge på 

»Mange børn tror, de er  
dygtige, når de kan gentage 
det, læreren siger, men de  
skal lære at forklare sig«.
H E L L E  M Ø L L E R  A N D E R S E N
L Æ R E R

Lærerne fik  
frie hænder
I forskningsprojektet »Samarbejde på tværs 
– om inklusion i den danske folkeskole« har 
lærere og pædagoger på Ellebjerg Skole haft 
frie rammer til at afprøve den indsats, de 
mener, der skal til for at forbedre inklusionen 
på skolen.

Medarbejderne mødtes hver uge i grup-
per i den toårige projektperiode, og undervejs 
har forskere og medarbejdere fra professi-
onshøjskolen UCC bidraget med faglig spar-
ring, viden og projektledelse.

Som noget særligt fik medarbejderne 
mulighed for at kritisere skolens hidtidige in-
klusionsindsats. Kritikken dannede basis for 
nye ideer, som blev afprøvet i ni delprojekter. 
Flere af ideerne har ført til ændringer af ar-
bejdsgange og skolens indretning. Derudover 
har projektet givet medarbejderne et fælles 
sprog for, hvad inklusion handler om på El-
lebjerg Skole.
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UniC i matematik, og de to lærere har haft en 
elev i praktik i 0. klasse. Han fjollede rundt og 
trængte til at få styrket selvtilliden, så ophol
det var både en straf og en belønning.

»I de første dage var han en ekstra opgave 
for børnehaveklasselederen, men i frikvarte
rerne legede han med eleverne, og han hjalp 
til, da klassen var på tur, så han endte med 
at være den dygtige elev, som fik ros. Det fik 
ham til at tage sig sammen i sin egen klasse«, 
siger Anna Zoé Hermansen.

Lærerne har ikke fundet en snuptags
løsning på, hvad man gør ved en elev, 
som pludselig ligger under bordet og slår 
i gulvet. Det har heller ikke været målet.

»Vi tænker ikke i inklusion af en
keltelever, men at der skal være plads 
til alle. Derfor lærer vi vores elever, 
at de først skal spørge deres sidemak
ker, dernæst bordet, klassen og til 
sidst læreren«, siger Helle Møller Andersen.

Sådan arbejdede lærerteamet også tidli
gere, men inklusionsprojektet har fået dem 
til at forklare eleverne mere tydeligt, at det er 
godt for dem at hjælpe hinanden.

»Mange børn tror, de er dygtige, når de 
kan gentage det, læreren siger, men de skal 
lære at forklare sig. Som Einstein sagde, så 
har man ikke forstået noget, før man kan for
klare det til en seksårig«.

Ædeltræ skal dyrkes
Projektet på Ellebjerg Skole har kørt som bot
tom up, hvor lærerne fik lov til at brokke sig, 
drømme og afprøve egne ideer. Undervejs 
bidrog medarbejdere fra professionshøjsko
len UCC med sparring. Rammerne blev givet 

helt fri, som da lærere under brokkefasen 
spurgte, hvorfor de ikke bare kunne køre 
de besværlige elever ud i skoven. Det fik 
skoleleder Anne Graah til at tænke sit, men 
forskerne tog lærerne på ordet og spurgte, 
hvad de så ville lave ude i skoven. 

»Svaret har udviklet sig til, at vi har indført 
en turkanon om, at elever skal på en natur
videnskabelig og en humanistisk tur om året, 
for det er ikke en selvfølge, at vores forældre 
tager deres børn med andre steder end i 
butikscentret«, siger skolelederen, som har 
ventet med nogle indkøb for at få råd til at 

prioritere lærernes ideer.
På Ellebjerg Skole har to ud af tre 

elever indvandrerbaggrund, så inklu
sion drejer sig ikke kun om elever med 
ADHD, understreger Anne Graah.

»Vi skal både ryste eleverne sam
men i et fællesskab på tværs af religion 
og herkomst og have dem til at klare sig 

godt i livet. Vi siger ikke til en elev, at han 
taler grimt, for det udsagn går på individet. Vi 
siger, at sådan taler vi ikke her på skolen, for 
så opdrager vi til fællesskabet. Samtidig hol
der vi et højt ambitionsniveau på elevernes 
vegne og gør meget ud af at lære dem både 
at læse lektier og komme til tiden, for det er 
med til at skabe inklusion«, siger skolelede
ren og fremhæver, at 92 procent af skolens 
afgangselever holder fast i deres ungdomsud
dannelse, 15 måneder efter at de er begyndt.

»Man kan ikke lave ædeltræ af krydsfiner, 
men vores elever er lavet af ædeltræ. De skal 
bare dyrkes«, siger Anne Graah. 
freelance@folkekolen.dk

»Man kan ikke lave 
ædeltræ af krydsfiner, 
men vores elever er 
lavet af ædeltræ. De 
skal bare dyrkes«.

A N N E  G R A A H
S K O L E L E D E R

Forskningsbaseret videreuddannelse ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet

Har du lyst til at bruge idræt og fysisk aktivitet til udvikling af danskernes 
velfærd, så er en master i Idræt og Velfærd sikkert noget for dig.

På studiet udvikler du kompetencer til at kunne analysere de samfunds-
mæssige problemstillinger, der er knyttet til idræt, fysisk aktivitet og sund-
hed. Målet er at bruge din viden i udviklingen af befolkningens velfærd.

Ansøgningsfrist den 1. juni 2014. Informationsmøde 
afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 17:00 - 19:00.
Læs mere på www.nexs.ku.dk/master eller kontakt 
Pia Hansen:  phansen@nexs.ku.dk; tlf.: 3532 0821

inst itut  for  idræt  og  ernæring
kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t

MASTER I 
IDRÆT OG VELFÆRD

Har du lyst til at bruge idræt og fysisk aktivitet til udvikling af danskernes
velfærd, så er en master i Idræt og Velfærd sikkert noget for dig.

På studiet udvikler du kompetencer til at kunne analysere de samfunds-
mæssige problemstillinger, der er knyttet til idræt, fysisk aktivitet og sund-
hed. Målet er at bruge din viden i udviklingen af befolkningens velfærd.

Ansøgningsfrist den 1. juni 2016. Informationmøde
afholdes torsdag den 28. april 2016 kl. 17:00 - 19:00.
St. Auditorium, Nørre Allé 53, 1. sal, 2200 København N
Læs mere på www.idraet-velfaerd.science.ku.dk eller 
kontakt Pia Hansen: phansen@nexs.ku.dk; tlf.: 3532 0821.

