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Mathias Keimling afslutter folkeskolen uden 
sommerens eksaminer. Forsker håber, at 
aflysningen af afgangsprøverne vil føre til en 
debat om talfiksering i optagelsessystemet. 

EN FLAD 
FORNEMMELSE

L Æ S  S I D E  1 4



Tilmeld din klasse på
BORNSVILKAR.DK/SKOLE 

Gratis økologisk bageboks

Vær med til at gøre oktober 2020 til en 
stor bagefest, hvor alle bageglade børn 
og voksne landet over bager for at støtte 
BørneTelefonen. 
 

Bag for BørneTelefonen i oktober

Vi håber, du og dine elever vil 
bage med. For hver solgte kage eller 
bagværk er du med til at hjælpe svigtede 
børn i Danmark med at tage det første 
skridt mod et bedre liv.

Når I tilmelder jer, kan I vælge 
at få tilsendt en gratis økologisk 
bageboks, indeholdende bl.a. 
bageprodukter, opskrifter samt tips 
og tricks til hvordan I sælger jeres 
bagværk.
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LEDER

Kan man lære 
af fortiden?

Frem og tilbage er lige langt. Eller er det? 
Siden 2012 er antallet af specialskoler raslet 

ned. I stedet befinder de fleste af eleverne sig som 
bekendt i folkeskolen. Men nu har nogle kommu
ner fundet ud af, at specialskoler måske alligevel 
kan noget. Det burde ikke komme bag på nogen, 
for dengang man begyndte at nedlægge specialsko
lerne, skortede det ikke på advarsler om, at man 
smed barnet ud med det berømte badevand. 

Der blev advaret mod, at speciallærerne blev 
spredt ud på folkeskolerne og mistede deres fag
lige miljø til skade for eleverne, at eleverne kunne 
havne i små tilbud, hvor elever med ADHD kom i 
gruppe med elever med autisme – og især at stør
stedelen af eleverne blev sendt ud i en folkeskole 
uden den nødvendige støtte.

Advarslerne blev ikke hørt, for ulemperne ve
jede tungest. Der skulle gøres op med et system 
med store og dyre specialskoler, lang transporttid 
for eleverne og manglende fokus på at få eleverne 
tilbage i almenskolen. Specialområdet slugte til 
sidst en tredjedel af folkeskolens budget. 

Når der nu igen begynder at blive oprettet spe
cialskoler, og når flere elever igen får specialtilbud, 
er det så den gamle sang om, at frem og tilbage er 
lige langt?

Det er svært at vide, hvordan det ender, men en 
optimist kunne godt sige, at det ser ud til, at kom
munerne har lært af fortiden.  

De gode tanker handler om, at speciallærerne 
igen skal have et fagligt miljø, og at skolerne skal 
have en status på linje med de øvrige skoler og 
arbejde begavet sammen med folkeskolen. For 
eksempel i Hørsholm forsøger man at gå nye veje: 
I stedet for at indrette undervisningen efter elever
nes diagnoser er der fokus på deres resurser. Da 
alle typer af speciallærerfagligheder er samlet på 
den nye skole, skal eleverne ikke skifte tilbud, hvis 
deres behov ændrer sig i løbet af skoletiden. 

Det er opmuntrende, hvis man kan lære af 
fortiden. 

Undtagelsen ser ud til at være Lolland, som har 
en af landets højeste privatskoleprocenter. Her 
har man bestemt også gode tanker, men samtidig 
indfører man, at skolerne skal betale for at sende 
elever videre til specialskolen, og satser på, at halv
delen af de nuværende specialskoleelever nu kan 
inkluderes i folkeskolen. Hvordan: Jo, lærerne skal 
etablere »bedre læringsfællesskaber« i folkeskolen. 

Minder det om noget, vi har hørt før?
Jeg vil godt vædde en stak gamle 

Folkeskolen på, at hvis vi om fire år 
spørger, om inklusionen på Lolland 
går bedre efter disse tiltag, så er 
svaret nej. Og hvis vi spørger, om der er 
endnu flere forældre, som har flyttet deres børn 
på privatskoler, så er svaret det modsatte. Hvorfor 
vil hver enkelt kommune selv opfinde den dybe 
tallerken på inklusionsområdet? Hvorfor skal en ny 
generation af elever og lærere trækkes gennem de 
samme gamle erfaringer? 

Det virker altså ikke!  

Hanne Birgitte Jørgensen                                                                                                    
ansv. chefredaktør

HJO@FOLKESKOLEN.DK
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Skoleleder 
Thomas 
Nyborg om at 
åbne en helt ny 
specialskole.
Foto: Lars Just

15-årige Mathias 
Keimling om at savne 
eksamenstid.
Foto: Marine Gastineau

Dansklærer Anette 
Vestergaard 
Søberg om at blive 
bidt af at læse.
Foto: Birk Kromann
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Sæt gang i læselysten 
Ny bog vil fyre op under lærernes undervisning 

i litteratur, så eleverne kan finde lysten til 
at læse. Dansklærer Anette Vestergaard 

Søberg har fået vakt sin »litteraturenergi«.

8

Opbakning
Støtte og rosende ord fra tidligere elever og 
kolleger strømmer ind til Johnny Pedersen, 

der blev uberettiget bortvist. 

Børnenes Klimamøde
 Kom med fra klasselokalet

Hvad er klimaforandringer? Hvad kommer de 
til at betyde her i Danmark? Og hvad bliver der 
gjort for at bremse dem?

Det er dagsordenen, når Klimatorium slår døre-
ne op og live streamer Børnenes Klimamøde.

Fredag den 21. august fra 9.30-13.00 kan du 
og dine elever få både faglige oplæg og under-
holdning streamet lige ind i klasselokalet.

Sofie Østergaard er vært, klimaformidlerne 
Nina Bendixen og Carlo Sørensen står for det 
faglige indhold, og så er der bevægelse på 
programmet, når eleverne skal med Maja Adjoa 
ud på en klimarute med video og quiz i jeres 
lokalområde.

Dagen byder også på MGP-vinderen Liva og 
Klima-standup med Niels Forsberg.
 
 

Havnen 8 
DK7620 Lemvig

Tlf. +45 51 64 37 10
Tlf. +45 21 63 16 03

Mail: info@klimatorium.dk
www.klimatorium.dk

Danmarks internationale klimacenter

•  Undervisningsmateriale til et kort intro-forløb.

•  Jeres egen Klimarute: 10 plakater med QR-koder til  
Klima-videoquiz. Hæng plakaterne op i skolens lokalområde, 
og send eleverne ud på en lærerig og overraskende klimarute.

•  Link til live streaming af Børnenes Klimamøde.

Efter sommerferien modtager alle tilmeldte en
digital klimamøde-pakke. Her får du bl.a.:

Skal dine elever med til
en hæsblæsende dag 
i klimaets tegn? 
Så tilmeld klassen senest  14. august. 
Send en mail til info@klimatorium.dk

NB: Den primære målgruppe er 5.-6.-klasse.
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Læg mærke til, om der er børn i 

klassen, som ingen taler om eller med, 
opfordrer mobbeforsker. Klasselærer 

Karin Villadsen greb ind. 

Ny tendens på specialområdet
En årrække med brat fald i antallet af 

specialskoler er stoppet. Kommunerne 
åbner nye skoler.
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En årgang 
uden eksamen

Mathias, Robin og Jens-David er ved at afslutte 9. klasse. 
Men de får ikke den afgangseksamen, som de havde forventet 
– og som både de og forsker kalder »en del af skolens opgave«.
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»Jeg kommer aldrig til at arbejde med børn 
igen«. Sådan slutter artiklen om lærer Johnny 
Pedersen, der i forrige nummer af Folkesko-
len stod frem for at advare andre. Han blev 
beskyldt for seksuelle overgreb af nogle piger 
i 5. klasse og blev sendt hjem fra sit lærerjob. 
Siden blev sagen afgjort: Han var uberettiget 
bortvist. Camilla Vendelboe var elev på Dam
agerskolen for 12 år siden. Her havde hun 
Johnny Pedersen som lærer. Før det havde 
hun haft ham som pædagog på Brogården. 

»Da jeg læste de sidste linjer i artiklen, gav 
det et stik i hjertet. Den tanke, at der ikke er 
flere, der kommer til at lære af det, han kan, 
gør mig ked af det«, siger Camilla Vendelboe. 

Og hun er ikke alene. På de sociale medier 
har flere af dem, hun kender fra skolen, delt 
Folkeskolens artikel sammen med historier 
om, hvad Johnny Pedersen som lærer har 
betydet for dem. Johnny Pedersen åbnede 
musikkens verden for Camilla Vendelboe.

»Jeg startede med at have Johnny som mu
siklærer på Brogården. Der kunne man som 
helt lille komme og spille i et band. Johnny 
var musikpædagog. Alle, der havde lyst til at 
være med i et band, skulle synge ’Jeg ved en 
lærkerede’ foran Johnny. Det gjorde jeg, og jeg 
var med i et band med 13 sangere, for Johnny 
kunne ikke lide at sige nej til nogen. Så flyt
tede Johnny til Damagerskolen, hvor jeg havde 
ham de sidste to år, hvor han var med til at 
lave musikken til dramastykkerne. Det var 
bare fedt. Johnny vidste, hvad man kunne, og 

Elever støtter uskyldigt 
anklaget lærer

Over 500 tidligere elever og kolleger har sluttet sig til en Facebookgruppe 
for at støtte lærer Johnny Pedersen, som uberettiget mistede sit job efter 

anklager om seksuelle overgreb.

»Johnny har betydet noget for rigtig mange«, siger Camilla Vendelboe, der havde Johnny Pedersen som musiklærer. Hun 
har derfor taget initiativ til en støttegruppe for ham.

TEKST: MARIA BECHER TRIER   ·   FOTO: MATHIAS LØVGREN

B O R T V I S N I N G



Politisk tavshed om 
Johnny Pedersen
Centrale politikere i Greve Kommune ønsker ikke at forholde 
sig til håndteringen af sagen med Johnny Pedersen, der blev 
uretmæssigt bortvist og fyret. »Det er en kedelig sag«, siger 
borgmester Pernille Beckmann..

TEKST: ERIK BJØRN MØLLER

Trods den uberettigede bortvisning og 
af skedigelse af lærer Johnny Pedersen, 
der blev uskyldigt anklaget for overgreb 
mod piger i skolen, lyder der hverken 
undskyldninger eller beklagelser fra råd
huset i Greve til den mangeårige lærer. 
Hverken formand Claus Jensen (Venstre) 
eller næstformand Bjarke Abel (Social
demokratiet) fra kommunens skole og 
børneudvalg ønsker at kommentere sagen, 
som de kun kender perifert.

»Jeg ved godt, at der var en sag, men 
jeg kender den ikke i detaljer, for den 
stammer fra før, jeg blev formand. Jeg 
kan godt forstå, at du synes, at den kalder 
på en kommentar, men jeg kender ikke 
sagen godt nok«, siger udvalgsformand 
Claus Jensen.

 Borgmester Pernille Beckmann 
(Venstre) understreger, at hun ikke kan 
kommentere den konkrete sag, da det 
er en personsag. 
 
Arbejdsgiverens ansvar 
»Det er en kedelig sag – på mange punk
ter. Det bliver hurtigt en balancegang at 
kunne kommentere på en personsag, 
derfor ønsker jeg ikke at kommentere på 
den konkrete sag. Økonomiudvalget har 
været orienteret undervejs, men jeg vil 
ikke kommentere yderligere på det ud 
over at sige, at dilemmaet er, at det også 
handler om børn og børns sikkerhed. Jeg 

tror, at alle er klar over, at den her sag 
har to sider«, siger borgmesteren.

Men kan I lære noget, i forhold til 
hvordan denne sag er blevet håndteret?

 »Uagtet hvilke sager vi har i kommu
nen, så lærer man selvfølgelig altid af det 
– på flere fronter«. 

De politiske reaktioner kommer ikke 
bag på formanden for Greve Lærerfor
ening, Tina BeckNilsson.

»De vil i virkeligheden ikke rigtigt er
kende deres ansvar som arbejdsgivere«, 
konstaterer hun.

»Siden Johnnysagen kom frem, 
har jeg forsøgt at få retningslinjer for, 
hvordan man som medarbejder bliver 
behandlet, hvis man bliver beskyldt for 
noget – så man ikke bare bliver smidt 
ud med badevandet, som Johnny blev 
efter 30 års tro tjeneste«, siger Tina 
BeckNilsson og kalder det »ærgerligt«, 
at kommunen ikke vil tage ansvar for, 
hvordan den som arbejdsgiver agerer i 
forhold til ansatte:

»Vi er jo rent faktisk uskyldige, indtil 
det modsatte er bevist«.  
ebm@folkeskolen.dk

kunne give én en sang, som man bare kunne 
synge«, siger Camilla Vendelboe. 

Hun oprettede Facebookgruppen for at 
tydeliggøre Johnny Pedersens betydning:  
»Det handler om at vise, at Johnny har bety
det noget for rigtig, rigtig mange«, siger hun. 
Selv havde hun forventet at samle omkring 
50 – men tallet steg hurtigt og er nu oppe på 
mere end 500. 

Også kolleger støtter
Ikke kun elever har meldt sig ind i gruppen. 
Også tidligere kolleger er med. Jakob Blegvad 
Stenz er logopæd ved Pædagogisk Psyko
logisk Rådgivning i Greve og har kontor på 
Damager skolen. Han blev inviteret til at delta
ge i gruppen af en tidligere elev på skolen, og 
han håber, at gruppen kan bekræfte Johnny 
Pedersen i sine evner som lærer.  

»Jeg bliver rigtig glad på Johnnys vegne. Det 
må have været meget svært at gå fra det, som 
jeg hele tiden har opfattet som en meget elsket 
og anerkendt lærer for de store elever, til at 
blive smidt ud på den måde. Det må betyde 
noget, at nogle viser, at de er med ham. Også 
at det er nogle andre end fagforeningen, hvis 
pligt det er at gøre det. Her gør en masse men
nesker det ud fra en kærlighed til manden. Det 
vil jeg gerne støtte«, siger Jakob Blegvad Stenz.

Rørt til tårer
»Støtte til Johnnie« er navnet på Facebook
gruppen. Johnnie er den stavemåde, som 
Johnny Pedersen brugte, mens han var pæ
dagog og lærer. Han har fået tilsendt nogle af 
kommentarerne, der viser, hvordan han har 
gjort en forskel i de år, han har arbejdet som 
pædagog og lærer. Men han har kun læst få 
af dem, for han bliver meget berørt, når han 
læser de rosende ord. 

»Det er jo helt fantastisk«, siger han. »Jeg 
mistede jo fuldstændig troen på, at jeg kunne 
noget som lærer, da jeg blev bortvist. Det hele 
var meget sort. Hvis jeg ikke havde haft den 
opbakning fra DLF, fra lærerne på skolen og 
folk, jeg kender, og den stædighed, jeg har, så 
havde jeg ikke klaret den«, siger han.  

Af kommentarerne på folkeskolen.dk og 
de mange, mange kommentarer på støtte
gruppens side kan man se, at hans arbejde 
som lærer og pædagog trækker lange spor i 
mange mennesker. 

»Et barn uden selvtillid har meget svært 
ved at lære, så det gælder om at få selvtilliden 
ind i dem. Det flytter så meget, når det lyk
kes«, siger Johnny Pedersen.   
mbt@folkeskolen.dk
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L I T T E R AT U R L Æ S N I N G

Forsker til lærere:  

 Dyrk kunsten at læse
TEKST: MARIA BECHER TRIER

FOTO: BIRK KROMANN

Børn elsker at få fortalt historier. Men for nogle bliver litteratur 
til skole og pligt. Elever skal opleve, at danskfaget også udvikler 
litteraturforståelsen, opfordrer forskningschef Thomas Illum i ny bog.
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Forskningschef på UCL Erhvervsakademi og 
Professionshøjskole Thomas Illum husker 
det endnu. Hvor svært det var ikke at grine 
og dele lille Virgils udfordringer med alle 
de andre i klassen, når han blev grebet af 
det sære univers mellem tre drenge og en 
drage. Han havde lov til at læse, hvis han 
var stille. Det var svært. 

Den frydefulde følelse, som læsning kan 
give, har i mange år været presset af fokus 
på fakta og målstyring i klasseværelserne. 
I sin nye bog »Kunsten at læse« overvejer 
han, om det mon er derfor, danskundervis
ning let bliver kedelig. Han tror på, at der 
er en åbning for, at lærerne kan lade den 
skønlitterære læsning engagere eleverne 
ved at bruge mere energi på æstetik, rytme 
og stemning og mindre på grammatik og 
analyse. 

Hvorfor synes du, at danskundervisning  
er kedelig?

»Nu vinkler du mit budskab lidt skarpt, 
men jeg mener, at der er grund til at være 
kritisk. Det handler om, at der har været for 
meget fokus på bestemte formelle og mål
bare sider af faget – for eksempel afkodning, 
grammatik, læsetempo og genreundervis
ning. Det gælder også læreruddannelsen, 
hvor der er blevet mindre tid til at arbejde i 
dybden med litteratur. Problemet er, at der 
er kommet et alt for teknisk og detailorien
teret fokus på regler og principper frem for 
en æstetisk og helhedsorienteret tilgang, 
hvor eleverne selv kan arbejde skabende og 
undersøgende«.

I bogen skriver du, at læsning og skrivning alt 
for ofte bliver reduceret til udfyldningsopgaver. 
Hvad kan lærerne gøre for at flytte fokus?

»De kan gøre noget på flere niveauer. 
Men det er blevet sværere efter folkesko
lereformen. Lærerne har mindre tid til 

forberedelse og faglig udvikling. Alting var 
dog ikke idyl førhen. Der var også mange 
udfyldningsopgaver. Men målstyring, digi
talisering, testkultur og afgangsprøver har 
ændret vilkårene. Fagportalernes massepro
duktion af forløb. Rigid brug af læreplaner
ne. Skoleforvaltningers krav om test og læ
ringsmåling. Mange lærere oplever med god 
grund, at det ikke er legitimt at fokusere på 
æstetik og oplevelse. Derfor er det vigtigt at 
have et stærkt fagligt fællesskab på skolen. 
Dansklærerne skal arbejde sammen om de 
væsentlige spørgsmål. Hvordan tolker jeg 
læreplanen, så dansk bliver interessant for 
mine elever? Hvordan får vi adgang til den 
fantastiske litteratur, der bliver skrevet til 
børn og unge? Hvor finder vi inspirerende 
materialer?« 

Hvordan kan lærerne vække interessen hos 
selv den mest bogforskrækkede dreng på 
bagerste række? 

»Udvikling af interesse kræver tid og alsi
dighed. Mødet med litteratur må gerne have 
en chokeffekt. Det handler ikke altid om at 
møde eleverne, hvor de er. Nogle gange skal 
de udfordres. Indkulturering i faget er afgø
rende. Hvis man tidligt lærer, at det handler 
om, hvor mange ord man kan forklare, og 
hvor hurtigt man kan læse, så bliver det 
et 100meterløb at læse litteratur. Vi bliver 
nødt til at vende det om, så litteratur i sig 
selv kan være udgangspunktet. Vi skal have 
fokus på den oplevede kvalitet frem for den 
målte kvalitet. Men det er ufatteligt vanske
ligt, når der er så stor forskel på eleverne. 
Manglende motivation, afkodningsproble
mer og læsevanskeligheder er også en del 
af litteraturundervisningen. Den gode lang
somhed er afgørende. Vi skal sætte tempoet 
ned, så eleverne får tid til at sætte ord på 
deres egne følelser og oplevelser, danne sig 
billeder, leve sig ind i det fiktive univers, 

lytte aktivt til andre og deltage i fælles sam
taler om litteratur. Der er mange små greb, 
der gør en forskel i praksis. Det er vigtigere 
at udvikle interesse end at nå det hele«.

Hvordan gør læreren  
litteraturlæsningen »lækker«?

»Læreren er kulturbærer. Derfor er lære
rens engagement og forhold til fortolknings
åbenhed afgørende. Æstetiske anslag, appe
titvækkere og stemningsskabere er afgøren
de. Der skal ikke være for langt tilløb med 
formidling og forklaringer, inden eleverne 
møder det mærkværdige og fremmedar
tede. Eleverne skal overraskes, udfordres 
og pirres med finurlig sprogbrug, gribende 
tekster og plottvist. Det kræver ikke mere 
end tre til fem linjers litterær sprogbrug at 
igangsætte en mikroundersøgelse af for ek
sempel et sprogligt billede, der har en åben 
karakter. Det springende punkt er at få 
skabt et fortolkningsfællesskab, hvor både 
lærere og elever kan tænke højt og sætte 
ord på umiddelbare følelser og respons, så 
det bliver helt konkret, at erfaringer med 
litteratur har en eksperimenterende og for
tolkningsåben karakter«. 

Du stiller selv spørgsmålet, om god læseun-
dervisning kan måles. Du er selv forsker. 
Kan din forskning give lærerne et sikkert 
grundlag at handle ud fra?

»Der findes ikke et sikkert grundlag 
at handle ud fra, når man underviser. 
Forskning kan være med til at informere 
og bidrage til et oplyst grundlag. Men der 
gives ingen sikkerhed. Det er farligt at tro 
sig sikker, for så mister man den åbenhed 
og dynamik, der skal være i mødet med 
elever. Men ja – vi kan godt måle træk ved 
undervisningen, men det er ikke ensbety
dende med, at vi kan lave en handleanvis
ning. Vi kan komme med kvalificerede bud 

 »Eleverne skal overraskes, 
udfordres og pirres med 
finurlig sprogbrug, gribende 
tekster og plottvist«. 
Thomas Illum,
forskningschef på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
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og eksempler, men vi hverken kan eller skal 
forsøge at erstatte lærernes kritiske sans og 
dømmekraft«.

Du skriver i bogen, at vi ikke kan erstatte di-
daktisk dømmekraft med datadrevne skoler 
og evidensbaserede opskrifter på god under-
visning. Har vi g jort det? 

»Der har været en udpræget tendens i kom
munerne til at fokusere på opskrifter på god 
undervisning. Eksempelvis har mange brugt 
John Hattie. Det er problematisk. Han leverer 
abstrakte bud på påvirkningsfaktorer, som 
ikke i sig selv giver bedre undervisning. Dyg
tige lærere kan selvfølgelig godt diskutere John 
Hattie, men de skal modstå presset fra de kon

sulenter og forvaltninger, der vil sikre kvalite
ten med entydig evidens, klare mål og handle
anvisninger. På samme måde kan data fra læ
rings og trivselsmålinger i sig selv heller ikke 
give svaret på, hvor vi skal hen. Tværtimod 
risikerer de at give et skævt udgangspunkt for 
den pædagogiske diskussion, fordi de ikke er 
velegnede til formålet. Det er lidt ligesom at 
spille klaver med boksehandsker på«. 

Du skriver, at mange lærere ikke føler, at der 
har været plads til at arbejde med dannelse 
og oplevelse i læsning i mange år. Hvorfor tror 
du, at der bliver rum for det nu?

»Projektet Kvalitet i dansk og matematik 
gav rum for det. Vi har til gode at se, at der er 

tale om en generel tendens, der for alvor slår 
igennem. Men jeg tror, at både ministeriet og 
kommunerne har indset, at der er kommet en 
metaltræthed, fordi man har kørt for hårdt på 
med målstyring. En del kommuner har alle
rede blødt op. Der er sket en opbremsning af 
den meget hårde styring«. 

Hvis du med den viden, du har i dag, kunne 
give dig selv som syvårig begejstret læser af 
Ole Lund Kirkegaards bøger et godt læseråd, 
hvad skulle det så være?

»Jeg ville sige, at jeg skulle holde fast i 
mig selv og min egen oplevelse og mine egne 
interesser«.   
mbt@folkeskolen.dk

Dansklærer:  

 Én bog kan knække koden 
til læselysten
Dansklærere kommer nogle gange til at gå for meget op i 
litteraturdidaktiske armbøjninger, mener lærer Anette Vestergaard 
Søberg. I »Kunsten at læse« mindes hun, hvorfor hun selv blev læser. 

»Ondskaben«. Jan Guillous barske selvbiogra
fiske bog, som ender med hævn, har gjort det 
flere gange. Tippet en 10.klasseelevs læselyst, 
så han eller hun pludselig oplever, at ikke 
bare denne bog, men bøger, generelt har no
get at tilbyde. 

Anette Vestergaard Søberg har arbejdet 
som dansklærer på en friskole i 14 år og væ
ret pædagogisk konsulent i dansk ved UCL 
Erhvervsakademi og Professionshøjskole i 
Odense i ti år. Hun har flere gange oplevet, at 
en enkelt bog knækker koden til læselysten 
hos en elev. Hun har læst Thomas Illums nye 

bog »Kunsten at læse«, og hun synes, at bogen 
lykkes »tæskegodt« af flere grunde:     

»Thomas Illum har et kæmpe repertoire. 
Han kan skrive meget kompliceret og akade
misk, men her giver han af sig selv som læser. 
Det smitter ind i mit dansklærerhjerte. Han 
genvækker grundideen i at undervise med 
litteraturen. Litteraturen har en særlig plads i 
danskfaget. Den skal have et rum, som er en 
balance mellem det undersøgelses og ople
velsesorienterede og det mere normative ana
lytiske, som peger hen mod en prøve. Han vil 
gerne have, at vi har den personlige oplevelse 

og det undersøgende med. Det inspirerer til, 
at vi rækker tilbage og husker, hvorfor vi selv 
er læsere, og hvorfor vi ønsker for vores ele
ver, at de skal blive læsere«, siger hun.  

Bogen kastede hende tilbage til oplevelsen 
af det første læste ord. 

»Fru Brandt, som fik min venstre hånd 
til goddag på første skoledag, fordi den røde 
skoletaske var i min hårdt sammenpressede 
højre hånd. Fru Brandt, som samme dag gav 
os et kopiark med en tegning af en vaffelis, 
der skulle farvelægges, og de to bogstaver IS. 
Og så fik vi en is. Isens sødme, solskinnet, 

TEKST: MARIA BECHER TRIER

FOTO: BIRK KROMANN

L I T T E R AT U R L Æ S N I N G
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 » Det inspirerer til, at vi rækker  
tilbage og husker, hvorfor 
vi selv er læsere, og hvorfor vi  
ønsker for vores elever, at de 
skal blive læsere«. 
Anette Vestergaard Søberg,  
lærer og pædagogisk konsulent
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spændingen – alt gjorde, at jeg aldrig tror, 1.a 
glemte de to første bogstaver. IS«.

Lystlæsningens trange kår
Hun har ofte oplevet elever, for hvem det at 
læse udelukkende er en skoleøvelse. 

»Vi går nogle gange for meget op i at få 
lavet alle mulige litteraturdidaktiske armbøj
ninger, som handler om personkarakteristik, 
berettermodel, analyse. Thomas Illum siger, 
at han læser for at blive en anden. Læsning 
giver et grundmenneskeligt potentiale for at 
blive en anden. Man kan spejle sig og blive 
rykket en lille millimeter et andet sted hen«. 

Hun har oplevet glæden ved at se en elev 
knække koden for læselyst. Men hun er stadig 
udfordret. 

»Hvordan omsætter vi det her til praksis?« 
spørger hun og peger på, at Thomas Illum 
mener, at man skal præsentere børnene for 
god anderledes litteratur. »Men vi skal finde 
den litteratur, som vi tror på lige præcis ram
mer det her barn. Det kalder på en enorm 
differentiering, som jeg er i tvivl om, hvordan 
vi gør i praksis. Hvis vi skal opgive to roma
ner til prøven i 9. klasse, hvordan finder man 
så den bog, som rammer både den kvikke 
gymnasiepige og andre elever, der slet ikke 
bliver grebet af bogen. Hvordan kan litteratu
ren blive en oplevelsesrejse, hvis vi alle skal 
læse den samme bog?« 

Anette Vestergaard har været på inspirati
onstur i Ontario i Canada. Her spurgte de ca
nadiske kolleger, hvorfor man i Danmark læser 
så mange romaner hele klassen sammen. 

»Det gør vi, fordi vi tror på det fælles for
tolkningsrum som det, der beriger, og som 
man lærer noget vigtigt af. Men hvor mange 
skal man være for at få en fælles oplevelse? 
lød næste spørgsmål. Kunne man ikke være 
fem? Når jeg foreslår det til lærerne, så tæn
ker de, at det er godt nok en stor forberedel
sesbyrde. Der er nogle konflikter, i forhold til 
hvordan det skal operationaliseres«.

Anerkend forståelsesmestring 
Anette Vestergaard Søberg tror, at det er rigtig 
svært at motivere med pres i stedet for lyst.

»Vi skal læse den her bog, som vi skal 
opgive til prøven. Det er ikke nær så motive
rende, som hvis man kommer med en bog 
og siger: Jeg tror, den er noget for dig. Det 
handler om Zlatan og hele hans liv, før han 
blev professionel fodboldspiller«, forklarer 
hun. »Man bliver nødt til at hæfte sig ved, 
hvor elevernes næste udviklingszone er. Der 
er noget med mestringen, man bliver nødt til 
at være opmærksom på som lærer. Kan man 
skabe en situation, hvor eleven forstår bogen 
og får lyst til at undersøge, hvad den handler 
om, og klassekammeraterne forstår interes
sen, og læreren nikker, så er man på rette vej.  
Det er vigtigt at anerkende den personlige 
forståelsesmestring«. 

Men lærerne kan ikke have overblikket 
over al litteratur.

»Det er megasvært at få overblik som 
lærer. Jeg har som konsulent på Center for 
Undervisningsmidler givet en elev en bog, 
som jeg ikke selv har læst, og spurgt, om 

eleven vil se, om den duer. Så giver eleven en 
vurdering af bogen, som er meget værdifuld 
for mig. Men man bliver nødt til at bruge 
sin PLCmedarbejder, som ofte har et langt 
større overblik over børne og ungdomslit
teraturen«.  

Lærerens læselyst
Thomas Illums bog vækkede på ny lysten til 
at læse for Anette Vestergaard Søberg. 

»Han gør det genialt i den her bog. Han 
giver så meget af sig selv, at man kommer til 
at spejle sine egne læseoplevelser. Han væk
ker en litteraturenergi. Man kommer selv i 
tanke om, hvad man læste som barn. Man får 
fat i sin urkilde for læsning«. 

Hun tror, at lærere vil få meget ud af at 
læse bogen.

»Der er mange lærere, der gerne vil have 
en how tobog. De kan helt naturligt godt lide 
at få at vide, hvad de skal gøre i tredje lektion 
i morgen. Den her bog taler mere ind i at få 
ens litteraturdidaktiske grundtænkning på 
plads. Men får fyldt på i forhold til litteratur
didaktiske værdier. Det er et rigtig godt afsæt 
til at forfølge nogle af de opgaver, man kan 
finde. Det giver en optik til at kaste et blik på 
fagportalerne og se på, hvilken litteraturdi
daktisk tænkning der ligger bag. Som lærer 
stopper man op og tænker: Er det egentlig 
det, jeg vil, hvis jeg tror på, at eleverne skal 
have en undersøgende tilgang, eller skal jeg 
redidaktisere, så elevernes undersøgende 
tilgang også får en plads?« 
mbt@folkeskolen.dk 

DLF indgik i 2016 et samarbejde med 

Aarhus Universitetsforlag og Frie Skolers 

Lærerforening om at udgive en række 

bøger i serien »Pædagogisk rækkevidde«. 

Bøgerne skal formidle forskning og give 

undervisere ny faglig viden, som de kan 

bruge i deres hverdag og praksis. DLF-

medlemmer kan downloade bøgerne 

gratis som e-bog eller lydbog via Min 

side på dlf.org. De trykte bøger kan også 

købes til en særlig medlemspris.

Kunsten af læse  
af Thomas Illum

Udfordrende læsning  
af Janne Baltzer

Co-teaching
af Janne Hedegaard

Farvede forventninger
af Laila Colding Lagermann

Bæredygtig undervisning
af Suna Christensen 

Relationskompetence
af Louise Klinge 

Samspil mellem skole og hjem  
af Maria Ørskov Akselvoll 

Mobning 

af Helle Rabøl Hansen

Kønsbevidst pædagogik  

af Tekla Canger 

Undervisning er dannelse  

af Alexander von Oettingen 

Motiverende undervisning  
af Frans Ørsted Andersen 
Spilpædagogik  
af Andreas Lieberoth 

Læring i praksis  
af Ole Lauridsen 

Samarbejde og inklusion  
af Tine Basse Fisker 

Læringens DNA  

af Theresa Schilhab 

Digital dannelse  

af Jeppe Bundsgaard

GRATIS BØGER
TIL LÆRERE

L I T T E R AT U R L Æ S N I N G



Vidste du, at 13 til 16-årige er de
skoleelever, der oftest kommer 
til skade i tra�kken?
Hjælp dine elever med at blive sikre 
tra�kanter.  Det er nu, de har mest 
brug for det.