K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T
I N S T I T U T  F O R  I D R Æ T  O G  E R N Æ R I N G

UNDERVISNING OG 
FOTOKONKURRENCE
OM RYGNING OG IDENTITET
FOR 7.-9. KLASSE
Meld din klasse til på xit-web.dk/cool

J
O

E
Y

 M
O

E
 E

R
 O

F
F

IC
IE

L
 A

M
B

A
S

S
A

D
Ø

R
 F

O
R

 C
O

O
L

 U
D

E
N

 R
Ø

G
. F

O
T

O
: S

Ø
R

E
N

 S
O

L
K

Æ
R

Vinderfoto 2015

207520_XIT_ann_210x285.indd   1 23/03/16   14:19147415 p44-47_FS0716_fri_leg_2_Ny Ellebjerg.indd   46 11/04/16   13.22



UNDERVISNING OG 
FOTOKONKURRENCE
OM RYGNING OG IDENTITET
FOR 7.-9. KLASSE
Meld din klasse til på xit-web.dk/cool

J
O

E
Y

 M
O

E
 E

R
 O

F
F

IC
IE

L
 A

M
B

A
S

S
A

D
Ø

R
 F

O
R

 C
O

O
L

 U
D

E
N

 R
Ø

G
. F

O
T

O
: S

Ø
R

E
N

 S
O

L
K

Æ
R

Vinderfoto 2015

207520_XIT_ann_210x285.indd   1 23/03/16   14:19147415 p44-47_FS0716_fri_leg_2_Ny Ellebjerg.indd   47 11/04/16   13.22



A N M E L D E L S E R

48 /  F O L K E S K O L E N  /  0 7  /  2 0 1 6

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

n  AKT, inklusion, pædagogik, undervisning

»Inklusionshåndbogen« burde være obligatorisk læsning for 
skoleledere og forvaltningschefer og stå på boghylden hos 
alle andre aktører i folkeskolen. Man skal ikke forvente en 
værktøjsbog eller en manual med grydeklare ideer, til gen-
gæld kan man regne med en god og gedigen håndbog.

○   ANMELDT AF:  CHRISTINA KROLMER

»Inklusion er synonymt med udvikling af den gode skole og udvikling af den 
gode almenundervisning«. Dette primære udgangspunkt tages i »Inklusi-
onshåndbogen«, i hvilken forfatteren gennemgår de mange betingelser for 
udvikling af en skole, hvor flest mulige inkluderes.

Bogen er inddelt i 14 kapitler, hvor de første omhandler mål, krav til 
skolen, målgrupperne i forhold til inklusion, og hvordan der tales om proble-
mer i skolen. Herefter følger kapitler, hvor der stilles skarpt på inklusion og 
fremherskende pædagogiske tendenser, lærerkompetencer, lærerteam og 
kompetenceudvikling samt de faglige resursepersoner i skolen, vejlederne. 
I bogens sidste kapitler kan man læse om støtteformer i skolen, arbejdet 
og samarbejdet for øget inklusion, samarbejdet med forældrene og andre, 
hvorefter skoleledelsens, Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings og det 
kommunale skolevæsens opgaver i forbindelse med inklusion behandles. I 
den afsluttende opsamling og perspektivering udnævnes blandt andet seks 
afgørende anbefalinger i forhold til inklusion fremadrettet.

Bogen kan læses fra ende til anden, men de enkelte kapitler kan også 
sagtens læses særskilt, da referencer gør det nemt at springe til lige det, 
man måtte ønske at fordybe sig i. Læsermålgruppen er alle folkeskolens 
aktører og interessenter, ligesom bogen også vil kunne bidrage væsentligt 
på både lærer- og pædagoguddannelsen.

»Inklusionshåndbogen« er på flere områder en god og gedigen læse-
oplevelse. Bogen er meget velskrevet, let at læse og forudsætter ikke, at 
læseren har et forhåndskendskab til inklusion. Som læser præsenteres 
man for helt centrale inklusionsforhold og -områder med afsæt i aktuel 
forskning og kan finde yderligere inspiration i bogens mange referencer.

Forfatteren fremstår troværdig, nuanceret og konsekvent i sine anbe-
falinger. Dette kommer blandt andet til udtryk i en ret præcis anbefaling 
af, hvor mange resurser, i form af timer, der bør afsættes til skolernes vej-
ledere. At dette så ikke stemmer overens med virkeligheden for eksempel 
i min kommune, skal forfatteren på ingen måde klandres for. Perspektivet 
med udviklingen af almenundervisning som inklusionsfremmende kan jeg 
som praktiker nikke genkendende til fra min egen skolehverdag.

Som forfatteren indledningsvis slår fast og søger at vise med håndbogen, 
er der ingen hurtige eller lette løsninger i arbejdet med inklusion. Men med 
»Inklusionshåndbogen« som afsæt er man hjulpet rigtigt godt på vej. 

Inklusionshåndbogen   

Hvis du kun skal læse 
én bog om inklusion

Der har været en del 
røre om Aydin Soeis 
selvbiografiske bog 
»Forsoning«. Men vores 
anmelder er ikke i tvivl 
om, at den er værd at 
bruge tid på. En anden 
anmelder bringer en 
advarsel til bogen »Pi-
gekonflikter«: »Meget 
af kassetænkningen i 
bogen virker mere som 
lommepsykologi end at 
være baseret i konkret, 
håndgribelig viden om 
gruppedynamikker og 
konflikter. Jeg mener 
derfor, at den her bog 
risikerer at ødelægge 
mere, end den løser«.  
Alle skolefag er dan-
nelsesfag, fordi de er 
tilgange til en fælles 
verden af betydning. Det 
er, ifølge vores anmelder, 
budskabet i bogen »Al-
men dannelse« af Claus 
Michelsen, Alexander 
von Oettingen og Jens 
Jørgen Hansen. Der er 
meget stof at tage fat 
på, men bogen som 
helhed er noget ujævn 
– igen ifølge vores an-
melder.
Læs alle de omtalte 
anmeldelser og mange 
flere på folkeskolen.dk/
anmeldelser. Hvis du på 
vores hjemmeside finder 
en anmeldelse, der sæt-
ter tanker i gang eller er 
særligt brugbar i forhold 
til at afgøre, om din skole 
skal indkøbe et materia-
le, så anbefal den med et 
klik. På den måde er det 
lettere for dine fagfæller 
også at blive opmærk-
somme på den.

Du finder an-
meldelserne på 
folkeskolen.dk/
anmeldelser.

Ny kampagne om  
trafiksikkerhed er klar 
Rådet for Sikker Trafik lancerer en ny 
skolekampagne den 8. august – når 
det nye skoleår starter. Men materialet 
er allerede klar, og denne gang er der 
øget fokus på de store skoleelever. Iføl-
ge ulykkesstatistikken er elever i 7.-9. 
klasse mest udsatte for trafikulykker, 
så de har stadig brug for lærere og an-
dre voksne, der tør blande sig i, hvordan 
de færdes i trafikken.
Årets skolekampagner hedder »Børn på 
vej« og »Teenager i trafikken«. 