Få gratis besøg af en gæste-
underviser fra Rådet for Sikker Tra�k 
i din 8., 9. eller 10. klasse.

Tilmeld dig på sikkertra�k.dk/ToGo 
senest 14. august 2020.

Få trafik-
undervisningen
bragt direkte 
til din klasse 



A F G A N G S E KSA M E N

Antiklimaks
»En af de allersværeste beslutninger«, sagde undervisningsministeren, da 

hun aflyste sommerens afgangseksamen for 80.000 elever i 9. og 10. klasse.  
Professor håber, at aflysningen vil føre til tiltrængt debat om overgangssystemet 

fra grundskole til ungdomsuddannelse. De unge selv ærgrer sig.

T E K S T :  E R I K  B J Ø R N  M Ø L L E R  •  F O T O :  M A R I N E  G A S T I N E A U
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A F G A N G S E KSA M E N

Det var en af coronakrisens svære af
gørelser, som der altid vil være vidt 
forskellige holdninger til. Lærerne 
var indbyrdes uenige. Eksperterne 

var uenige. Politikerne var uenige. Og sidst, 
men ikke mindst, var også eleverne uenige.

Nogle af dem havde håbet på at kunne følge 
traditionerne og afslutte deres skolegang med 
manér – ikke bare ved at kaste med karamel
ler, men også ved at gå til eksamen og måske 
give deres karakterer et nøk opad. Andre 

åndede derimod lettet op, fordi de slipper for 
eksamensbordet.

Og dermed stod det også lysende klart, at 
der ville falde kritik, uanset hvad børne og un
dervisningsminister Pernille RosenkrantzTheil 
(Socialdemokratiet) besluttede sig for at stille 
op med grundskolens afgangseksamener.

Presset fra forældre og lærere for at få en 
afklaring på uvisheden var vokset dagligt efter 
coronanedlukningen, da undervisningsmini
steren endelig 6. april definitivt aflyste afgangs

eksaminerne for eleverne i 9. og 10. klasse. 
Hun lagde ikke skjul på, at det havde været en 
tung beslutning.

Snydes for en del af deres ungdom
»Jeg tror, man får rigtig meget ud af eksami
ner. Både fagligt og som et vigtigt punktum 
for folkeskoletiden. Og vi berøver en årgang en 
del af deres tidlige ungdom«, sagde ministeren.

Men beslutningen står ved magt. Af
gangseleverne er godt nok mere eller mindre 
tilbage i skolen nu, men de kommer til at 
afslutte deres mange års skolegang uden er
faringer fra eksamensbordet, inden de skal 
videre på en ungdomsuddannelse.

Det skaber dog ikke den store be
kymring hos Danske Gymnasier, der efter 
sommerferien tager imod en stor andel af 
afgangseleverne.

»Selve aflysningen af prøverne er vi ikke 
så bekymrede for. Når de skal til deres første 
prøver hos os, har vi alligevel orientering om 
eksamen og gennemgår reglerne. I forvejen 
oplever vi, at de nye elever er trænet ret 
forskelligt, i forhold til hvor de kommer fra«, 
siger formanden for Danske Gymnasier, Bir
gitte Vedersø.

Mens regeringens støttepartier har bak
ket op om aflysningen til fordel for fokus på 
god undervisning frem til sommerferien, har 
borgerlige politikere kritiseret aflysningen og 
kaldt den »tåbelig«.

»Jeg har meget svært ved at se de over
ordnede argumenter for, at man har valgt, 
som man har gjort. Jeg synes, man svigter 
afgangseleverne«, sagde Dansk Folkepartis 
Jens Henrik Thulesen Dahl.

Anderledes ser forskningschef, ph.d. An
dreas RaschChristensen fra Via University 
College på det. Han kalder beslutningen både 
»fornuftig« og »betimelig«.

»Alle gik jo i uvished. Vi skal ikke mange 
uger tilbage, før vi var usikre på, om de æld
ste elever i det hele taget ville komme tilbage 
til skolen inden sommerferien. Jeg er glad 
for, at det ikke var mig, der skulle træffe den 
beslutning, for man vil få tæsk, uanset hvad 
man besluttede«, siger han.

En del af skolens opgave
Andreas RaschChristensen synes generelt, at 
prøver og test fylder for meget i folkeskolen, 
men medgiver, at sommerens eksaminer 
blandt andet tjener det formål at træne 
eleverne i at gå til eksamen og belyse deres 
faglige niveau.

»Som voksen bliver man gentagne gange 
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sat i situationer, hvor man skal levere et eller 
andet inden for et givent tidsrum. Det er en 
del af skolens opgave at ruste eleverne til at 
gå til eksamen. Men det her betyder ikke, at 
livet er i frit fald for de elever, som ikke kom
mer til eksamen«, siger han.

Charlotte Rønhof, der er formand for 
Rådet for Børns Læring – et uafhængigt råd, 
hvis opgave det er at rådgive undervisnings
ministeren – tror da heller ikke, at den mang
lende eksamenserfaring ligefrem kommer til 
at påvirke afgangselevernes livsbaner.

»Men det er en flad fornemmelse, det er 
virkelig synd for dem. Jeg synes, det er ær
gerligt for alle børn og unge, at de ikke kan 
komme til afgangseksamen, for det er jo en 
helt naturlig måde at afslutte skolelivet på. 
Den træning, der ligger i at gå til eksamen, 
er vigtig at have med sig«, siger Charlotte 
Rønhof, som gerne havde set, at man havde 
forsøgt at gennemføre sommerens eksaminer 
i én eller anden form. 

»Jeg forstår ikke, hvorfor det ikke er mu
ligt at afholde eksaminer. Der er jo ikke rigtigt 
kommet en egentlig forklaring på aflysningen. 

Det var selvfølgelig noget andet, hvis man 
havde sagt, at det ikke kunne lade sig gøre af 
de og de grunde. Men man kommer lidt i tvivl 
om, hvorvidt det i virkeligheden er viljen, det 
skortede på«.

Håb om nyt blik på optagelsessystemet
Ifølge Rie Thomsen, der er professor mso i kar
rierevejledning på Danmarks Institut for Pæda
gogik og Uddannelse, er der kommet et stort 
fokus på eksamen og karakterer de seneste år.

»Det er klart, at der opstår en optagethed 
omkring det, fordi der er en talfiksering i op
tagelsessystemet med graduering af, hvad du 
skal have opnået for at komme over tærsklen 
til næste skridt. Og blandt nogle elever er der 
så den opfattelse, at når de skal til prøve, så 
kan de prøve at hæve deres gennemsnit. Vi 
kan godt have en tendens til at gøre den stra
tegi forkert, og det er urimeligt«, siger hun.

Til gengæld håber Rie Thomsen, at aflys
ningen af afgangsprøverne vil føre til et andet 
blik på optagelses og overgangssystemet fra 
folkeskolen til ungdomsuddannelserne.

»Systemet er blevet meget individualiseret 

og fokuseret på at vurdere. Jeg kunne godt 
håbe, at det her vil sætte gang i nogle debat
ter om vores optagelses og overgangssystem. 
Har vi et system, der bakker op om, at de unge 
tager næste skridt, eller er det blevet sådan et 
komplekst gok i nøddensystem?« spørger hun.

Inden aflysningen pressede også Dan
marks Lærerforening (DLF) på for en afkla
ring om sommerens eksaminer. Formanden 
for DLF’s undervisningsudvalg, Regitze Flan
nov, bakker op om aflysningen.

»Når der viste sig at gå så lang tid, inden 
de store elever kom tilbage, har det vist sig 
at være en rigtig god beslutning at aflyse. Det 
var en god beslutning at fokusere på at bruge 
den sidste del af skoleåret på god undervis
ning. Mange lærere har træningsøvelser med 
eleverne, og det er op til lærerne at vurdere, 
om det er en god måde at bruge den sidste 
del af skoleåret på. Vores vigtigste opgave er 
at få vores afgangselever så godt som muligt 
videre i ungdomsuddannelserne – og den 
opgave synes jeg, at der bliver taget godt vare 
på«, siger Regitze Flannov.   
ebm@folkeskolen.dk

De skulle have været i fuld gang med deres 9.-klasseeksaminer, i stedet har klassekammeraterne Mathias Keimling, Robin 
Wiegmans og Jens-David Olabode masser af tid til at hænge ud denne forsommer.



15-årige Mathias Keimling  
fra Ishøj ærgrer sig over sommerens 
aflyste afgangseksamen. »Det er 
en stor del af grundskolen, som vi 
pludselig mister«, siger han.

Han lægger ikke skjul på, at han har løftet sit 
niveau i CounterStrike betragteligt under de 
mange ugers coronanedlukning.

Men alligevel udviklede foråret 2020 
sig ikke, som 15årige Mathias Keimling og 
mange af hans jævnaldrende havde håbet og 
forventet. Blandt andet er deres afgangseksa
men aflyst, og det er super ærgerligt, mener 
Mathias Keimling, der går i 9. klasse på Vibe
holmskolen i Ishøj.

»Man kommer næsten lidt i chok. Selv om 
eksamen måske ikke lyder som det fedeste 
nogensinde, så er det bare en kæmpe stor 
del af grundskolen, som vi pludselig mister. Nu 
slutter det bare uden videre – meget åbent. Jeg 
havde glædet mig til det, men jeg kender også 
nogle, der er glade for, at det er aflyst, fordi de 
ikke er så meget for at fremlægge«, siger han.

Ifølge Mathias Keimling, der også er med
lem af Danske Skoleelevers bestyrelse, er det 
problematisk, at afgangseleverne nu skal be
gynde på ungdomsuddannelser uden at have 
en erfaring i at gå til eksamen.

»Det er lidt ekstremt. Gymnasielærerne er 
jo ikke forberedt på at få elever, der aldrig har 
været til eksamen«.

Klassekammeraternes største bekymring 
lige nu er, om de kan komme ud og kaste 
karameller og holde dimissionsfest, beretter 
Mathias Keimling.

»Og jeg ville da også lyve, hvis jeg sagde, at 
jeg ikke også tænker på det. Det er jo også en 
kæmpe del af at afslutte grundskolen – lige
som eksamen«.   
ebm@folkeskolen.dk

»Nu slutter det  
bare uden videre«

A F G A N G S E KSA M E N
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På Vibeholmskolen holder mange af lærerne 
små prøveeksaminer, så de bedre kan 
vurdere elevernes standpunktskarakterer, 
beretter Mathias Keimling  – men han ville 
hellere have været oppe til rigtig eksamen.

»Nu slutter det  
bare uden videre«
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3. juni 2020 | kl. 07.24

Politisk aftale sikrer, at finanslovspengene går til flere lærere

4. juni 2020 | kl. 11.25

Der var to muligheder. Forhandlingssammen-
brud eller forhandlingspause. Sådan skitserer 
formand for Danmarks Lærerforening (DLF) 
Anders Bondo Christensen situationen i for-
handlingerne om en ny arbejdstidsaftale mel-
lem KL og Lærernes Centralorganisation, som 
er foregået hen over foråret. Der har været 
intense forhandlinger gennem hele pinsen, 
men Anders Bondo fortæller i en video til 
DLF’s medlemmer, at der trods fremskridt er 
vanskeligheder:

»Vanskeligheder, der er så store, at vi efter 
mange, mange timers forhandling måtte kon-

statere, at dem kan vi ikke løse lige nu. I den 
situation er der to muligheder: At en af par-
terne siger: Vi kan ikke komme videre, vi må 
konstatere forhandlingssammenbrud. Det er 
slut. Den anden mulighed er, at vi sætter for-
handlingerne på pause«, siger Anders Bondo 
og understreger, at hvis KL er indstillet på at 
finde nye veje, så er DLF også.

»Men der ligger ikke en aftale før sommer-
ferien. Det er helt umuligt på nuværende tids-
punkt.  Og derfor vil en eventuel afstemning 
om en arbejdstidsaftale først foregå i det nye 
skoleår«, siger han.

KL går også efter at lande en arbejdstids-
aftale, understreger formand for KL's løn- og 
personaleudvalg, borgmester i Høje-Taastrup 
Michael Ziegler: 

»Vi har brugt rigtig mange kræfter på at 
forhandle i et samarbejdsspor. Det er en mu-
lighed, at det kan lykkes. Men der er også 
andre veje, man kan gå, hvis det skal vise sig 
at være for svært. Så længe der er muligheder, 
skylder vi skolen, lærere og elever, at vi bliver 
ved med at forsøge«.  
mbt@folkeskolen.dk

»Vi skal prøve at tænke os om en ekstra gang, inden vi helt opgiver«, siger Lærerforeningens 
 formand, Anders Bondo Christensen.

Regeringen og aftalepartierne blev før jul enige om at afsætte 275 
millioner kroner i år, 400 millioner i 2021, 550 millioner i 2022 og 
807 millioner kroner fra 2023 og frem. Nu er regeringen, De Radikale, 
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om 
udmøntningen af pengene, så de bliver brugt på flere lærere. Af aftalen 
fremgår det, at pengene kun kan bruges på løn- og pensionsudgifter. 
Der bliver desuden indført et krav om, at kommunerne skal kunne 
dokumentere, at pengene er gået til flere lærere. Modellen gælder p.t. 
kun udmøntningen af de 275 millioner kroner, der er afsat i år. 

»Med den her aftale tager vi de første vigtige skridt til at sikre 
flere lærere i folkeskolen, og at folkeskolen får de nødvendige 
rammer og resurser. Folkeskolens betydning for samfundet kan ikke 
overvurderes, og derfor er jeg glad for, at regeringen og regeringens 
støttepartier har taget ansvar for at gå sammen om at investere i 
flere lærere til folkeskolen«, siger børne- og undervisningsminister 
Pernille Rosenkrantz-Theil i en pressemeddelelse.

Ingen arbejdstidsaftale 
før sommerferien

Foto: Les Kaner/UVM
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2. juni 2020 | kl. 16.20

SF: Karakterer                                   
skal ikke skabe                 
konkurrence
Når Løgstør Skole får lov til at fortsætte 
et forsøg med at give 7.-klasser stand-
punktskarakterer, skal det være for at gøre 
eleverne dygtigere og ikke for at skabe 
konkurrence blandt dem, mener børneord-
fører for Socialistisk Folkeparti Theresa 
Berg Andersen. I ansøgningen om at få 
lov til at fortsætte forsøget lagde Løgstør 
Skole imidlertid også blandt andet vægt 
på, »at karaktergivningen for nogle drenge 
vil appellere til faglig konkurrence«. »Vi 
råber ikke højt med, hvem der får 10 og 12. 
Vi bruger det i dialogen med den enkelte 
elev, i forhold til om de når deres potentia-
le«, siger leder på Løgstør Skole Klaus Toft.

28. maj 2020 | kl. 15.50

Efter corona: 
Kommuner kan få 
penge til sommerskoler 
Et bredt flertal har afsat penge til 
sommerskoler, læringscamps og 
andre faglige tilbud, der skal lukke 
udsatte elevers faglige huller efter 
en lang periode uden fysisk sko-
legang. Kommuner kan søge om 
pengene sammen med civilsam-
fundsaktører som for eksempel 
foreninger. Børne- og undervis-
ningsminister Pernille Rosen-
krantz-Theil (Socialdemokratiet) 
fremhæver, at de afsatte midler 
i høj grad går til at ruste frivillige 
foreninger til at hjælpe sårbare og 
udsatte børn og unge.

3. juni 2020 | kl. 8.30

Ordblinde elever 
kommer massivt 
bagud fagligt
Selv om skoler sætter ind 
med en kompenserende 
indsats sammen med foræl-
drene, sikrer det ikke altid, 
at ordblinde elever kan følge 
med fagligt. I flere sager ser 
Klagenævnet for Special-
undervisning, at elever får 
behov for specialundervisning 
i udskolingen, på trods af at 
skolen har iværksat en kom-
penserende indsats, når det 
er blevet afdækket, at de har 
ordblindhed.

29. maj 2020 | kl. 12.48

Lærervikar: Vi er stillet 
virkelig dårligt under 
coronaen
»Vi er gået glip af en hel må-
nedsløn, og vi skal blive hjemme 
uden løn, hvis vi udviser de mind-
ste symptomer på corona«, lyder 
det fra lærervikar på specialsko-
len Skolen i Charlottegår den i 
København Freja Hvid Kirchert. 
Hun valgts sammen med tre an-
dre lærervikarer at skrive budska-
berne »Grib vikarerne i krisen«, 
»Ingen løn under lockdown« og 
»Ingen dækning ved sygdom« 
med pangfarvet kridtspray foran 
en række københavnske skoler 
og daginstitutioner.

To ud af tre lærere brugte mere tid på 
forberedelse under coronahjemsendelse

FIK DU  
LÆST: 

Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk 

Billig studietur til 
Tyskland -tog eller bus

725
685
765
820

2.586
1.615

Berlin | Tog | 4 dg/3 nt. ............

Berlin | Bus | 3 dg/2 nt. ............

Hamborg | Tog | 4 dg/3 nt. .....

Hamborg | Bus | 3 dg/2 nt. .....

München | Tog | 5 dg/4 nt. .....

München | Bus | 6 dg/3 nt. .....

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

Skræddersyet produkt • Tidsbesparelse 
Hjælp til fagligheden • Egen konsulent

Prisen er en FRA-pris i kr./person inkl. transport i  fly på økonomiklasse, 
overnatning på hotel/hostel i flersengsværelser inkl. morgenmad. 
Mere info - se www.benns.dk/studietur.  

Det går langsomt fremad mod delmålet på 90 procent kompetencedækning i folkeskolens fag. 
Total kompetencedækning er af regeringen og KL blevet udskudt til 2025. Næsten alle timer i 
fysik/kemi, dansk, fransk og matematik varetages af en faguddannet lærer, mens de lavest dæk-
kede fag også i år er kristendom, billedkunst, natur/teknologi, historie og madkundskab. Det viser 
tal fra Undervisningsministeriet. De viser også, at målet på 90 procent er nået for udskolings-
klasserne, mens det kniber langt mere i indskoling og på mellemtrin.

Fag med lavest kompetencedækning

Kristendoms
kundskab

Billedkunst Natur/teknik Historie Madkundskab

58,7 %
70,7 % 71,6 % 75,5 % 77,5 %

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets Uddannelsesstatistik.

3. juni 2020 | kl. 13.28

Kompetencedækning nærmer                 
sig delmålet
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7 
AFDELINGER NEDLÆGGES

Syv afdelinger, som ligger på selvstændige ma-
trikler, nedlægges. I fire tilfælde er det et resultat 
af en tidligere beslutning. I Svendborg bliver hel-
dagsskolen en afdeling fattigere, når skolen flytter 
fra sine to afdelinger til sommer for at samles på 
en tidligere folkeskole. I januar i år flyttede ele-
verne på to sammenlagte skoler ved Herning ind i 
en nybygget skole. Ved Aabenraa blev eleverne fra 
to sammenbragte skoler samlet efter en udvidelse 
af den ene matrikel, og hos naboerne i Haderslev 
skiftede en afdeling med specialelever fra en fol-
keskole til kommunens specialskole.

3 
NYE SPECIALSKOLER OG EN LUKNING

I Køge Kommune bliver en specialafdeling under 
en folkeskole i Herfølge selvstændig til sommer, 
og Lolland opretter en specialskole, som kommer 
til at bestå af den nuværende centerafdeling for 
elever med autisme og multihandicap i Maribo 
og afdelinger for elever med andre udfordringer 
tre andre steder i kommunen. Slagelse Kommune 
åbner et dagbehandlingstilbud med skole for op 
til ti elever for at undgå anbringelser. Aalborg går 
den modsatte vej og nedlægger Godthåbsskolen 
med to afdelinger.

FALDET ER FLADET UD

Udviklingen i antal specialskoler, 2010-2019

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet. Tallene er opgjort per 1. oktober det pågældende år

2010
188

2011
180

2012
165 2013

162

2014
148 2015

145

2016
136 2017

130
2018

130 2019
128

Skolestatus 2020
Tre skoler forsvinder, 14 skoler lægges sammen, og tre nye specialskoler åbner. Det er nogle af ændringerne 
til næste skoleår, viser Folkeskolens årlige gennemgang af de kommunale skolestrukturer.

3 
SKOLER NEDLÆGGES

Dannelunde Skole på Lolland nedlægges. 
Beslutningen blev truffet for et år siden 
under en større ændring af skolestrukturen. 
I praksis eksisterer skolen ikke længere, 
da forældrene har flyttet deres elever. 
Guldborgsund og Aarhus bliver hver en skole 
fattigere, da begge kommuner lægger to 
skoler sammen på den enes adresse. Begge 
steder får skolen et nyt navn. I Aarhus flytter 
skolen ind i en nybygget skole i 2025. 

14 
SKOLER LÆGGES SAMMEN

Rudersdal lægger otte skoler sammen 
parvis, så de reduceres til fire skoler med 
hver to afdelinger. Dermed tegner den 
nordsjællandske kommune sig for over 
halvdelen af dette års sammenlægninger. I 
alt bliver 14 skoler lagt sammen parvis.
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1.084 
SKOLER 

128 
SPECIALSKOLER

Der har tidligere hersket forvirring om, 
hvor mange skoler vi har i Danmark. Det 
skyldes, at nogle sammenlagte skoler 
har beholdt deres skolenummer, så én 
skole med for eksempel tre matrikler 
fortsat figurerede som tre skoler. Nu 
laver Undervisningsministeriet en 
opgørelse, som udelukkende omfatter 
selvstændige skoler – uanset om 
de ligger på en eller flere matrikler. 
Opgørelsen viser, at der i dette skoleår er 
1.084 folkeskoler og 128 specialskoler.

NU ÅBNER DER 
IGEN SPECIAL-
SKOLER
Flere kommuner samler de faglige kompetencer omkring 
elever med særlige behov på nye specialskoler. Men skolerne 
får ikke lov til at passe sig selv. Målet er øget inklusion, lyder det 
fra fire kommuner med nye specialskoler.

TEKST: HENRIK STANEK 

FOTO: LARS JUST

Efter seks års tilløb med drøf
telser og konkrete forbere
delser slog Lundevejsskolen 
dørene op i august 2019. Spe

cialskolen i Hørsholm har plads til 40 
elever med særlige behov og rummer 
cirka det antal elever, der tidligere gik 
i små diagnoserettede specialtilbud på 
fire almenskoler.

»Vi drøftede i flere år, om vi skulle 
oprette en specialskole for at skabe et 
bedre tilbud. For børnene handlede det 
om manglende relationer og læringsfæl
lesskaber. Der gik ti elever hvert sted, 
og hvis du kun går i klasse med to an
dre, og du ikke trives med dem, er det 
svært at få en god skoledag«, fortæller 
kommunens centerchef for dagtilbud og 
skole, Hanna Vinkel.

En anden udfordring var, at hvis et 
tilbud fik visiteret bare to elever færre 
end normeringen, skulle der siges farvel 
til medarbejdere.

»Når vi fik brug for kompetencerne 
igen, havde medarbejderne fundet an
dre job. Samtidig ønskede vi at oprette 
skole ud fra andre principper end efter 

dia gnoser. Nu sætter vi eleverne sam
men efter deres resurser. De har typisk 
mere end én diagnose, og hvor én kan 
være fremtrædende, når eleverne er 
små, kan det være en anden dia gnose på 
mellemtrinet. Tidligere skulle børnene 
skifte tilbud, men nu har vi faglighe
derne under samme tag«, siger Hanna 
Vinkel.

Dermed er Hørsholm en del af en 
tendens. Siden 2010 er antallet af spe
cialskoler faldet fra 188 til nu 128, viser 
Undervisningsministeriets tal. Over 
halvdelen af de 50 skoler forsvandt i 
årene omkring 2012, da inklusionsloven 
trådte i kraft. Nu åbner nye specialsko
ler, viser Folkeskolens årlige status over 
skoleændringer. 

En attraktiv arbejdsplads
Ud over Hørsholm åbnede Halsnæs 
Kommune i Nordsjælland en specialsko
le i 2019. Lillebjerg Skole har 50 elever i 
specialskole, 30 i dagbehandling og bli
ver udvidet med et såkaldt 14-21tilbud 
for 25 børn med familiemæssige van
skeligheder. Skolen skal bo i en nedlagt 
indskolingsafdeling i Hundested, som er 
ved at blive bygget om, så i år har sko
len sine elever på to andre matrikler. 

»Vi har næsten haft danmarksrekord 

Kilde: Lærerkredsene i DLF og Børne- og 
Undervisningsministeriet

Få det fulde overblik kommune for 
kommune på: folkeskolen.dk/1844847
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i anbringelser, og med et lokalt tilbud kan 
forældrene stadig have en tilknytning til deres 
børn. Vi vil også arbejde væsentligt mere fore
byggende, og det kræver, at vi er et attraktivt 
sted for medarbejdere, som er kompetente 
til at løse opgaven«, siger Helge Friis (Social
demokratiet), formand for udvalget for skole, 
uddannelse og dagtilbud. 

Han er sikker på, at Lillebjerg Skole bliver 
en attraktiv arbejdsplads, når medarbejderne 
kommer i samme hus.

»Mange skal pendle for at arbejde hos os. 
Derfor bliver vi ikke overrendt, når vi søger 
lærere, men når skolen får volumen, kan 
medarbejderne hjælpe hinanden med at ud
vikle sig fagligt«.

En afdeling føler sig let overset
I år åbner Lolland en specialskole med 
afdelinger på flere matrikler rundtom i kom
munen. Skolen får egen leder, et budget på 
40 millioner kroner og en afdelingsleder på 
hver enhed.

»Det er mere fleksibelt, at skolen har sin 
egen økonomi, for så kan den kanalisere 
penge hen til en afdeling med spidsbelastning. 
Samtidig har vi oprettet et visitationsudvalg 
med lederen af specialskolen, lederen fra 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og mig. 
Vi har overblikket over alle tilbud og ser på 
mulighederne fra barnets vinkel. Hvis vores 
specialtilbud lå under forskellige almenskoler, 
kunne der gå købmandskab i det imellem 
skolerne, og det undgår vi med en selvstændig 
specialskole«, siger skolechef Espen Andersen.

Til næste år følger Varde Kommune trop og 
åbner en specialskole med 200 elever og 100 
medarbejdere på den nuværende Sct. Jacobi 
Skole, der som led i en større strukturændring 
nedlægges som almen folkeskole.

»Vi opnår synergi ved at samle de faglige 
kræfter fra de specialafdelinger, vi har på to 

almenskoler i dag. Samtidig får vi en skolebe
styrelse, som kun tænker på specialdelen«, 
siger Peder Foldager (Venstre), formand for 
udvalget for børn og læring.

Ligesom sin kollega i Halsnæs peger Peder 
Foldager på, at lærerne får bedre mulighed for 
at trække på hinandens kompetencer, når de 
arbejder samme sted.

»Lærerne i de to specialafdelinger er 
dygtige, men jeg tror ikke, at de altid får den 
opmærksomhed, de kunne ønske. Det er ikke 
en kritik af lederne på de to skoler, for det er 
sådan, virkeligheden er, når man arbejder i en 
afdeling. Nu får vi en skoleledelse med fuldt 
fokus på specialområdet, og som kan dele 
børnene i grupper, hvor de matcher hinanden 

»Vi vil ikke ud i, at 
skolerne opretter 
selvopfundne 
specialklasser«.
Espen Andersen, 
skolechef, Lolland
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i forhold til deres udfordringer. På den måde 
kan skolen arbejde med fagligheden«, siger 
Peder Foldager.

Inklusion står stadig på dagsordenen
På Lolland er specialskolen et resultat af en 
ny strategi, som også skal styrke inklusionen.

»Antallet af visitationer til specialtilbud er 

steget og steget. Vi vil hellere inkludere elever
ne i almenskolen, og derfor sætter vi også ind 
med læringsfællesskaber, som kan rumme flest 
mulige børn«, siger Espen Andersen.

Fremover skal skolerne betale for at få en 
elev på specialskolen. Det skal give skolerne 
incitament til selv at skabe et tilbud til eleven. 
Netop den model har i andre kommuner 

skabt kritik af, at skolerne så ikke sender de 
elever af sted, som har brug for at komme 
på specialskole. Derfor vil skolechefen og 
lederen af specialskolen følge op på, hvordan 
læringsfællesskaberne på skolerne fungerer. 

»Vi vil ikke ud i, at skolerne opretter selv
opfundne specialklasser. Hvis de vil beholde 
en elev med særlige behov, kan de løse det 
med tolærerordninger eller ved at tage eleven 
ud af klassen til nogle ting, men det meste af 
tiden skal eleven gå i sin almenklasse«, siger 
Espen Andersen.

Den helt store udfordring ligger i at skabe 
positive læringsfællesskaber i almenskolen, 
mener han.

»Lærerne skal til at indrette undervisnin
gen efter, at de har elever med særlige behov 
i klassen. Det er en svær øvelse, så vi vil 
arbejde med observation af lærerne og feed
backkultur. Det skal vores læringscenter være 
med til at udvikle. Vi arbejder i forvejen med 
coteaching, og det kan godt blive bedre. Vi 
har også talt om, at specialskolen kan tage ud 
og hjælpe skolerne med specialviden. Det er 
dog ikke besluttet endnu«. 

I alt skal 70 lærere og pædagoger skifte 
arbejdsplads, fordi de nuværende decentrale 
specialtilbud ikke findes efter sommerferien.

»Vores mål er at sluse elever tilbage til 
almenskolen, i takt med at læringsfælles
skaberne udvikler sig, så halvdelen af de 
200 nuværende elever i specialtilbud går 
i almenskole om totre år. Det betyder, at 
specialskolen mister penge. Til gengæld får 
almenskolerne råd til at hente personale fra 
specialskolen, for den samlede resurse på 
700 millioner kroner bliver i skolevæsenet«, 
siger Espen Andersen. 

Specialskole er en ligeværdig partner
Heller ikke Lundevejsskolen i Hørsholm får 
lov til at passe sig selv. Også her er inklusion 
på dagsordenen.

»Som mange andre kommuner har vi et 
merforbrug på specialundervisning, og alle 
har været åbne for en forandring på området. 
Derfor vurderer specialskolens leder og med

Siden 2010 er antallet af specialskoler faldet fra 188 til 
nu 128, viser Undervisningsministeriets tal. Men nu åbner 
kommunerne nye specialskoler, viser Folkeskolens årlige 
skolestatus. En af dem er Lundevejsskolen i Hørsholm 
Kommune. .
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arbejdere løbende, om den enkelte elev er klar til at indgå 
i fællesskabet i almenskolen både fagligt og socialt«, siger 
centerchef Hanna Vinkel.

Det er en stor styrke, at specialskolen har egen leder, 
bestyrelse og medarbejdere, som alle har fokus på elever 
med særlige behov, mener hun. 

»Det giver ligeværdighed i forhold til de andre skoler, 
at specialskolen ikke bare er en afdeling på en anden 
skole. Vores skoleledere mødes hver 14. dag, og special
skolelederen er med. Her træffer vi fælles beslutninger på 
det specialpædagogiske område. Vi har fået øget fokus på 
specialområdet og har taget et samlet ryk, fordi vi ønsker 
at arbejde med specialundervisning på en anden måde«.

Tanken er, at der skal skabes flere pædagogiske tilbud 
på almenskolerne, og Lundevejsskolen er en vigtig del af 
det arbejde. 

»Specialskolen er en vigtig part og samarbejdspartner 
i vores videns og kompetencecenter. Det er ikke i gang 
endnu, men der er afsat knap 1,3 millioner kroner i bud
get 2020. Det vil igen skabe tæt kontakt mellem special
skolen og almenskolerne«, siger Hanna Vinkel. 

Større bevægelse mellem almen- og specialskole
I Varde har politikerne diskuteret, om specialskolen kom
mer for langt væk fra almendelen. Men også i det vestjy
ske skal skolen ses i en ny kontekst.