•   Bjarne Nielsen
•   359 kroner
•   325 sider
•   Dansk Psykologisk Forlag
.

Når matematik bliver 
et eventyr
»… i særdeleshed de to historisk orien-
terede bøger tror jeg har potentiale til at 
vække begejstring blandt de elever, der 
holder af at læse og betragter matematik 
som en kedelig bivirkning ved skolelivet. 
Jeg tror faktisk, at måden, der fortælles 
på, vil kunne få nogle af dem til at se det 
rimelige i at løse opgaverne som en del 
af udforskningen af det narrative univers. 
Se det ville være et rigtigt eventyr«.

Sådan skrev vores anmelder, da de 
første tre bøger i serien »Eventyrlig ma-
tematik« udkom. Nu er der kommet tre 
til, som blandt andet handler om mordet 
på filosoffen og matematikeren René 
Decartes – og om koordinatsystemer.

Læs mere på sikkertrafik.dk/skole

Læs hele anmeldelsen af de tre før-
ste bøger i serien på folkeskolen.dk/ 
554280

Læs kronik  
af Bjarne Nielsen  
på side 34.

147415 p48_FS0716_Anmeldelser.indd   48 11/04/16   13.27



F O L K E S K O L E N  /  0 7  /  2 0 1 6  /  49 

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2016
Nummer 8: Mandag den 18. april 2016 kl. 12
Nummer 9: Mandag den 2. maj 2016 kl. 12
Nummer 10: Tirsdag den 17. maj 2016 kl. 12

 Lederstillinger 

 Lederstillinger 

Da vores dygtige afdelingsleder har fået nyt job, søger vi en ny 
afdelingsleder til Kulsbjerg Skole, på Nyråd afdelingen.
Kulsbjerg Skole er i en rivende udvikling, og har elevtilgang. Derfor 
skal vi bruge en leder, der ser muligheder i, at være med til at føre 
Kulsbjerg Skole videre ind i fremtidens skole, der for os er en tekno-
logiskbaseret profilskole.
 
VI SØGER DERFOR EN AFDELINGSLEDER, DER
· er positiv og har personlig integritet og fokus på elevdragelsen
·  er nærværende og ”har øje” for den enkelte i fællesskabet
·  er teknologisk visionær, og en god oversætter i dagligdagen
·  udøver sin ledelse gennem samarbejde og dialog
 
ANSØGNINGSFRISTEN ER SØNDAG 24. APRIL
Kulsbjerg Skole er en mangfoldig arbejdsplads og vi vil gerne afspejle 
det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede 
uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
 
Ved spørgsmål er du mere end velkommen til, at kontakte viceskole-
leder Bjørn Haldur på 55 36 46 70 eller Skoleleder Anne-Marie 
Jacobsen på 55 36 46 75.

Afdelingsleder til Kulsbjerg Skole

slagelse.dk

Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal foreligge straffeattest.

Skoleleder
Hvilebjergskolen

Hvilebjergskolen er en landsbyskole beliggende i et naturskønt 
område tæt ved skov.

Skolen har
• 225 elever på to spor i 0. – 6. kl og 18 engagerede lærere
• et velfungerende samarbejde med vores fritidshjem Skov-

brynet, dets personale og det øvrige lokalsamfund
• gode og velholdte faciliteter med inspirerende læringsmiljøer
• overgang til Antvorskov skole efter 6. klasse.

Vi søger
• en læreruddannet skoleleder, pr. 1. august 2016, med erfaring, 

gerne med diplom i ledelse, der har lyst til at være en del af 
skolens kultur. En person, der vil videreudvikle skolen i et 
samarbejde med personalet

• en synlig leder, der giver plads til medarbejderne i en flad 
ledelsesstruktur.

Vi forventer, at du
• tager del i ledelsesteamet og de undervisningsopgaver, der 

ligger hos ledelsen
• har gode samarbejdsevner med alle skolens interessenter
• er klar til at være medspiller i et velfungerende lokalsamfund
• værdsætter trivsel for børn og ansatte
• har pædagogisk, administrativt og økonomisk overblik.

Vi tilbyder
• en skole med højt fagligt niveau og gode resultater
• en engageret og stabil medarbejderstab
• en skole der er udviklingsorienteret; vi har deltaget i projekter 

omkring bevægelse, digitale kompetencer i alle fag, Synlig 
Læring, CL, LP og klasserumsledelse.

Som skoleleder i Slagelse Kommune skal man endvidere være 
indstillet på, at ville bidrage positivt og aktivt til både decentrale 
og centrale udviklingsinitiativer. Der vil forsat være fokus på 
arbejdet med folkeskolereformen, herunder arbejdet med Visible 
Learning indsatserne i Slagelse Kommunes skolepolitik. I Slagelse 
Kommune har parterne omkring folkeskolen udarbejdet et 
forståelsespapir for lærernes arbejdstid, som skolelederen i 
samarbejde med medarbejderne arbejder med for at sikre det en 
høj social kapital. 

Yderligere oplysninger
Du kan aftale besøg eller høre mere om stillingen ved at kontakte 
• skolechef Per Kensø på tlf. 23 70 63 30 
• skolebestyrelsesformand Maibritt Kantsø tlf. 50 58 43 44 
• konst. souschef Per Rohde Hansen tlf. 30 12 50 29.

Du kan læse mere om skolen på hvilebjergskolen.slagelse.dk

Ansættelse i henhold til gældende overenskomst. 

Ansøgningsfristen er den 6. maj 2016.
Søg stillingen via stillingsopslaget på slagelse.dk
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JOB & KARRIERE

Guide til den gode ansøgning
Hvad skal din ansøgning indeholde, og hvordan skal den bygges op?  
Lærernes a-kasse hjælper dig med den gode ansøgning.

TEKST JENNIFER JENSEN

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Det er vigtigt at fange arbejdsgiverens inte-
resse blandt bunken af ansøgere. Lærernes 
a-kasse har flere vejledninger, som kan guide 
dig på vej. Vi lægger ud med opbygningen: 

Overskriften
Fang arbejdsgiverens opmærksomhed med 
en spændende overskrift, hvor du med 
få ord får fortalt, hvem du er, og hvad du 
gerne vil. a-kassen foreslår for eksempel 
»Maratonløbende matematiklærer mang-
ler …« frem for klichéer som »Vedrørende 
stillingen som matematiklærer«. 

Hvorfor dem? 
Start med at argumentere for, hvorfor du 
gerne vil have lige præcis denne stilling 
på denne skole — hvad det er ved den, 
som interesserer dig. Færdiggør sætnin-
gen: »Stillingen er lige mig, fordi …«, og få 
de gode grunde skrevet med i ansøgnin-
gen. Vis, at du vil dem. 