»Vi skal have større bevægelse mellem specialskolen 
og almenskolerne omkring de gråzonebørn, som er udfor
dret i almenskolen, men er lidt for gode til specialskolen. 
Enten skal de være begge steder, eller vi skal løfte almen
delen, så de kan være der på fuld tid. Den interaktivitet 
tror jeg ikke, man havde, da man for år tilbage nedlagde 
specialskoler. Dengang levede skolerne deres eget liv«, 
siger udvalgsformand Peder Foldager.

I dag er det et ønske fra både politikere, almenskoler 
og lederen af den kommende specialskole, at der skal gø
res noget for gråzonebørnene.

»Det er et godt udgangspunkt. Samtidig får specialsko
len en bestyrelse med forældre, som kan byde ind med 
erfaringer om børn med særlige behov. Det øger chancen 
for succes«, siger Peder Foldager.

I Halsnæs er det også et mål at sluse elever tilbage til 
almenskolen.

»Lederen af specialskolen sidder med i ledelsesteamet 
under skolechefen, og det sikrer en hurtig kommunikation 
skolerne imellem. Når vi køber tilbud uden for kommu
nen, kan vi ikke altid være sikre på, at vi får et godt samar
bejde«, siger udvalgsformand Helge Friis.   
folkeskolen@folkeskolen.dk

»Det giver ligeværdighed i 
forhold til de andre skoler, at 
specialskolen ikke bare er en 
afdeling på en anden skole«.
Hanna Vinkel, 
centerchef, Hørsholm

S KO L E S TAT U S  2 0 2 0

Elever og lærere husker stadig at spritte hænderne af flere gange i løbet af skoledagen.
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SELVSTÆNDIG 
SPECIALSKOLE GIVER 
ELEVERNE EN IDENTITET
Eleverne på Lundevejsskolen i Hørsholm er stolte af, at de nu 
har deres egen skole. De trives også bedre, fordi de har fået flere 
kammerater. Det er også blevet lettere for lærerne at undervise, 
fortæller skoleleder og tillidsrepræsentant.

TEKST: HENRIK STANEK

 FOTO: LARS JUST

»Har du fået nye bøger i dansk?« spurgte en 
mor sin datter en af de første dage efter som
merferien sidste år.

Pigen var begyndt på den nyåbnede Lun
devejsskolen, som har overtaget elever fra fire 
små specialtilbud i Hørsholm Kommune. Men 
hun havde ikke fået nye bøger.

»Så har du vel fået en computer eller en 
tablet?« lød morens opfølgende spørgsmål. 

Det havde datteren heller ikke, for udsty
ret var ikke klar endnu.

»Men ved du hvad, mor? Jeg har fået fire 
nye venner«.

Skoleleder Thomas Nyborg refererer dialo
gen, som han har fået gengivet af moren sam
men med en erkendelse af, at hun havde haft 
for stort fokus på det skolefaglige.

»Vi begyndte skoleåret med at arbejde 
med det relationelle. Alt var nyt, og relatio
nerne skulle på plads, for at eleverne kan 
trives og lære noget. De tidligere tilbud var 
rettet mod forskellige diagnoser og havde 
hver kun ti elever, så hvis man ikke lige klik
kede med nogle af de andre, kunne man have 
det svært«, siger han og vurderer, at mange af 
eleverne har følt sig ensomme.

»Hvis man gør det, er man trist, både når 

man skal hjemmefra, og når man kommer 
hjem igen. Flere forældre har meldt tilbage, 
at deres børn er glade for at gå på Lundevejs
skolen, for nu har de nogle at være sammen 
med. Det smitter af på vores skolefritidsord
ning. Der kommer mange flere, fordi eleverne 
kender hinanden på tværs af grupperne«.

Lærerne har samme oplevelse med ele
verne, fortæller tillidsrepræsentant Marie
Louise Bang.

»Vi har for eksempel en elev, som i stort 
set hele sin skoletid har været ene pige blandt 
drenge. Hun synes ikke, det er specielt sjovt 
at spille fodbold og hockey, så hun var nødt 

Skoleleder Thomas Nyborg på den nye specialskole i Hørsholm Kommune. Lundevejsskolen åbnede sidste år og begyndte 
skoleåret med at arbejde med det relationelle for både elever og medarbejdere.
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til at søge kontakt hos os voksne. Nu har hun 
fået nogle at spejle sig i«.

Grupper i stedet for klasser
Det er helt bevidst, at skoleleder Thomas Ny
borg taler om grupper i stedet for klasser.

»Som samlet tilbud behøver vi ikke kun at 
se på diagnoser. I stedet tager vi udgangspunkt 
i, hvad eleverne kan, og fordeler dem i grup
per, hvor de matcher hinanden fagligt. En 
elev, som aldersmæssigt hører til i 3. klasse, 
kan blive undervist sammen med elever fra 1. 
årgang. Hvis vi siger til ham, at han skal un
dervises med nogle fra 1. klasse, opfatter han 
det let som et nederlag. Derfor har vi italesat, 

at de er i gruppe med dem, de kan lære noget 
sammen med, og vi har hørt flere elever sige 
til hinanden, at 'det er meget bedre, at vi to 
er sammen, for vi passer til hinanden'. Når 
eleverne siger det i skolen, siger de det også 
derhjemme, og det får forældrene med«, siger 
Thomas Nyborg.

De homogene grupper skaber bedre triv
sel for både elever og lærere, tilføjer Marie
Louise Bang.

»Når meget udadreagerende elever er sam
men med stille elever, bare fordi de har den 
samme diagnose, er det svært at passe på de 
stille. Her er det nemmere at være på forkant 
med hele gruppen frem for at skulle være det 

med hver enkelt elev. Det er også lettere at 
tilrettelægge undervisningen, når eleverne 
matcher hinanden, og det betyder, at de kan 
holde pause samtidig. Så som lærere behøver 
vi ikke hele tiden at være i alarmberedskab«, 
siger tillidsrepræsentanten.

Lærerne har forskellige fagligheder
Eleverne møder i deres gruppe om morge
nen, hvor kontaktlæreren gennemgår dagens 
program. De slutter også af i gruppen, men 
indimellem kan de lave noget på tværs. Både 
indskoling, mellemtrin og udskoling er for 
eksempel i gang med et projekt forskellige 
steder i skoven.

Speciallærerne på Lundevejsskolen synes, at det er nemmere at tilrettelægge undervisningen, når de har en mere homogen gruppe elever, der matcher hinanden.

S KO L E S TAT U S  2 0 2 0
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Speciallærerne på Lundevejsskolen synes, at det er nemmere at tilrettelægge undervisningen, når de har en mere homogen gruppe elever, der matcher hinanden.

»At skolen er selvstændig, betyder, at 
eleverne har en skole med sin egen identitet: 
’Det er her, jeg går – det er min skole’. Men 
det er et tveægget sværd, for en specialskole 
har noget negativt over sig. Det var en bekym
ring, mange forældre havde, da vi åbnede – at 
vi ville blive betragtet som en tosseskole. Men 
vi er en skole som alle andre, og forældrene 
er glade for, at de kan præge skolens værdi
sæt«, siger skolelederen.

MarieLouise Bang forventer, at Lunde
vejsskolen kommer til at køre endnu bedre 
i næste skoleår og blandt andet skabe flere 
tværfaglige forløb for eleverne.

»Vi begyndte skoleåret med at pakke flyt

tekasser ud og måtte også klippe en hæl og 
hugge en tå, for vi kom fra forskellige kultu
rer. Men det er en klar gevinst, at vi har fået 
et større lærerværelse. Vi har arbejdet med 
forskellige elevgrupper, og derfor kan vi byde 
ind med forskellige fagligheder, når vi udvik
ler pædagogikken omkring en elev«.

Hun har svært ved at give et konkret ek
sempel på, hvad hun selv har lært under en 
faglig sparring.

»Det foregår meget som pingpong på vores 
teammøder og til supervision, men der er 
ingen tvivl om, at vi har fået et bedre fagligt 
miljø. Samtidig har vi fået mulighed for at 
skabe et bedre læringsmiljø for eleverne. 
Alene rammerne er bedre end det, de fleste 
af os kommer fra. Nu har vi for eksempel en 
legeplads, og en forudsætning for god læring 
er, at eleverne kan få de pauser, de har brug 
for«, siger MarieLouise Bang.

Skolelederne samarbejder tæt
Thomas Nyborg sidder i det kommunale 
ledelsesfællesskab på lige linje med sine le
derkolleger fra de almene skoler. At der kun 
er fem skoler i kommunen i alt, gør det mu
ligt for skolelederne at tale om elever med 
udfordringer, når de mødes hver 14. dag.

»Vi ser på, om en elev kan have gavn af at 
begynde hos os, eller om det vil være bedre, 
at eleven kommer ind i en klasse på en af de 
andre skoler. Eller måske har vi en elev, som 
er god til fysik/kemi. Så kan det være, at han 
kan deltage i det fag i en almen klasse. Først 
med støtte fra os og siden alene«.

Elevernes udfordringer forsvinder ikke af 
at gå på Lundevejsskolen. Opgaven er at lære 
dem at håndtere udfordringerne, så de kan 
uddanne sig og indgå i samfundet. 

»Vi lægger os i selen for at få eleverne til
bage i almenskolen. Vi har ikke sluset nogle 
helt ud i endnu, men vi har en elev på bed
ding«, fortæller Thomas Nyborg.

Der venter også en opgave med at sætte 
skolens specialpædagogiske kompetencer i 
spil i skolevæsenet.

»Vi skal finde ud af, hvad der er den bed
ste måde at gøre det på for os. Det kan være, 
at lærerne skal have timer til at observere, 
vejlede og sparre med kolleger i almensko
len, men vi kan også oprette et kompeten
cecenter og byde ind med viden om for 
eksempel udadreagerende børn med ADHD. 
Det er mit ansvar at sætte vores kompeten
cer i spil, og jeg drøfter med de andre skole
ledere, hvordan vi kan lægge rammerne for 
det«, siger Thomas Nyborg.   
folkeskolen@folkeskolen.dk

STÆRKE
SAMMEN

GRATIS 
– med nyt modul 

omhandlende psykisk vold

STÆRKE SAMMEN 
er Red Barnets rettighedsbaseret 
undervisningsmateriale med fokus
på vold og overgreb. Materialet
styrker børns evne, muligheder og
vilje til at handle i forhold til udfor-
dringer og svære situationer. 

STÆRKE SAMMEN 
fremmer et stærkt og trygt klasse-
fællesskab blandt eleverne på
mellemtrinnet og er blandt andet
kendetegnet ved en høj grad af
samhørighed, gensidig omsorg,
støtte og accept af forskelligheder.  

Du kan finde det gratis 
undervisningsmateriale på: 
redbarnet.dk/staerkesammen
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DEBAT

Der er mig bekendt ingen i Danmark, der ikke 
lovpriser den danske model. Og her i for
bindelse med Covid19pandemien har vores 
arbejdsmarkedsmodel endnu en gang vist sin 
helt store samfundsmæssige værdi. Derfor 
skal vi også stå sammen om at forsvare den 
store styrke, som den danske model er for 
vores samfund, og derfor bør alle bakke op 
om, at lærerne får en arbejdstidsaftale.

Hele grundtanken i den danske model 
er, at vi respekterer ledelsens ret til at lede 
og fordele arbejdet, men at det sker under 
aftalte rammer, som ledelsen er forpligtet på. 
Det grundlæggende princip har været bæ
rende siden 1899, og det var det princip, der 
blev knægtet i 2013 med lov 409 dels gennem 
indgrebet, dels gennem indholdet i lov 409. 
Med loven forsvandt balancen, fordi loven 
fjernede de aftalte rammer og lod ledelsesret
ten alene tilbage.

Nu efter ugers forhandlinger, udsættelse 
af deadline og et intenst forløb hen over pin
sen står vi fortsat i den situation, at vi ikke 
har kunnet nå til enighed om en aftale. En 
arbejdstidsaftale, der langt om længe kan er
statte den forkætrede lov 409 og genoprette 
respekten for den danske model – også på 
vores område. 

Pinsen var absolut sidste frist, hvis vi 
skulle kunne nå debat og afstemning om en 
ny aftale inden sommerferien. Den deadline 
kunne der umuligt ændres på, hvilket vi også 
havde gjort vores modpart klart. KL har ef
terfølgende givet udtryk for, at man fortsat 
ønsker at nå en aftale og derfor gerne igen vil 
mødes ved forhandlingsbordet.

Vi vil ikke lade nogen mulighed uforsøgt. 

Vil KL være med til at genskabe balancen, 
som er udgangspunktet for vores aftalesy
stem, og indgå en aftale med lærerne, der 
kan modsvare de aftaler, der gælder for de 
øvrige ansatte i kommunerne, bliver det ikke 
os, der forhindrer, at vi tager en runde mere.

Vi starter ikke på bar bund. Forhand
lingerne indtil nu har heldigvis bragt os et 
godt stykke fremad, og en tænkepause kan 
måske være det, der skal til, for at vi kan 
løse øjensynligt uoverstigelige problemer, vi 
er stødt på. Vi forhandler naturligvis ud fra 
det mandat, som kongressen har givet os. 
Forudsætningen for en arbejdstidsaftale er, at 
vi med aftalen får genoprettet balancen i den 
danske model. Det er i alles interesse – også i 
arbejdsgivernes. 

Vi vil ikke lade 
nogen mulighed 
uforsøgt.

DLF MENER
ANDERS BONDO CHRISTENSEN
FORMAND FOR DLF »O tempora, o mores. Men kan 

en lærer påbegynde et civilt 
søgsmål imod en kommune? 
Dette er jo justitsmord, det er 
injurier, det er bagvaskelse og 
ærekrænkende. En ildsjæl, der 
aldrig kan tændes ild i igen, en 
karriere, som er røget ud med 
badevandet. 

Ledere, som igen og igen ikke 
vil støtte deres ansatte, som ikke 
kender deres ansatte, men som 
er rædselsslagne for forældre 
og forvaltningen – og en forvalt
ning, som kører efter bogen så 
koldt og kynisk, at det løber én 
koldt ned ad nakken og næppe 
er godt for rekrutteringen. En 
forvaltning er ingen retsinstans, 
den skal ikke bevise og ikke lade 
tvivlen komme til gode – den 
bør kunne retsforfølges, så det 
kan mærkes«. 

Lærerne skal have 
en arbejdstidsaftale

 

Thomas Bak, lærer
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En god ven

RÆKKER UD!

SCAN HER

TILMELD 
din skole på venskabsløbet.dk

eller direkte via QRkoden

MELD DIN SKOLE TIL
Med Venskabsløbet får alle skolens 
elever både fællesskab og høj puls. 
Samtidig er eleverne med til at
samle penge ind til udsatte børn i 
Danmark og resten af verden. 
Dét giver mening!

Se hvordan I kan løbe Venskabslø-
bet under corona-venlige forhold 
på skolernes motionsdag fredag i 
uge 41. Men I kan også gøre det 
hvilken som helst anden dag.

Vi ønsker jer en fantastisk dag for 
en god sag!
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Så mange af jer greb til tasterne  Artiklen om Johnny 
Pedersen, der blev anklaget for seksuelle overgreb og uberettiget 
bortvist, i forrige nummer af Folkeskolen fik rigtig mange af 
bladets læsere til at skrive på folkeskolen.dk. Derfor har vi valgt 
at bringe uddrag af debatten her på siderne. Du kan læse artiklen 
og alle kommentarer på folkeskolen.dk/1844155

Martin Kongshave, meritlæreruddannelsen  

Lina Ismail, pædagogstuderende 

»Jeg kan ikke lide tanken om at skulle være 
så påpasselig, det strider mod alt det, som 
jeg har lært om omsorg, da den ofte kræ
ver initiativ. Men jeg vælger nu at vente, 
være mere påpasselig og lade eleverne 
tage det første initiativ. 

Og så tænker jeg, at jeg må være særligt 
påpasselig i klasser, hvor der er en mod
vilje imod mig. Det virker til, at lærere, 
der bliver upopulære i en klasse, er særligt 
udsatte«.

Erik René Nielsen, lærer

»Erstatninger i disse sager er alt for lave. 
Uberettiget at blive 'anklaget'/bortvist på 
forkert grundlag skal koste meget mere. I 
en sag som denne, der har så store konse
kvenser, ville det være mere passende med 
erstatning i millionklassen«.

»Jeg havde selv Johnny som lærer i musik 
igennem flere år, og han var noget af det 
sødeste og sjoveste mennesker at have. Jeg 
var altid så glad for, at jeg skulle til musik, 
fordi han netop var så god til musik. 

Hver gang jeg var ked af det, kom John
ny og trøstede mig, og ved du hvad, det var 

jeg så glad for, fordi det er de færreste, der 
gør på den skole. Kæft, hvor er jeg ked af, at 
du har måttet opleve det her med beskyld
ninger fra børn, som har været løgn, og dit 
liv nu er ødelagt. 

Du har været en af de bedste lærere, jeg 
har haft på Damagerskolen«.

»Uprofessionel 
håndtering. Af både 

barselsvikaren, ledelsen 
og kommunen. Øv, hvor  

er det her grimt!«
SANNE SANDBERG, lærerstuderende

»Enhver mandlig lærers 
frygt. Hr. Pedersen fortjener 
den største respekt for sit 
mod til at stille sig frem og 
italesætte enhver mandlig 
lærers frygt. Kommunen 

slap for let«.
KENNY JENSEN, overlærer
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E N S O M H E D 

Ensomhed er blevet 
mobningens skygge

Antallet af ensomme børn 
stiger, viser undersøgelse. 
Måske er mobning blevet til 
isolering af nogle børn, advarer 
mobbeforsker Helle Rabøl 
Hansen. Skolernes indsats 
mod mobning må medtænke 
ensomhed, opfordrer hun.

A ntallet af skolebørn udsat for mob
ning er dalende – og det er jo godt. 
Men i den seneste undersøgelse fra 
Mary Fonden har forskerne for før

ste gang spurgt til skoleensomhed. Og dette 
tal ser ud til at vokse, i takt med at antallet af 
mobbede børn falder. Så måske har proble
matikken bare flyttet terræn.

Det er en diskussion, som mobbeforsker 
Helle Rabøl Hansen gerne vil sætte i gang. 
Hun mener, at arbejdet fremover skal handle 
om både mobning og skoleensomhed. Derfor 
er spørgsmålet om skoleensomhed taget med 
i den nyeste undersøgelse. Fordi hun synes, 
hun ser en tendens.

»Tidligere var der en tendens til, at lærere 
og andre gav den mobbede elev noget af 
skylden selv. Den tendens er blevet mindre, 
og det er positivt. Men når vi spørger til sko
leensomhed, så ser vi, at mange mener, at 
den ensomme elev selv har en del af skylden. 
Og så har vi jo ikke i tilstrækkelig grad fået 
udfordret de individualiserede måder at for
klare børns sociale problemer på«, siger Helle 
Rabøl Hansen.

»Ensomhed ser ud til at være mobningens 
skygge. Semantisk retter ensomhed sig til det 
enkelte individ, men ensomhed kan altså også 
være mobning. At udelukke nogen er en grå
zone inden for mobning«.

Den ensommes egen skyld
I den nyeste undersøgelse om mobning fra 
marts i år, »Forståelser af mobning og ensom
hed i grundskolen«, har forskerne Jens Christi
an Nielsen fra Danmarks Institut for Pædagogik 
og Uddannelse og Helle Rabøl Hansen spurgt 
til læreres og skolepædagogers forståelse af 
skoleensomhed. Ingen af de fagprofessionelle 
betragter ensomhed som noget, der altid eller 
næsten altid er selvforskyldt. Men 45 procent 
mener, at ensomhed i skolen kan være delvist 
selvforskyldt, mens 55 procent svarer, at en
somhed i skolen aldrig er selvforskyldt.

TEKST: HELLE LAURITSEN 

ILLUSTRATION: DITTE LANDER AHLGREN

HVORDAN LYDER 
ENSOMHED?
Vær opmærksom på, at børn og unge ofte 
bruger andre ord og vendinger til at beskrive 
ensomhed. Det kan for eksempel være:
»Jeg bliver ikke inviteret med«.
»Der er ingen, der lægger mærke til mig«.
»Jeg savner nogen at tale med«.
»Det er ligegyldigt, om jeg kommer i skole«.
»Jeg har det egentlig også bedst, når jeg 
er alene«.

Kilde: Børns Vilkår
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Lærere og skolepædagoger mener i høj grad, at ensomhed skyl
des manglende sammenhold i skoleklassen. Det svarer syv ud af 
ti af fagpersonerne i undersøgelsen. Næsten lige så mange svarer, 
at ensomhed kan skyldes manglende tolerance og åbenhed over 
for forskellighed, mens seks ud af ti mener, at ensomhed skyldes 
manglende sociale kompetencer hos den ensomme. 

Kun fire procent svarer, at det primært er lærernes opgave at gøre 
noget ved ensomheden hos den enkelte elev. 95 procent mener, at 
det er en opgave, der ligger både hos lærerne og uden for skolen.

»Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor 
vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre 
end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer 
lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du 
skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst 
til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det 
bedre slet ikke at blive set«, siger Helle Rabøl Hansen.

Hun understreger, at antimobbeplanerne i skolen stadig er vigti
ge, og at det i det hele taget er vigtigt at beskæftige sig med trivslen 
i klassen, men at det er oplagt at tænke ensomhedsproblemet med 
i processen. 

»Trivselsopgaven fylder ofte meget lidt i udskolingen. Men den 
er altså vigtig hele vejen i skoleforløbet. I indskolingen er der fokus 
på legegrupper og trivsel i klassen, men det tynder ud opad i forlø
bet og er ofte helt væk i udskolingen. Det er stadig vigtigt at lægge 
mærke til, om der er børn og unge i klassen, som du aldrig hører 
de andre tale om eller med. Jeg kan godt være bekymret for, om 
skoleensomhed har overtaget noget af mobningen. Måske er arbej
det mod skoleensomhed ‘det nye sorte’ på trivselsområdet«, siger 
Helle Rabøl Hansen.  
hl@folkeskolen.dk

Kilde: Rabøl Research (2020): »Forståelser af mobning og ensomhed i grundskolen« for Mary Fonden

HVAD MENER DU, AT ENSOMHED I SKOLEN SKYLDES?
Bekræftende svar fra lærere og skolepædagoger, procentandel

Manglende sociale kompetencer hos den ensomme

Manglende sociale kompetencer hos andre elever i klassen

Manglende sammenhold i skoleklassen

Mangel på robusthed hos den ensomme

At ny teknologi og sociale medier skaber distance mellem eleverne

En »mig, mig, mig«-adfærd hos nutidens børnegeneration

Manglende tryghed

Manglende tolerance og åbenhed over for forskellighed

64 %

56 %

69 %

18 %

36 %

35 %

64 %

67 %
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E N S O M H E D 

TAL HØJT OM 
ENSOMHED 
I KLASSEN

Karin Villadsens elev fortalte på landsdækkende 
tv om sin ensomhed. Hun gik i gang med at hjælpe 
ham tilbage i klassens fællesskab.

TEKST: STINE GRYNBERG

ILLUSTRATION: DITTE LANDER AHLGREN

I efteråret så Karin Villadsen sin elev Kevin tone frem på TV2 
Nyhederne og fortælle om sin ensomhed. At han tilbragte 
eftermiddagene alene på sofaen, mens han ventede på, at hans 
mor kom hjem klokken fem, og at han følte sig helt usynlig 

blandt sine klassekammerater. 
»Jeg var slet ikke klar over, at han havde det sådan«, fortæller Karin 

Villadsen, som er Kevins klasselærer på Sophieskolen i Nykøbing Falster. 
»Men hvis han følte sig ensom, så var det sådan. Så måtte vi gøre noget 
ved det«. 

Karin Villadsen har altid været optaget af at skabe trivsel i de klas
ser, hun har med at gøre. En af de metoder, hun ofte bruger, er at hive 
problemet frem i lyset og tale om det. Med hele klassen. Det gjorde 
hun også denne gang. Hun viste klassen nyhedsindslaget med Kevin, 
og de talte sammen om Kevins følelse af ensomhed. Så blev der arran
geret legeaftaler for Kevin, og alle var mere opmærksomme på at ind
drage ham. Desuden var Karin Villadsen opmærksom på at italesætte 
over for Kevin, når hans klassekammerater søgte hans selskab.

»Min metode er at sige tingene højt og få talt om det svære med 
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klassen«, fortæller Karin Villadsen. »Det tager selvfølgelig tid, og nogle 
gange tænker jeg bagefter, at ’ups, nu nåede vi ikke at få læst histo
rien’, eller hvad jeg nu havde planlagt. Men det er vigtigt at prioritere 
trivslen i klassen«.

Fælles og eget ansvar
Den seneste undersøgelse fra Mary Fonden viser, at nogle lærere og 
skolepædagoger er tilbøjelige til at give den ensomme elev en del af 
skylden for sin ensomhed, hvilket mobbeforsker Helle Rabøl Hansen 

finder problematisk. Karin Villadsen er enig i, at klassefællesskabet og 
læreren har et stort ansvar for, at den ensomme elev bliver en del af 
klassens fællesskab.

»Jeg mener, ensomhed er noget, man som lærer bør bringe op for 
klassen med mellemrum, ligesom man bør med for eksempel mob
beri«, siger Karin Villadsen. »Ensomhed er noget, man ikke må overse i 
klassen. Man skal tale med klassen om, at man hver især har et ansvar 
for at se hinanden og se, om alle har det godt«.

Når det er sagt, er det samtidig Karin Villadsens holdning, at 
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E N S O M H E D 

»Det er min 
påstand – 61 år, 
som jeg er – 
at mobiler i 
klassen bidrager 
til ensomheds-
følelsen«. 
Karin Villadsen, 
lærer

den ensomme elev selv kan gøre en del for at ændre 
sin situation.

»Den ensomme kan selv gøre noget for at komme ud af 
sin følelse af ensomhed«, siger hun. 

»Det er måske lidt farligt at sige, for det er meget vigtigt 
for mig at slå fast, at det ikke er det ensomme barns skyld, 
at det føler sig ensomt. Men eleven kan blive fanget i en 
form for ’selvstigmatisering’, en forståelse af sig selv som 
en, de andre ikke gider have med at gøre. Også selv om 
det ikke er tilfældet. Det kan blive en negativ spiral, som 
eleven ikke kan stoppe, og så får han eller hun det bare 
værre og værre«.

Karin Villadsen understreger, at hun ikke lægger an
svaret over på eleven. Tværtimod mener hun, at de pro
fessionelle voksne omkring den ensomme elev kan være 
dem, der hjælper eleven videre.

»Jeg spørger nogle gange mig selv, om følelsen af 
ensomhed kan gå i arv i familien«, siger hun. »For ek
sempel hvis forældrene selv har oplevet sig meget alene 
gennem deres skoletid, så kan de komme til at give den 
oplevelse videre til deres barn – uden at ville det. Hvis 
barnet oplever en lille afvisning en dag og kommer hjem 
og siger: ’Der var ikke nogen, der ville lege med mig’, så 

kan forælderen, i bedste mening, sige noget i stil med, 
at ’sådan var det også for mig i skolen’. Det kan føre til, 
at barnet ser det som normalt at være ensom, og så kan 
det blive selvforstærkende«.

Det positive er, at man som barnets lærer kan italesæt
te en modfortælling for barnet, fortæller Karin Villadsen.

»Man kan gøre eleven opmærksom på alle de gange, 
hvor de andre elever søger kontakten med den en
somme, og på den måde skabe en god cirkel i stedet 
for en dårlig. Man kan støtte op om barnets relationer 
i klassen. Man kan tale højt om problemet og gøre op 
med tabuet. Og man kan arbejde for at skabe god trivsel 
i klassen generelt. Så har alle mere overskud til at tage 
den ensomme med i fællesskabet«.

Mindre mobiltelefon og mere forældresamarbejde
Karin Villadsen er af den overbevisning, at det er meget 
sværere at skabe god trivsel i en klasse, hvor eleverne 
hiver mobilerne frem i hver pause.

»Det er min påstand – 61 år, som jeg er – at mobiler i 
klassen bidrager til ensomhedsfølelsen«, siger hun. 

Det er en oplevelse, hun har fået bekræftet, mens 
der har været nødundervisning på grund af coronaen. 
Normalt bliver elevernes telefoner låst inde i et skab 
hele skoledagen, men mens der er nødundervisning på 
skolen, har de lov til at have den på sig. Og det skader 
klassefællesskabet, mener den erfarne lærer.

»Og det er jo logisk nok. Hvis man kigger for meget 
ind i skærmen, så når man ikke at opdage, hvem det er, 
man omgås«.

Næste skoleår skal Karin Villadsen give slip på sine 
5.klasseelever og have en ny 1. klasse. Der vil hun bruge 
nogle af de erfaringer, hun har fået fra dette års arbejde 
med at skabe trivsel for en ensom elev og for en hel klas
se, der blev ramt af nødundervisning. For eksempel en 
skrappere mobilpolitik.

»Vi er jo et lærerteam, og min meget yngre kollega ser 
måske anderledes på nogle ting, end jeg gør. Men det med 
mobilerne er vi enige om. Vi har begge to oplevet, hvor 
meget lettere nogle ting blev, når vi holdt fast på reglen 
om, at telefonerne skal ind i skabet fra klokken otte om 
morgen«, siger hun.

En anden ting, hun håber på, er at kunne bruge tid og 
resurser på at få et godt skolehjemsamarbejde op at stå.

»Der er desværre en tendens til, at en del forældre 
ikke kommer til sociale arrangementer på skolen, mens 
andre kommer hver gang. Tidligere kom de fleste, og 
det er rigtig ærgerligt, at det har udviklet sig sådan, at 
mange nu ikke deltager«, fortæller hun. 

»Derfor vil jeg bede om at få timer til at komme ud 
og besøge eleverne i hjemmet. Forældresamarbejdet er 
så vigtigt for elevernes trivsel, og det giver så meget me
ning at have en fornemmelse for elevernes baggrund«.  
sga@folkeskolen.dk
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SPOT
V E D  M A G N U S  J E N S I N G  H U N E / M J H @ F O L K E S KO L E N . D K

Se materialet: filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/krig-konflikt-og-
kammerater 

KRIG, KONFLIKT OG KAMMERATER
»Jeg savner dig meget, når de skyder. Især om natten«, siger det tiårige ukrain-
ske barn Oleg til sin afdøde mor. Den rørende scene indgår i dokumentarfilmen 
»Olegs Krig« fra 2017, der kan ses på Filmcentralen, Det Danske Filminstituts 
streamingtjeneste. Filmtjenesten er tilgængelig for de fleste grundskoler her-
hjemme, og nu har Det Danske Filminstitut i samarbejde med Unicef også sør-
get for undervisningsmaterialet »Krig, konflikt og kammerater« koblet til filmen, 
der retter sig til elever i 6.-9. klasse. Den danskproducerede dokumentarfilm og 
undervisningsmaterialet om borgerkrigen i det østlige Ukraine er relevant i sam-
fundsfag og dansk.

I år uddeler LB Fonden omkring 500.000 kroner til projekter, der 
understøtter FN’s verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse. Ligesom 
tidligere år tager fonden i 2020 udgangspunkt i verdensmålene, 
men som noget nyt skal projektet gennemføres i samarbejde med 
én eller flere uddannelsesinstitutioner for at sikre alle lige adgang 
til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang 
læring. Desuden lægger fonden vægt på, at ansøgningen skal tage 
udgangspunkt i delelementer af målet om kvalitetsuddannelse, som 
blandt andet handler om at eliminere ulige uddannelsesmuligheder 
mellem køn. LB Fonden forventer at fordele den halve million til to-
fire ansøgere. Der er ansøgningsfrist den 1. september 2020.

Menstruation i Danmark og Uganda
Sex og Samfund har lagt to nye, frit tilgængelige 
videoer online. Videoerne handler om menstrua-
tion med to forskellige perspektiver på, hvordan 
den påvirker piger i skolealderen. Mød for ek-
sempel dansk-ugandiske Mary, der kæmper 
for at gøre menstruation mindre tabubelagt og 
stigmatiseret i det østafrikanske land Uganda 
ved at dele genanvendelige menstruationsbind 

ud. Videoerne kan være med til at sætte gang 
i debatten blandt eleverne om seksuelle ret-
tigheder i Danmark og globalt. Det er en del af 
Fælles Mål for sundheds- og seksualundervis-
ning, at undervisningen også skal handle om 

globale perspektiver på seksuelle rettigheder. 
De to nye film egner sig særligt til eleverne i 
udskolingen, for eksempel i samfundsfag.