Hvorfor dig? 
Hvorfor er det lige netop dig, de skal 
ansætte, frem for de andre? Skriv om 
dine kompetencer — gerne med konkrete 
eksempler fra dine tidligere stillinger el-

ler praktikker. Hvornår har noget virket særligt 
godt? Hvilke kompetencer har du tænkt dig at 
bringe med videre til denne stilling? Fortæl om 
det, hvis du har lavet et vellykket trivselsprojekt 
eller et godt undervisningsforløb — især hvis 
det også kan bruges i den stilling, du nu søger. 

Hvem er du? 
Skriv lidt om dig selv — hvem du er som 
person, og hvordan du arbejder. Hvad er dine 
værdier, kan du samarbejde, og hvilke ord 
kendetegner dig? 

Til sidst …
A-kassen råder dig til at slutte af med en 
sætning, som lægger op til videre kontakt, for 
eksempel: »Jeg håber at få lov til at uddybe, 
hvorfor jeg brænder for …« eller »På kort sigt 
vil jeg glæde mig til en samtale. På længere sigt 
vil jeg se frem til et spændende samarbejde«.

A-kassen har også en række mere gene-
relle råd til din ansøgning: 

Vis, hvem du er
Lad din personlighed skinne igennem, for ek-
sempel gennem sproglige vendinger, erfaring 
eller holdninger. Pas på med at skrive en alt 
for generel ansøgning.

Godt layout
Det kan virke simpelt, men godt layout med 

masser af luft om teksten virker. Begræns 
din ansøgning til maksimalt én side. Og 
sørg for at få nogen til at læse korrektur, 
for du kan have stirret dig for blind på 
teksten til at se slåfejlene. 

Positivitet
Slutteligt råder a-kassen dig til i hele 
ansøgningen at være positiv, åben og 
ærlig. Fokusér på, hvad du kan, og hvad 
du er god til, frem for den del af stillings-
opslaget, du måske ikke kan — endnu. 

Find flere tips og se eksempler på an-
søgninger på dlfa.dk  
jobogkarriere@folkeskolen.dk 

Jobsamtale
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 Lærerstillinger 

Frederiksberg Privatskole søger en lærer til fast ansættelse 
fra 1. august 2016. I skemaet vil indgå 4 klasser med hver 
to lektioners idræt pr. uge. For øvrige fag er der mange 
muligheder i fagfordelingen.

Frederiksberg Privatskole er en overbygningsskole med 
225 glade og motiverede elever i 7.-9. klasse. Vi er en 
boglig skole og ligger i dag i Rødovre. Eleverne er et 
bredt udsnit af unge fra især Vestegnen og København. 
Fælles for eleverne er, at de selv har valgt skolen og dens 
værdigrundlag og forventes at vise ansvar for deres valg. 

Skolen har lange ventelister og optager som princip nye 
årgange ud fra ”først til mølle”. Skolen har derfor både 
fagligt stærke og svage elever, som med lige ret skal 
modtage en god undervisning.

Skolen lægger vægt på:
• At der drages omhu for elevernes faglige udvikling og  
 trivsel.
• At der undervises stabilt og målrettet.
• At der sker en grundig forberedelse og efterbehandling
 af undervisningen. Hertil er afsat 400 timer om året,  
 hvor den enkelte lærer selv råder over tid og sted for
 langt hovedparten.
• At der mellem elever og lærere er en god omgangs- 
 tone og gensidig respekt.
• At skolen og undervisningen løbende udvikles i  
 samarbejde mellem lærere og ledelse.
• At der er gode resurser til undervisningsmidler og  
 sociale aktiviteter.

Torsdage kl. 14-17 er afsat til interne møder og fælles 
forberedelse. I hver klasse afholdes skole-hjem-samtaler 
2 gange årligt på tirsdage kl. 14-20. I jobbet ligger også 
deltagelse i en årlig lejrskole og gerne også opgaven 
som klasselærer.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem 
Finansministeriet og LC.

Oplysninger om skolen og jobbet kan fås ved henvend-
else til skoleleder Pia Fribo enten på skolens telefon 
36 72 44 80 eller på mobil 30 31 70 36. Du kan også 
besøge skolens hjemmeside på www.frb-privatskole.dk .

Ansøgning med relevante bilag bedes sendt pr. mail til 
skoleleder Pia Fribo på pf@frb-privatskole.dk senest 
                  28. april 2016.

ENGAGERET
IDRÆTSLÆRER SØGES

Frederiksberg Privatskole
Højnæsvej 59 / 2610 Rødovre / 36 72 44 80

Sammen om København

Lærer
Udskolingslærer til folkeskoleafdelingen på  
Sankt Annæ Gymnasium
Med ansættelse pr. 1. august 2016 søger vi en lærer 
med linjefag i tysk og dansk. Brænder du for dine fag, 
og vil du høj faglighed, kollegialt samarbejde og ud-
vikling? Er videndeling, samskabelse, nye teknologier, 
motivation og læring nøgleord for dit fremtidige job? 
Vil du arbejde på bydækkende profilskole Køben-
havn? Så skal du søge job hos os, hvor der er fagligt 
dygtige og sangglade elever, engagerede kolleger, 
gode fysiske rammer og en rigtig god stemning.

Ansøgningsfrist den 28. april 2016. 
Søg stillingen på www.kk.dk/job – “Undervisning”.

Den røde plads

Ollerup Friskole vokser. Vi udvider derfor med en ekstra lærer/ pædagog i 
indskolingen. Derudover har vi en stilling ledig i vores overbygning.
Vi søger 2 personer, der vil indgå i et fagligt og kreativt skolefællesskab.

VI VÆGTER:
• Faglighed og kreativitet
• Bevægelse, musik, fællesskab, mangfoldighed og fordybelse
• Motivation, nysgerrighed og lyst til at lære
• Én til en iPad – IT med fokus på pædagogik og læring 

VI FORVENTER, AT DU:
• er engageret, ansvarlig og har lyst til at sætte dit positive præg på friskolen
• har et fagligt ’drive’ og lyst til at indgå i et forpligtende samarbejde  
 med lærere og pædagoger
• er god til samarbejde, anerkendelse og relationer

VI SØGER:
1. En fastansat lærer med fokus på naturfag på fuldtid til overbygningen
2. En lærer/pædagog med ca. 85% beskæftigelse til indskolingen

Læs mere om ollerupfriskole på: www.ollerupfriskole.dk
Mere om de enkelte stillinger på: www.ollerupfriskole.dk/stillinger

Henvendelse til skoleleder Jakob Ringgaard på
20575781 eller mail@ollerupfriskole.dk

llerupFriskole
Faglig & 

OLLERUP FRISKOLE
SØGER 2 LÆRERE
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 Lærerstillinger 

Skoleelever i Haderslev Kommune er glade for at gå i skole

Elever er glade  
for at gå i skole

Godt læringsmiljø

God støtte og interesse  
fra lærer til elever

Store fremskridt  
i matematik

Elever oplever  
retfærdighed  
og ligeværd

Fokus på alle  
elevers egne behov

Elever  
trives godt

Ny undersøgelse viser, at Haderslev Kommunes skoleelever trives godt i skolen med en stærk  
læringskultur. Undersøgelsen er en del af et større forskningsprojekt der dækker 13 kommuner.