Foto: Still fra film
en Olegs Krig

Foto: LB Fonden

Se mere: lbforeningen.dk/lb-fonden 

Se filmene her: www.youtube.com/channel/UCqohqrmpeo3KDxRTBoq4WeA

Idéer til kvalitetsuddannelse?

Foto: Sex og Sam
fund

IIII GIRLSDAYINSCIENCE

GIRLS’ DAY IN  
SCIENCE 2020

30
.0

9.
20

20

Tilmeld pigerne på tektanken.dk
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HÅNDVÆRK OG DESIGN
 F O L K E S KO L E N . D K / H & D

Tilblivelsen af håndværk og design som et fag i skolen har været en åben og til 
tider kaotisk proces. Det viser ny forskning fra ph.d. Lisa Fälling Andersen.

Et nyt fag kræver 
sammenhæng mellem 

mål og midler

Det har været en omvæltning for håndarbejds og sløjd
lærere at gå fra de gamle fag til det nye håndværk og 
design. Processen har været åben og eksperimenteren
de. Det har givet god plads til, at lærerne kunne få nye 
erfaringer og eksperimentere, ligesom forlag, foreninger 
og uddannelser har kunnet spille med. Men med få re
surser og timer både i skolen og på læreruddannelsen 
har processen også frustreret nogle.    

Nu hvor faget endelig er ved at finde sine ben, står 
lærerne over for en ny omstilling, fordi politikerne endnu 
en gang har skiftet fokus for faget ved at dreje det mod 
praksisfaglighed og samarbejde med erhvervsskolerne. 

Lisa Fälling Andersen har fulgt skabelsen af de nye fag 
siden 2014, og hun har netop forsvaret sin ph.d.afhand
ling »Fra sløjd og håndarbejde til håndværk og design«. 
Her stiller hun sig selv spørgsmålet: »Hvordan etableres 
og forandres fag og fagdidaktik fra sløjd og håndarbejde til 

håndværk og design?« Hun ser på, hvordan faget og fag
didaktikken forandrer sig set fra skolens og fagets praksis 
og i relation til samfundets og statens praksis. Og hvordan 
ændringer i fag og fagforståelser er processer, der tager 
tid og kræver omstilling og dannelse til ny praksis.

Obligatorisk fag på alle klassetrin
Sløjd og håndarbejde blev indført som obligatorisk og 
relativt store fag i folkeskolen med skoleloven i 1937. Med 
industrialiseringen overtog skolen en større del af hjem
mets uddannende opgaver, og det var vigtigt at give piger 
og drenge dannelse og kompetencer til at kunne udføre 
håndværksmæssigt arbejde i hjem og på arbejdspladser. 
I 60’erne og 70’erne ændrede fagene karakter til mere 
kreative fag, der skulle fungere selvudfoldende for ele
verne, og samtidig blev de reduceret kraftigt i timetal og 
status i skolen. Afhandlingen viser, at der måske var brug 
for forandringer.

»Man kan argumentere for, at sløjd og håndarbejde til 
dels havde udlevet sig selv som de nye og progressive fag, 
der bidrog til forandringsprocesser på både samfunds og 
statsniveau, som de var i begyndelsen. Fagene var tvært
imod i nogle sammenhænge stagneret. Og håndværk og 

TEKST PERNILLE AISINGER
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design kan ses som et frisk og nødvendigt pust, 
der på ny satte fagområdet som centralt for 
forandring i både skole, samfund og stat«, for
tæller Lisa Fälling Andersen.

Svært at udvikle uden resurser og tid
Overgangen til det nye fag har været lang. Poli
tisk fik man fornyet opmærksomhed på fagene, 
efter at internationale rapporter pegede på, 
at en anden udnyttelse af de kunstneriske fag 
i den danske folkeskole måske kunne hjælpe 
med at give eleverne de såkaldte 21. århundre
des kompetencer i skolen. Året efter blev sløjd 

og håndarbejde erstattet af materiel design i læ
reruddannelsen, og i 2008 kom det første po
litiske forslag om at slå fagene sammen – også 
med billedkunst i folkeskolen. Det blev dog kun 
til frivillige forsøg, indtil faget blev en del af fol
keskolereformen i 2014. Igen dog frivilligt, frem 
til det endeligt blev obligatorisk i 2016.

Den måde at skabe et nyt fag på har givet 
plads til, at lærerne kunne påvirke faget, 
men den har også sine udfordringer, viser 
afhandlingen. 

»Da håndarbejde og sløjd blev til, var 
hele didaktikken tænkt igennem af fagets 

pionerer, og didaktik, mål og midler hang 
sammen i lærebøger og bekendtgørelser. 
Med det åbne momentum ved indførelsen af 
håndværk og design kunne rigtig mange del
tagere blive en del af fagets udvikling, og det 
blev i langt højere grad op til den enkelte 
skoles organisatoriske rammer og lærernes 
eksperimentering og fortolkning, hvordan 
faget kom til at se ud«.

Det har betydet, at faget har bevæget sig 
i mange forskellige retninger, og at det må
ske fortsat mangler en samlende didaktik. 
Samtidig har det været en meget forskellig 

1900-1950

Obligatorisk sløjd for drenge og håndarbejde for piger 
på næsten alle klassetrin. 
Veldefinerede fag udviklet af pionerer med sammenhæng 
mellem bekendtgørelse, mål og midler og lærerbogens 
didaktik. Fra 1937 obligatorisk sløjd for drenge og håndar-
bejde for piger på næsten alle klassetrin. Klasseundervis-
ning med fokus på korrekt brug af værktøj og teknikker ud 
fra en øvelsesrække og fastlagt metode i fremstillingen af 
samme model

1950-2000

Fokus på elevens eget valg, egen ide og individuelle læreproces. Begge fag for begge køn, men meget færre timer. 
Med nye skolelove kommer der fokus på elevens eget valg, egen ide og individuelle læreproces med indflydelse på 
materialer. Begge fag undervises nu for begge køn. Øvelsesrækken og den fastlagte metode skrottes i bekendtgørelsen, 
men fortsætter nogle steder i undervisningen. Timeantallet og status reduceres kraftigt.  

TIDSLINJE 
HÅNDVÆRKSFAGENES FEM EPOKER

folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I FÆLLESSKABET
Det faglige netværk håndværk og design er for 
undervisere og andre med interesse for faget. I 
netværket får du artikler og ny viden om håndværk og 
design, ligesom du kan dele erfaringer og debattere 
med de 1.087, der allerede følger netværket.

folkeskolen.dk/h&d
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oplevelse for lærerne, fordi udviklingen af 
et fag ifølge Lisa Fälling Andersens analyser 
tydeligt påvirkes af, hvilke resurser og ram
mer der er for det. 

»Hvis der er noget, vi kan lære af den 
her proces, så er det, at der skal være sam
menhæng mellem mål og midler. Hvis et nyt 
fag skal lykkes, så er det vigtigt, at lærere, 
skoler og kommuner netop har muligheden 
for at få det til at lykkes – økonomisk, men 
også i forhold til åbenhed og mulighed for 
samarbejde og vidensdeling, så faget også 
kan blive diskuteret«. 

Samtidig mener hun, at der er brug for 
mere forskning og udvikling af faget i et 
samarbejde mellem universiteter, lærerud
dannelser og praksis for at udvikle det nye 
fags didaktik. 

Endnu en gang nyt fokus for faget
Dette fokus på faget bliver kun endnu mere 
vigtigt af, at indførelsen af en praksisfag
lighedsvurdering og et obligatorisk toårigt 
valgfag i håndværk og design med afsluttende 
prøve plus udvidelse af faget ned i 3. klasse, 
som Lisa Fälling Andersen ser det, igen flyt
ter fagets fokus og mål. 

»De nye politisk definerede mål for fa
get skal blandt andet sikre højere optag på 
erhvervsuddannelserne. Dermed bliver det 
pludselig et fag, der defineres i forhold til de 
elever, der skal på erhvervsuddannelserne. 
Faget tager altså nu en drejning mod det 
erhvervsrettede frem for den mere almene 
forståelse af, hvad faget kan«.

Det stiller lærerne i en ny situation, hvor 
der igen er behov for at se på mål og didaktik. 

Lisa Fälling Andersen argumenterer for, 
at håndværk, design, innovation og materiel 
kultur skal ses i en dialektisk forståelse og 
som gensidige forudsætninger for hinanden. 
Og hun mener, det er vigtigt at huske, at 
faget har berettigelse for alle elever, ikke 
kun dem, der skal videre i en erhvervs eller 
designmæssig uddannelse. 

»Faget kan i sin bredde bidrage til almen 
dannelse for alle elever som kulturbeva
rende og kulturskabende. Det kan skabe 
hele mennesker, der som selvstændigt 
tænkende kreative og innovative subjekter 
med kendskab til materialer, værktøjer og 
fremstillingsprocesser kan mestre deres 
eget hverdagsliv og bidrage som borgere i 
samfundet«.  
pai@folkeskolen.dk

HÅNDVÆRK OG DESIGN
 F O L K E S KO L E N . D K / H & D

2014-2016

Håndværk og design indføres som frivilligt fag i 
skolen. Meget ulige vilkår og mangel på resurser 
på skolerne. Fokus på designprocesser.
Med folkeskolereformen 2014 indføres håndværk 
og design som fag i folkeskolen, dog frivilligt i den 
toårige overgangsperiode. Mangel på resurser og 
udfordringer med lokaler og manglende uddannelse 
i »det andet fag« frustrerer på nogle skoler. Andre 
lykkes med implementeringen. Og langsomt finder 
faget sine ben med fokus på designprocessen og det 
håndværksmæssige.

2016-2018

Lovkrav om praksisfaglighed, toårigt valgfag og 
afgangsprøve i faget viser nyt politisk mål om blandt 
andet en kobling til erhvervsuddannelser.
En ny politisk dagsorden for håndværk og design 
introduceres med lovkrav om samarbejde med 
erhvervsuddannelserne, styrkelse af praksisfaglighed, 
toårigt valgfag og afgangsprøve. Faget udvides til at 
gå fra 3. til 6 og eventuelt til 8. klasse, og der kommer 
lovning på ekstra midler. 

2000-2014
 
Usikker periode med materiel design i læreruddannelsen, 
håndværk og design som forsøg i skolen. Fokus 
på kreative fag som vej til det 21. århundredes 
kompetencer og innovation.
Nye globale tendenser giver politisk fokus på de praktisk-
musiske fag som vejen til det 21. århundredes kompetencer. 
Materiel design indføres som en lille erstatning for 
linjefagene sløjd og håndarbejde i læreruddannelsen, og der 
startes forsøg med håndværk og design i skolen. Fokus på 
designprocessen og innovation. 
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PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

Stav Online til 350 kr. 
Ved køb af klassesæt af de fysiske Stav elevhæf-
ter får du Stav Online med for 350 kr. ekstra til din 
klasse (normalpris for klasselicens 1.260 kr.). 
Bestil på info@dpf.dk eller tlf. 4546 0050.

Har du brug for et solidt og systematisk stave- og gramma-
tikmateriale, der kan bruges til alle klassetrin? Stav følger 
forenklede Fælles Mål og de seneste retskrivningsregler. 
Systemet understøtter både fælles undervisning og indivi-
duelt arbejde – nemt og lettilgængeligt for læreren. 

 giver en række fordele for underviseren; 
bl.a. er Stav Online 100 % selvrettende, giver et løbende 
overblik over klassens og elevernes fremskridt, sikrer fokus 
på faglige mål, giver mulighed for rapportgenerering til fx 
skole-hjem-samtaler og elevplaner. Fås til 1.-8. klasse.

 indeholder opgaverne fra elevhæftet 
samt ca. 600 supplerende opgaver til hvert klassetrin. Bestil gratis 

prøveperiode på 
stav-online.dk

20 % rabat* 
med kode 

SKRIV20 på 
dpf.dk

BOGSTAVINDLÆRING, 
STAVNING OG GRAMMATIK
– både analogt og digitalt

ET SOLIDT OG SIKKERT VALG AF MATERIALER TIL DIN UNDERVISNING

Med SKRIV derudad lærer eleverne at skrive i autentiske skrive-
situationer. Materialet sætter elevernes skrivekompetencer i spil 
og gør skrivningen meningsfuld for eleverne.

Formålet med materialet er:
• at gøre skrivningen autentisk, brugbar og meningsfuld for  

eleverne
• at ruste eleverne til bevidst at målrette deres tekster til en  

bestemt modtager
• at give eleverne indblik i deres egne valg omkring tekstens 

afsender, æstetik og tekstnormer
• at lade eleverne arbejde med stavning og grammatik i en  

kontekst, når det giver mening for indholdet, for modtageren, 
for afsenderen og for tekstens norm.

SKRIV derudad indeholder elevbog og en lærervej-
ledning til hvert klassetrin. Fås til 2. og 3. klasse nu. 
SKRIV derudad til 4. og 5. klasse følger til august.

NYT UNDERVISNINGSMATERIALE TIL 2.-5. KLASSE 
– gør skrivningen meningsfuld og autentisk

*) Ved bestilling inden 1. august 2020
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ANMELDELSER

Eleverne skal sanse, opleve, undersøge, fordybe sig og engagere sig 
i litteraturen. De skal smage det fremmedartede og det anderledes 

for at udvikle deres smag.

tryk skal virke sammen i danskfagets tekster. 
Derfor er det for eksempel frustrerende at læse 
Fælles Måls kliniske, ubehjælpsomme, testven-
lige opremsning af kompetencer, viden og fær-
digheder, som ikke afspejler fagets kerne.

Men i denne bog er alt anderledes. Sproget 
er fantasifuldt, levende, billedrigt og inspirerer 
til undervisning i litteratur. Den er et engageret, 
begejstret, personligt og fagligt velunderbyg-
get forsvar for litteraturens æstetiske og etiske 
dimensioner i en form, der fuldt ud får fagets 
æstetiske læsemåder til at komme til sin ret.

Bogen er et opgør med en tendens i 
danskundervisningen, hvor arbejdet er præget 
af et ønske om at styre, måle og veje. Danskun-
dervisningen vurderes i vore dage oftest ud fra 
et redskabs-, nytte- og effektivitetsperspektiv. 
Hvad er så skønlitteraturens nytte? Forfatteren 
nævner en række begrundelser for, hvad skønlit-
teratur kan bruges til. 

Men efter hans mening har skønlitteraturen 
en værdi i sig selv. Den skal bringes i front som 
et emne med æstetisk og etisk værdi, som det i 
sig selv er værd at beskæftige sig med. Eleverne 
skal opleve, sanse og fordybe sig langsomt i 
litteraturen. En sådan æstetisk læsning er en 
forudsætning for at kunne gribe og begribe de 
skønlitterære tekster.

Litterære oplevelser og erindringer kan bru-
ges til noget. De tæller lige så meget som erfa-
ringer i den virkelige verden, når de får betydning 
for, hvordan vi tolker vores omverden.

Forfatteren præsenterer en æstetisk læse-
strategi, som består af fem faser:

1. Forforståelse. Læreren og eleverne indstil-

ler sig sammen på, hvilken tekst de skal læse, 
ved foreløbig at stifte bekendtskab med den.

2. Æstetisk oplevelse. Elever og lærer går 
sammen på opdagelse i teksten. Processen er 
præget af dvælende langsomhed, og læreren sø-
ger med spørgsmål og andre aktiviteter at styrke 
elevernes oplevelse af teksten.

3. Undersøgelse. En grundigere undersøgelse 
af tekstens etiske og æstetiske elementer.

4. En samlende fortolkning og inddragelse 
af andres fortolkning af teksten, som kan få ele-
verne til at opleve, at der findes et fælles fortolk-
ningsfællesskab.

5. Perspektivering. Fortolkningen perspek-
tiveres i forhold til elevernes egne erfaringer, 
samfundsforhold, historie eller andre relevante 
emner.

Den empiriske reference i bogen er blandt 
andet en række forskningsprojekter i udland og 
Danmark, der har undersøgende litteraturun-
dervisning som emne. Thomas Illum Hansen har 
desuden sammen med blandt andre Stig Toke 
Gissel og Nikolaj Elf stået for et projekt med un-
dersøgende litteraturundervisning på 178 skoler. 