Kunne du tænke dig at arbejde som lærer 
på én af Haderslev Kommunes skoler?

Haderslev Kommune
Gåskærgade 24-26
6100 Haderslev

Tlf.: 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

I Haderslev Kommune arbejder vi efter en særlig strategi  
på 0 -18 års området, Haderslevreformen.
Haderslevreformen danner bagtæppe for kommunens  
øvrige indsatser fx Læring i Universer, der beskriver  
arbejdet med progression op gennem de tre universer.

Vi søger pr. 1. august 2016 ca. 15 dygtige lærere, 
der med anerkendende tilgang, blik for den enkelte 
elev og stærke formidlingsevner kan bære med på 
skolernes kerneopgave omkring udvikling af gode 
trivsels- og læringsmiljøer.

I Haderslev Kommune arbejder vi i Børne-, Junior- og 
Ungeuniverser, og en ny undersøgelse viser, at vi i alle 
universer har en stærk læringskultur og at eleverne er glade 
for at gå i skole. Et resultat vi er stolte af og tilfredse med. 

Hos os vil vi noget med vores fælles hverdag, og vi vil gerne 
have dig med på holdet.

Som lærer i Haderslev Kommune bliver du en del af et 
lærerteam og indgår i det fælles kommunale udviklingsarbejde 
Program for læringsledelse, vi som kommune er en del 
af de næste fire år. Du kan læse mere om Program for 
læringsledelse på www.laeringsledelse.dk

Her arbejdes med et særligt fokus på at udvikle teamet 
som professionelt læringsfællesskab, og du får derved som 
professionel god mulighed for at udvikle dig i samarbejde med 
dygtige kollegaer.

Læs alle stillingsopslag på www.haderslev.dk/job  
hvorfra du kan sende din ansøgning elektronisk, senest 
mandag den 2. maj 2016, kl. 12.00.

Skolelederne glæder sig til at høre fra dig – vi ser frem til at 
modtage din ansøgning!
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jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

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

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

Rungsted Skole, Hørsholm Kommune

2 lærere til udskolingen 

§ Ansøgningsfristen er den 15/04/16

Net-nr. 23838

Kulsbjerg Skole, Vordingborg Kommune

Afdelingsleder til Kulsbjerg Skole

§ Ansøgningsfristen er den 24/04/16

Net-nr. 23869

Ringe Kost- og Realskole, Faaborg-Midtfyn Kommune

Afdelingsleder til Ringe Kost- og Realskole

§ Ansøgningsfristen er den 18/04/16

Net-nr. 23839

Kirstinebjergskolen, Fredericia Kommune

Pædagogisk afdelingsleder 

§ Ansøgningsfristen er den 18/04/16

Net-nr. 23851

Sankt Petri Skole, Københavns Kommune

Viceskoleleder/Abteilungsleiter(in) 5.- 9. kl.

§ Ansøgningsfristen er den 21/04/16

Net-nr. 23867

VUC Syd, Haderslev Kommune

VUC Syd søger uddannelsesleder

§ Ansøgningsfristen er den 15/04/16

Net-nr. 23858

VUC Syd, Haderslev Kommune

Visionær og inspirerende udviklingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 15/04/16

Net-nr. 23856

Autisme Center Vestsjælland, Slagelse Kommune

Audiologopæd/tale-høre-konsulent

§ Ansøgningsfristen er den 09/05/16

Net-nr. 23859

Kirstine Seligmanns Skole, Vejle Kommune

Lærer

§ Ansøgningsfristen er den 28/04/16

Net-nr. 23857

Favrskov Kommune

Lærere til Favrskov Kommunes folkeskoler 

§ Ansøgningsfristen er den 26/04/16

Net-nr. 23848

Holstebro Kommune

Skolekonsulent – genopslag

§ Ansøgningsfristen er den 22/04/16

Net-nr. 23868

Sankt Knud Lavard Skole, Lyngby-Taarbæk Kommune

Lærerjob på Sankt Knud Lavard Skole

§ Ansøgningsfristen er den 18/04/16

Net-nr. 23853

Sankt Knud Lavard Skole, Lyngby-Taarbæk Kommune

Viceskoleinspektør

§ Ansøgningsfristen er den 18/04/16

Net-nr. 23852

Campus Vejle, Vejle Kommune

AVU-lærere, matematik og naturfag

§ Ansøgningsfristen er den 04/05/16

Net-nr. 23862

Den nye specialskole Vamdrup, Kolding Kommune

Medskabere, udviklere og nysgerrige lærere 

§ Ansøgningsfristen er den 27/04/16

Net-nr. 28875

Rungsted Skole, Hørsholm Kommune

Ambitiøs afdelingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 21/04/16

Net-nr. 28873
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Landsgrav Friskole, Slagelse Kommune

Dansk- og klasselærer til 6. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 18/04/16

Net-nr. 22787

Frederiksberg Privatskole, Rødovre Kommune

Engageret idrætslærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 28/04/16

Net-nr. 23854

Nørre Fælled Skole, Københavns Kommune

Fire lærere til Nørre Fælled Skole

§ Ansøgningsfristen er den 24/04/16

Net-nr. 23846

Højelse Skole, Køge Kommune

Højelse Skole søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 25/05/16

Net-nr. 23855

Nørre Fælled Skole, Københavns Kommune

Koordinator i sprogkompetencecenter

§ Ansøgningsfristen er den 18/04/16

Net-nr. 22828

Tjørnegårdskolen, Roskilde Kommune

Lærer med spændende fagsammensætninger

§ Ansøgningsfristen er den 29/04/16

Net-nr. 23872

Niels Steensens Gymnasium, Københavns Kommune

Lærer i matematik og fysik pr. 1. august

§ Ansøgningsfristen er den 18/04/16

Net-nr. 22829

Niels Steensens Gymnasium, Københavns Kommune

Lærere i engelsk, tysk og fransk pr. 1. august

§ Ansøgningsfristen er den 02/05/16

Net-nr. 23863

Lundehusskolen, Københavns Kommune

Superdygtig dansklærer til 1. årgang

§ Ansøgningsfristen er den 22/04/16

Net-nr. 23866

Øbro fri Skole, Københavns Kommune

Lærer med linjefag i tysk og matematik

§ Ansøgningsfristen er den 12/05/16

Net-nr. 23870

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, Københavns Kommune

Alinea søger digital redaktør til matematik

§ Ansøgningsfristen er den 15/04/16

Net-nr. 22824

Campusskolen Ringsted, Ringsted Kommune

Campusskolen søger dygtige lærere

§ Ansøgningsfristen er den 01/05/16

Net-nr. 23849

Husum Skole, Københavns Kommune

Lærere

§ Ansøgningsfristen er den 29/04/16

Net-nr. 23876

Allerød Heldagsskole, Allerød Kommune

Kongevejsskolen søger en lærer

§ Ansøgningsfristen er den 22/04/16

Net-nr. 23860

Kirkebækskolen, Vallensbæk Kommune

Folkeskolelærer

§ Ansøgningsfristen er den 18/04/16

Net-nr. 23861

Landsbyordningen Ejer Bavnehøj, Skanderborg Kommune

Livsduelig lærer

§ Ansøgningsfristen er den 21/04/16

Net-nr. 23877

Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret 
 og læs hele annoncen

Team Børn, Københavns Kommune

Naturfagslærer 

§ Ansøgningsfristen er den 01/05/16

Net-nr. 23878
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Dejligt sommerhus i 
Marielyst på Falster.
100 meter fra den bed-
ste strand. Max 4-5 p. Kr. 
3.600/uge+forbrug. lars.
hellewf@gmail.com 
Telefon: 81619015 / 29728342

Provencevilla - 
middelhavsudsigt
La Londe. Enestående 
smuk beliggenhed. Alle 
faciliteter. Velfungerende 
bolig. Alle oplysninger
Telefon: 5573 8131 
www.provence-valcros.dk

Bornholm Hammerhavn/
sandvig
Super hus på 150 kvm, 6 
sovepl., opvaskerma, 200 
m til Opalsøen og strand, 
6.500 + forburg + rengø i 
sommerferien
Telefon: 25793919

Berlin med 
superbeliggenhed og 
panoramaudsigt
Lækker lejlighed, 1-6 pers 
udlejes. Stilfuld indret-
ning, Rosenthaler Pl. i 
Mitte/Prenzlauer Berg
Telefon: 20410785 
www.berlinferie.org

Lille lejlighed i hjertet 
af Frederiksberg
dejlig lys 2 vær. lejlighed 
i roligt kvarter på 2. sal, 
5 min fra metro og sø-
erne udlejes til to. 3000 
pr. uge. 
Telefon: 21757146

Sydlangeland - Klise Nor
Hyggeligt stråtækt hus 
på 86 m2. Plads til 3 (4) 
personer. Se vores hjem-
meside.
Telefon: 30491751 
www.vesteregn.dk

Sommerferie i 
København
Dejlig lejlighed centralt på 
Vesterbro (90 m2) udlejes 
i uge 28, 30 og 31.  4-5 
sovepladser. 4000 kr/uge
Telefon: 30273418

Flensborg Fjords bedste 
panoramaudsigt til 10
200 m2 Villasommer-
hus til hele familien, dej-
lige badestrande, hyggelig 
skov lige ved døren, kæm-
pe fantastisk have
Telefon: 26295030 
www.facebook.com/husetved-
flensborgfjord

Lejlighed i København
90m2 lejlighed på Vester-
bro i uge 27 + 28. 15 min 
gang fra Rådhuspladsen. 
2 sengepladser. 3000 kr 
pr. uge.
Telefon: 2514 3252

Dejligt lyst sommerhus 
Limfjorden - Vesterhavet 
- Nationalpark Thy
Nyt sommerhus med ud-
sigt til Limfjorden. 15 km 
til Vesterhavet og Natio-
nalpark Thy. Tæt på Syd-
thy Svømmebad.
Telefon: 40104169

Mallorca - stor og 
skøn lejlighed
150 kvm bolig med 100 
kvm terrasse plus altan, 
8 km til topstrand, ty-
pisk og autentisk bymiljø. 
3000-4000 pr uge.
Telefon: 40573469

Helgenæs’ bedste, 
børnevenlige bjælkehus
Sommerhus med hav-
vue. Seks sovepladser, tre 
soverum, gynger, klatre-
stativ, sandkasse. Store 
terrasser, bålplads.
Telefon: 24412294 
www.bahnweb.dk

Sommerferie i 
København?
Rækkehus i Gentofte 
udlejes i ugerne 26, 27, 
28 og 29. Pris 4000,- 
pr. uge. 
Telefon: 22920185 
www.sommerferieikøben-
havn.dk

Lejlighed til salg i Kbh. SV
2 vær. køk.og bad. Kæl-
derrum, vaske-cykel-
kælder. Tæt på S-tog 
og bus.15 min.på cy-
kel til Rådhuspladsen. 
30226797
Telefon: 30226797 / 
30253233

Billig lejlighed udlejes
3 værelses lejlighed i 
Søborg udlejes i ugerne 
28,29,30,31 pris 2500 
kr. for en uge. 
Telefon: 60636800

Sommerferie Humleby 
Kbh. V Carlsberg
Udlejes uge 27, 28, 29, 
30 lørdag-lørdag. Bygge-
foreningshus ved Carls-
berg. Pris: 4500 pr. uge, 
tlf 23259535
Telefon: 23259535

Sommer i Svendborg
Dejligt, utraditionelt by-
hus i Svendborg centrum 
ved havnen.
Telefon: 29705392

»Oplev det ægte 
ANDALUSIEN. 
Byhus m patio«
»Bo blandt venlige  spa-
nier i smukt beliggende 
bjerglandsby udenfor tu-
ristområderne. Tæt v ky-
sten. Fra 2500 kr/uge.
Telefon: 21914712

Skøn sommerhus 
til 2 familier
Norsk træhus på natur-
grund, Bjerge Syd-tæt 
ved vandet 10 sovepl 2 
badevær børnevenligt ud-
lejes i juli kr. 3900/ug...
E-mail: ingemeretheolsen@
gmail.com

Grærup Strand - 
naturområde tæt 
på stranden 
Sommerhus 90 kvm, 4 
soverum, 8 senge. Hus i 
yderste række med udsigt 
til klit og hede.
Telefon: 75269339

Stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
400-550€/uge.  Se 
www.casavila.dk
Telefon: 20781416 
www.casavila.dk

Arrild Ferieby, 
Sønderjylland
Dejligt hus 6-8 pers. med 
opvaskemaskine. Roligt 
beliggende med gåaf-
stand til svm.hal, tennis, 
golf, fiskesø mm.
Telefon: 61553215/56286727 
www.draabys.dk

Vildmarksferie i 
Värmland - Sverige
Idyllisk renoveret træhus 
– optimal udgangspunkt 
for oplevelser i den sven-
ske vildmark. Pris 3.200/
uge alt inkl.
Telefon: 50714546

Sommer på Samsø
Hyggeligt Byhus i Ørby 
udlejes ( minus uge 29). 
2 plan 2 sovevær. Dej-
lig have/ terrasse. 3500 
kr/ugtl.
Telefon: 28734316

Ferielejlighed Islands 
Brygge, København
Hyggelig lejl. i hjertet af 
det gamle Islands Bryg-
ge. Privat sydvendt al-
tan. Perfekt til par. 1 uge: 
3.200 
Telefon: 31411791

Sommerhus i Kerteminde
100 m fra vandet på 
Nordstranden udlejes 
sommerhus til 4 pers. 
Højsæson 3500kr/uge. 
Huset har 2 soveværel-
ser med 
Telefon: 23305509 
www.valmuesti2.dk

Sommerhus - 
Vesterø - Læsø
Oplev foråret på Læsø. 
Sommerhuset, der ligger 
på lyngklædt grund nær 
havet, lejes også ud i hal-
ve uger. 
Telefon: 86912326  - 
40385642 
www.klokkeblomstvej.dk

Sydfrankrig, Languedoc
Skønt hus i lille Sydfransk 
landsby udlejes. 28 km til 
Middelhavet. Stor ugenert 
terrasse og have. Garage.
Telefon: 30267535 
www.cuxac.dk

SVERIGE – HALLAND
Rødt helårs træhus på 
stor grund lejes ud i hele 
uger. Tæt på Lagan og 
Markaryd. 6 sovepl. for-
delt på 3 værelser.
Tlf.nr. 56820399 / 31506048

Sommerhus. Begtrup 
Vig. Mols - Syddjurs
Lyst og lækkert. 8 pers. 
Tæt på badestrand, Mols 
Bjerge, Helgenæs, Ebel-
toft, Djurs sommerland. 2 
cykler og robåd. 
Telefon: 40130234/23740990

DETHLEFF sælges
Velholdt Dethleff Beduin 
540V 2007 sælges. Fast 
markise + cykelstativ. 
Plads 1.rk. kan overtages.
Telefon: 71770725

Lejlighed i centrum 
af København
Udlejes i uge 29. Belig-
gende på Istedgade. 100 
kvm. Kun 10 minutters 
gang fra Tivoli. 
Telefon: 22362105

ved Nykøbing Sj.
Tæt på Sommerland Sj. 
Naturskønt område. 105 
m2. 8 sengepl. Stor lys 
stue. Opvaske- + vaske-
mask. Rabat ved 2 uger
Telefon: 27632585 
udlejes-sommerhus.simplesite.
com

Ferielejlighed i Ribe 
middelalderby
Ferielejlighed max 4 pers. 
Dejligt byhus 50 meter 
fra Ribe Domkirke. Ledige 
uger 26+30-35.
Telefon: 61356993 
www.pederdovnslippe.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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

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.
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rubrikannoncer

 

 

Billige studieture/grupperejser 
Berlin 4dg fra kr……….………………...880,- 
Hamborg 4dg fra kr………………......950,- 

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

ITALIEN HOS HANNE
På charmerende lille familiehotel med
hyggelige værelser og ferielejligheder
i Rimini ved Adriaterhavets skønne sandstrand fra 
kr. 200/pers.

Eller nær TOSCANA, 2 landhuse  
med pejsestue, køkken, 3 værelser, 2 wc og lille 
have, udlejes hele året fra kr. 3.200/uge.

Hanne Astrup Pietroni
Tlf. +39 335 8239863
www.hotel-dalia.it
e-mail: hanne@hotel-dalia.it

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

Forslag til studiebesøg i Prag: 
• Temelin Atomkraftværk • Techmania Science Center
• Foredrag om selvvalgt emne

STUDIEREJSE TIL
PRAG
5 dg./4 nt. 
fly fra kr.  1.495,-

Kontakt: Tlf.: 70 22 05 35 
hol@kilroy.dk
www.kilroy.dk

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

KILROY er specialister i at arrangere studierejser 
med et højt fagligt indhold. Oplev mindre praktisk 
organisering, faglig forberedelse og mere tid 
til undvisning og samvær.

GØR S TUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE.... .
Spar tid
& penge

Styrk 
Fagligheden

Tryghed &
Sikkerhed

Erfarne
rådgivere

Forslag til andre rejsemål:
Athen, fly, 5 dg/4 nt  ........................... fra kr.  2.330,-
Krakow, fly, 5 dg/4 nt  ...................... fra kr.  1.565,-
Paris, bus, 6 dg/3 nt  ....................... fra kr.  1.775,-
Barcelona, fly, 5 dg/4 nt  ................. fra kr.  1.995,-
Edinburgh, fly, 5 dg/4 nt  ................. fra kr.  1.995,-

Dit personlige
rejsebureau

 SUPERTILBUD • Studietur Berlin • 4 dage/3 nætter 

www.benns.dk
Kontakt Mette
på tlf: 46 91 02 49
meeb@benns.dk

125
kr. pr. person

SPAR
Rutebus fra Jylland i uge 35. Fordele:
•  Før-pris 1050,- / NU 925,-
•  Indkvartering på hostel inkl. morgenmad
•  1 x gratis madpakke til alle ved   
 udvalgte indkvarteringssteder.

Forslag til andre rejsemål: 
London • Amsterdam • Rom • Budapest 
og Barcelona. Mere 
på benns.dk.

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

Lad skolerejsen i 2016 eller 2017 gå til betagende Buda-
pest. Priserne starter fra kun kr. 1.498,-. De som kommer 
“først til mølle” får typisk de laveste priser, så bestil tilbud 
på jeres skolerejse i dag!

Ring GRATIS på 8020 8870 for en snak om mulighed-
erne og et godt tilbud på jeres skolerejse.

Kirsten Kallesøe

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

BUDAPEST
FRA KR. 1.498,- 
Prisen inkluderer: 
-Flyrejse Budapest t/r
-4 overnatninger på hostel
-Morgenmad under opholdet 

 
BLIV KLOG PÅ
BUDAPEST 

Louise Fog

alfa-folkeskolen_Budapest_april.indd   1 3/31/2016   9:38:42 AM

KLAG!  
hvis du ikke 

får bladet
Gå ind på folkeskolen.dk og klik på  
»KLAG OVER BLADLEVERING«   

Så ryger din besked omgående  
videre til distributøren.

Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på  
33 69 63 00,  

hvis det er nemmere for dig.
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

Tlf: 7010 0018 
Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.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 mail 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: 10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
     Email:  via hjemmesiden · www.dlfa.dk

ABONNEMENT  
Telefon: 33 69 63 00, e-mail: nvl@dlf.org  
Årsabonnement for Folkeskolen – fagblad for undervisere: 1.100 kroner 
inklusive moms. For abonnementer i udlandet tillægges porto. Abonne-
ment kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et kalenderår. 
Løssalgspris: 40 kroner. 

160.000 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. 8  11. april 18. april 28. april
Folkeskolen nr. 9  25. april 2. maj 12. maj
Folkeskolen nr. 10  9. maj 17. maj 26. maj
Folkeskolen nr. 11  24. maj 31. maj 9. juni

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

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Graphic, der er miljøcer-
tificeret af Det Norske Veritas 
efter ISO 14001 og EMAS. 
Papirfabrikkerne, der fremstiller 
Norcote og Maxi Gloss, er alle 
miljøcertificeret efter såvel ISO 
14001 som EMAS.

132. årgang, ISSN 0015-5837 

Udebliver dit blad, så klik ind på 
folkeskolen.dk, og klik på »Klag 
over bladleveringen« nederst 
til højre.
Forhold/ændringer vedrørende  
fremsendelse af bladet: 
Telefon: 33 69 63 00 
E-mail: medlemsservice@dlf.org

Henvendelser til redaktionen
Folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00  
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 36968559

Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk

Bente Heger, chefsekretær,  
beh@folkeskolen.dk,  
telefon: 33 69 64 00
Pernille Aisinger,
bladredaktør,
pai@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Journalister
Henrik Ankerstjerne Hermann,  
hah@folkeskolen.dk
Esben Christensen,  
esc@folkeskolen.dk 
Cathrine Bangild,  
cba@folkeskolen.dk  
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk 
John Villy Olsen,  
jvo@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril,  
bje@folkeskolen.dk 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Juni 2015: 81.364  
(Specialmediernes  
Oplagskontrol)
Læsertallet for 4. kvartal 2015 er  
160.000. Index Danmark/Gallup. 

folkeskolen.dk
Faglige netværk:
Billedkunst, Danskundervisning, 
Engelsk, Ernæring og sundhed, 
Historie og samfundsfag, Hånd-
værk og design, Idræt, It i under-
visningen, Matematik, Musik,  
Naturfag, Religion, Tysk og fransk

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 Jørgen Mandrup Nielsen 
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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds
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Forsidefoto: Hung Tien Vu 

F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

Over halvdelen af kommunerne har 
nu valgt læringsplatform. Tag selv 

magten over systemet, siger  
it-vejleder Thomas Dreisig 

LÆRINGS - 
PLAT    FORMENE  

KOMMER

TEMA:

L Æ S  S I D E  6

Digital tyskundervisning 
i 5.-7. klasse
Forløb, ordforrådsarbejde, grammatikvideoer og meget mere!
          Se mere på tysk5-7.gyldendal.dk

Digital tyskundervisning PRØV
GRATIS

A
N

N
O

N
C

E

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 38: 

FORSKERE: INKLUSION KRÆVER BEDRE VILKÅR

N R .  0 7   |   1 4 .  A P R I L   |   2 0 1 6

LÆRER: 
VI BLIVER  

TYDELIGERE
L Æ S  S I D E  1 9

LÆRER: 
DET ER EN  

TIDSRØVER
L Æ S  S I D E  2 2
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U S KO L E T  V E D  M O R T E N  R I E M A N N

FOR KORTE NYHEDER A L T  F O R  K O R T E 
NYHEDER

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

SÅ KAN DE LÆRER DET / 101

Partier i nærheden  
af spærregrænsen  
skeptiske over for  
minimums- 
karakterkrav.

Trivselsmåling i sig 
selv medvirkende 
årsag til ringe trivsel.

36-årig idrætslærer 
i færd med at tælle 
elever i bus kan 
pludselig se sig selv 
udefra.

Lærer fastholder, at 
spørgsmål til teknisk 
funktion på dating-
app var fagligt  
relateret.

Akut behov for opblødning af  
krav om fuld tvungen tilværelse
Det er nødvendigt, at ikke blot tilstedeværelsespligten, 
men selve tilværelsespligten blødes op for landets læ-
rere. Det mener et stigende antal adspurgte, der ikke 
er i stand til at leve op til kravet om fuld tvungen til-
værelse. »Jeg kunne godt bruge en pause indimellem«, 
fortæller en lærer, der hver uge underviser »vistnok 
seks – måske syv, eller kan det være otte klasser?« 
     Det er antallet af lærere, der forlader folkeskolen, og 
det høje sygdomsfravær, der er baggrunden for ønsket 
om en forhandling af vilkårene. »Der skal fastsæt-
tes nogle bydækkende rammer, og de skal udmøntes 
centralt eller lokalt«, forklarer chefforhandleren. »Som 
udgangspunkt er vores mål, at der skæres fem-ti timer 
ugentligt i de generelle krav til tilværelsen«.

DEBATTØR:  

Konfirmationen er blevet 
ét stort religionsræs
Flere og flere mener, at nutidens unge konfirmander har alt for meget 
fokus på de åndelige værdier. »Det handler efterhånden ikke om andet, 
end hvem der har opnået den største sjælelige indsigt, den dybeste 
metafysiske anelse eller det skarpeste åndelige klarsyn – konfirmatio-
nen er gået hen og blevet ét stort religionsræs«, mener en debattør. 
     Hun understreger, at ansvaret i høj grad påhviler forældrene og de 
præster, der varetager forberedelsen. »Konfirmationen handlede jo 
oprindeligt om gode og sunde materielle værdier, som afspejlede det 
samfund, vi har bygget op gennem årtier. Bare i min egen genera-

tion kan jeg da huske, at vi med ydmyghed tog 
imod stereoanlæg og ghettoblastere, og siden 

udviklede det sig med blandt andet flad-
skærme, trommesæt og MacBooks, til at 
konfirmanderne blev hentet i limousiner og 
holdt fest for hundredvis af gæster på le-

jede slotte. Dér var man sandelig bevidst om, 
at konfirmationen var noget særligt – ikke den 
forfladigede og hysteriske kristendomsdyrkelse, 
det er blevet til i dag«. 
     Og der er grund til at råbe vagt i gevær: »En 
blå mandag, hvor de unge sidder i krøllet tøj 

helt ædru alene hjemme på værelset 
og bladrer i børnebiblen – er det vir-
kelig det, vi ønsker?«

M

ATERIALET

ER G R ATIS En kort fi lm, faktaark og debat- & dilemmakort

 En skabelon til klassens fælles alkoholaftale

 En Power-Point-præsentation om forældre, unge og alkohol

 En skabelon til en invitation til et forældremøde om unge og alkohol

 En lærervejledning, som guider dig gennem materialet

MATERIALET BESTÅR BL.A. AF:

Inspirationsmateriale til forældremøder 
i 7. - 9. klasse om unge og alkohol

Materialet informerer om, hvordan man som forælder har indfl ydelse på sit barns alkoholvaner

MATERIALET KAN BRUGES AF UNDERVISERE, SSP-KONSULENTER ELLER 
ANDRE, SOM HAR EN DIALOG MED FORÆLDRE OM UNGE OG ALKOHOL

DOWNLOAD MATERIALET PÅ WWW.FULDAFLIV.DK

DIT BARN – DIN ALKOHOLDNING

 TAG STILLING  –  TAL SAMMEN  –  LAV AFTALER
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