L Æ S N I N G

Kunsten at læse
• Thomas Illum Hansen
• 130 kroner
• 70 sider 
• Pædagogisk rækkevidde
• Aalborg Universitetsforlag

• Fås også som e-bog og lydbog for 100 
kroner. Alle medlemmer af DLF kan hente 
bogen som e-bog og/eller lydbog via dlf.org, 
Min side, eller ringe på 33 69 63 00. DLF-
medlemmer kan også købe den indbundne 
bog til specialpris på forlagets hjemmeside.

Lad os få litteratur- 
undervisningen tilbage

»Bogen er et væsentligt 
og inspirerende bidrag til 

debatten om faget dansk og 
et fremragende forsvar for 
litteraturundervisningens 

egenværdi«.

○ ANMELDT AF: HELGE CHRISTIANSEN

Min første reaktion ved at læse i bogen var 
glæde og overraskelse. Jeg har tidligere anmeldt 
glimrende værker af Thomas Illum Hansen, 
som er holdt i et videnskabeligt sprog, der efter 
min opfattelse er vanskeligt tilgængeligt. Et af 
danskfagets kernepunkter er, at indhold og ud-
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Ud fra en række bedstemoderlige 
bonmoter får skolelederen enkle og 
omsættelige råd om at lytte til de mange 
stemmer i og omkring skolen og om at 
anvende dem tydeligt i sin egen stemme.

○ ANMELDT AF: HELGE CHRISTIANSEN

Mange med nogle skoleår på bagen husker nok Steen Larsens »Bed-
stes lov«, som i al sin enkelhed gik ud på, at »det er den, der arbejder, 
der lærer«. Et godt råd, der bygger på erfaringens indsigt.

I Dafolos letlæste serie »Ledelse ligetil« bliver en anden bedste-
mor trukket frem: dr. Quaglias bedstemor, som er en skole- og livsklog 

Det er den, der lytter, som 
får noget at skulle have sagt

Skolelederens stemme  
– lyt, lær og led

• Russell J. Quaglia

• 237 kroner

• 88 sider

• Ledelse ligetil

• Dafolo

S K O L E L E D E L S E

dame fra en meget højttalende italiensk familie. Hun har været kanti-
neleder på en skole, og det er som bekendt skolesekretærerne og kanti-
nemedarbejderne, der har bedst føling med det, der rører sig på en skole.

Et af bedstemor Q's bonmoter lyder: »Hvis du ikke lytter, er det, for-
di du tror, at du er for klog til at lære mere. Ingen er så klog!«

Quaglia plæderer for, at skolelederen kan blive klogere på at lede sin 
skole ved at lytte til dem, der befinder sig på og i omegnen af skolen. 
Som konsekvens heraf har han bygget sin lille bog op omkring det at 
lytte til eleverne, til lærerne, til forældrene og til lokalsamfundets inte-
ressenter, men hele tiden med det formål selv at blive hørt, fordi lede-
rens egen stemme får vægt af udsagnene fra de andres stemmer.

I hvert afsnit er der en kort introduktion til at lytte til den sær-
ligt omhandlede gruppe, til at lære af det, der bliver udtrykt, og endelig 
til at anvende det som afsæt for sin ledelse.

De tre trin, lyt, lær og led, krydres i hvert afsnit med korte udsagn 
fra skoleledere (fra den angelsaksiske verden, som er forfatterens kon-
tekst), mens der ved overgangen mellem lær og led er markante over-
sigter over, hvad man i sin lederadfærd bør skrue henholdsvis op og ned 
for. Det er tankevækkende læsning, som får spørgsmålstegn at svinge 
sig op ved, da hvert afsnit afsluttes med enkle opfordringer til refleksion.

Det, der er grundtonen i alle ordene, er, at man ikke kan lytte på 
skrømt uden at miste autenticitet og autoritet. Lytning kræver nær-
vær og vilje til til stadighed at blive klogere.

I et fint perspektiverende forord peger skoleleder Torben Møller 
Nielsen på, at bogen harmonerer fint med Ledelseskommissionens an-
befalinger, og at den i øvrigt er nem at bruge som afsæt for små, men 
væsentlige ændringer i hverdagen.

Min eneste indvending imod bogen er dens angelsaksiske skyklap-
per: Alt drejer sig om at skabe det bedst mulige læringsfællesskab. Jeg 
savner det, som man med en brutalisering af det danske sprog kunne 
kalde et væringsfællesskab – hvilket faktisk er det grundstof, som lig-
ger indlejret i folkeskolens formålsparagraf. 

Efter forfatterens mening skal man dog ikke tro, at man direkte kan kopiere 
forsøgene i egen praksis. Lærerne skal planlægge deres undervisning ud fra 
deres forudsætninger og hente inspiration i forskningen. En lærers døm-
mekraft og en fælles dømmekraft hos en gruppe af danskfolk, som kan om-
fatte lærere, konsulenter, undervisere på læreruddannelsen og forskere, må 
danne udgangspunkt for forskningen.

Gammel vin på nye flasker? Mange lærere mener, at Thomas Illum 
Hansens tanker minder meget om den receptionsæstetiske litteraturpæ-
dagogik, før læringsmålstyringen for alvor satte ind. Men han mener selv, at 

han i sin nye udgave af en undersøgende litteraturpædagogik har udbygget 
denne æstetiske læsning på basis af sit forsøgsprojekt og studium af et 
stort antal forskningsprojekter, så hans fremgangsmåde er et langt grundi-
gere, uddybet udtryk for en æstetisk læsning.

Bogen er et væsentligt og inspirerende bidrag til debatten om faget 
dansk og et fremragende forsvar for litteraturundervisningens egenværdi 
og kan forhåbentlig realiseres, selv om nationale test, afgangsprøver og 
internationale undersøgelser trækker i en anden retning. 
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LEDIGE STILLINGER

Er du Dansklæreren, som også mestrer billedkunst og ressource-
forløb? - Så har vi en stilling på mellemtrin/udskoling, som er 
selvskrevet til dig.

OM SKOLEN OG STILLINGEN
Holmeagerskolen er beliggende ved Greve station, midt i Greve 
Kommune. Skolen danner til daglig ramme for ca. 750 børn fra 
0. – 9. klasse; heraf går ca. 260 børn i skolens SFO og ca. 120 børn 
i vores SFO2 for 3.-6. klasse. 
Vi kan tilbyde en spændende hverdag på en velfungerende skole 
med høj faglighed og stort engagement blandt medarbejdere, 
elever og forældre; hvor der er fokus på et godt arbejdsmiljø og 
øje for betydningen af tillid, glæde og udvikling. Der er højt til 
loftet og plads til masser af humor i alle lag, men samtidig er vi 
ambitiøse og målrettede i vores dagligdag.
Vi kommer til at mangle en lærer, der har lyst til at blive en del af 
et fantastisk team, hvor dansk, billedkunst, madkundskab og idræt 
på 5. årgang er den primære opgave. Herudover vil du skulle indgå 
i vores ressourceteam, hvor du skal varetage AKT/inklusionsopga-
ver sammen med en række kolleger.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 
Der indhentes børneattest ved ansættelse.

ANSØGNINGSFRIST: 17. JUNI 2020
Se hele opslaget på www.laererjob.dk  eller på Greve kommunes 
hjemmeside.

Holmagerskolen - Greve Kommune

Brænder du for Matematik og Naturfaglige udfordringer? - så har 
vi både en kasket, nye lokaler og spændende kolleger til dig.

OM SKOLEN OG STILLINGEN
Holmeagerskolen er beliggende ved Greve station, midt i Greve 
Kommune. Skolen danner til daglig ramme for ca. 750 børn fra  
0. – 9. klasse; heraf går ca. 260 børn i skolens SFO og ca. 120 børn 
i vores SFO2 for 3.-6. klasse. 

Vi kan tilbyde en spændende hverdag på en velfungerende skole 
med høj faglighed og stort engagement blandt medarbejdere, 
elever og forældre; hvor der er fokus på et godt arbejdsmiljø og 
øje for betydningen af tillid, glæde og udvikling. Der er højt til 
loftet og plads til masser af humor i alle lag, men samtidig er vi 
ambitiøse og målrettede i vores dagligdag.

Vi kommer til at mangle en lærer, som har et brændende hjerte 
for det matematisk/naturfaglige område; faktisk i en sådan grad, 
at du har lyst til at dele ud af din viden og hjælpe - både som kol-
lega i indskolingen, men også som naturfaglig vejleder på skolen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 
Der indhentes børneattest ved ansættelse.

ANSØGNINGSFRIST: 17. JUNI 2020
Se hele opslaget på www.laererjob.dk  eller på Greve kommunes 
hjemmeside.

Holmagerskolen - Greve Kommune

Daglig leder ti l 10. klasse på 
Hotel- og Restaurantskolen i Valby

Vi søger en ambiti øs daglig leder, der kan se sig selv i skolens strategi, 
og som vil og kan udvikle vores 10. klasse og sti lle sig i spidsen for 
denne del af vores skole. Du skal være daglig leder for et lille team på 
fi re lærere og indgå i vores pædagogiske ledergruppe, der ti lsammen 
dækker skolens uddannelser. Du skal ville og kunne udvikle vores 
10. klasse off ensivt og fremsynet med afsæt i strategien. Skolens 10. 
klasse skal udvikles i et samarbejde med forældre, kommuner og de 
brancher, Hotel- og Restaurantskolen uddanner ti l. Og endelig skal du 
have lyst ti l og trives med direkte kontakt med eleverne, både pæda-
gogisk og socialt.

Vi ser fremti dens 10. klasse som en slags eft erskole, hvor man i første 
omgang ikke sover. Her knytt es venskaber, opbygges selvti llid – og 
eleverne fi nder sig selv. Vi ønsker at styrke 10. klasses arbejde med 
dannelsesopgaven og at fokusere endnu mere på elevernes fordybelse 
og virkelyst med afsæt i vores fag, håndværket og skolens værdier. 
Dett e skal ske i et samarbejde med skolens øvrige uddannelser.

Du ansætt es i henhold ti l ”Cirkulære om aft ale om ansætt else af chefer 
ved insti tuti oner inden for undervisning og uddannelse på Undervis-
ningsministeriets område”. Der er ti l sti llingen knytt et pensionsordning 
på 18 pct. Vi gør opmærksom på, at vi har røgfri arbejdsti d.

Læs hele opslaget på www.laererjob.dk

Vi vil gerne have din ansøgning så hurti gt som muligt og senest den 
15. juni 2020 kl. 24:00.

Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks Lærerforening - har indledt 
blokade mod alle afdelinger – herunder dagbehandlingsafdelinger, skoleafdelinger 

og STU- & EUA-afdelinger – af følgende fem dagbehandlingstilbud/-skoler: 

Blokaden betyder, at foreningens medlemmer fra onsdag den 1. april 2020 ikke 
må søge job eller lade sig ansætte ved disse skoler.

Der har i over et år været ført forhandlinger med Dansk Erhverv Arbejdsgiver, 
der repræsenterer dagbehandlingstilbuddene, om overenskomst til dækning 

af undervisningsarbejdet på dagbehandlingstilbuddene. Desværre har 
forhandlingerne endnu ikke ført til et resultat. Derfor er det besluttet at udvide 

blokaden, som hidtil kun har dækket Sputnik.
Brud på blokaden kan medføre eksklusion af Danmarks Lærerforening, ligesom 

man kan miste retten til senere at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af skolerne 
Sputnik, Basen, Isbryderen, Vikasku 

og Skolen ved Sorte Hest

• Sputnik 
• Basen 

• Skolen ved Sorte Hest.
• Isbryderen 

• Vikasku  
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Herlev Privatskole søger en engageret, faglig dygtig, 
struktureret, selvstændig, energisk, positiv, udadvendt og 
inspirerende kollega, som kan indgå i et godt samarbejde 
med skolens interesserede forældre, med en god og velfun-
gerende samling børn samt med et særdeles behageligt og 
godt arbejdende personale.

Skemaet indeholder: Matematik i 4.- og 9. klasse, Naturfag 
i 1.-, 3.- og 4. klasse, evt. pigesvømning i 3.- 5. klasse, Pige-
idræt i 3.-, 4.- 5.- og 9. klasse. Evt.  Kristendom i 1. klasse, 
assisterende underviser i matematik 1. klasse. Derudover 
er der mulighed for – efter nærmere drøftelse med den 
egnede kandidat - at undervise i diverse andre fag efter 
kvalifikationer og interesser.

Stillingen er en fuldtidsstilling, som ønskes besat pr. den 
1. august 2020!

Herlev Privatskole er en endog særdeles velfungerende, 
efterspurgt og velrenommeret 53 år gammel skole med 
240 elever samt ca. 32 ansatte.

Skolens udgangspunkt er et humanistisk menneskesyn, 
og vi lægger vægt på en grundig, boglig indlæring, på god 
orden og pæn optræden.

Ansættelse sker i henhold til den gældende fællesoverens-
komst indgået mellem Finansministeriet og LC.

Yderligere oplysninger kan evt. fås hos Skoleleder Per 
Simonsen på tlf. 44 57 94 94.

Ansøgning stilles til Bestyrelsen, Herlev Privatskole, Gl. 
Klausdalsbrovej 500, 2730 Herlev, pr. mail: kontor@herlev-
privatskole.dk - og skal være skolen i hænde snarest muligt 
– men dog senest onsdag d. 17. juni 2020 kl. 12.00.

Herlev Privatskole søger dygtig 
matematik, naturfag og idræt/
svømmelærer til fast stilling

Følg med 
og deltag i 

debatten på
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Roskilde Lille Skole, 4000 Roskilde

Matematik- og naturfaglig indskolingslærer

§ Ansøgningsfristen er den 12. Jun. 2020

Kvik-nr. 80327544

Krebs Skole, 2100 København Ø

Matematiklærer til indskolingen søges

§ Ansøgningsfristen er den 19. Jun. 2020

Kvik-nr. 80327649

Hornbæk skole, 3100 Hornbæk

Lærer med kompetencer i matematik og idræt

§ Ansøgningsfristen er den 12. Jun. 2020

Kvik-nr. 80331843

Arla Fonden, 8260 Viby J

Underviser / MADguide til MADlejr  pr. 1/8

§ Ansøgningsfristen er den 19. Jun. 2020

Kvik-nr. 80337670

Holmeagerskolen, 2670 Greve

Er du Dansklærer

§ Ansøgningsfristen er den 17. Jun. 2020

Kvik-nr. 80347370

Holmeagerskolen, 2670 Greve

Matematik og Naturfaglige udfordringer?

§ Ansøgningsfristen er den 17. Jun. 2020

Kvik-nr. 80347371

Skolen ved Bülowsvej, 1962 Frederiksberg C

Udviklingsorienterede lærere søges

§ Ansøgningsfristen er den 12. Jun. 2020

Kvik-nr. 80344081

Byskovskolen afd. Benløse, 4100 Ringsted

2 dygtige lærere til udskolingen søges

§ Ansøgningsfristen er den 18. Jun. 2020

Kvik-nr. 80352767

Byskovskolen afd. Benløse, 4100 Ringsted

2 lærere søges til nyoprettede modtageklasser

§ Ansøgningsfristen er den 18. Jun. 2020

Kvik-nr. 80352768

Grønnevang Skole, 3400 Hillerød

Afdelingsleder til Kompetencecenter

§ Ansøgningsfristen er den 16. Jun. 2020

Kvik-nr. 80327652

Kirstinebjergskolen, Fredericia Kommune, 7000 Fredericia

Afdelingsskoleleder til afdeling Indre Ringvej

§ Ansøgningsfristen er den 14. Jun. 2020

Kvik-nr. 80344163

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

Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

Maria Bek-Nielsen,  

Dansk skolelærer søges i Malaysia

§ Ansøgningsfristen er den 12. Jul. 2020

Kvik-nr. 80117431

Salix skole, 2500 Valby

Udviklingsorienteret underviser søges

§ Ansøgningsfristen er den 12. Jun. 2020

Kvik-nr. 80258444

Højbo Friskole, 4591 Føllenslev

Højbo Friskole søger lærer pr. 1.08 2020

§ Ansøgningsfristen er den 13. Jun. 2020

Kvik-nr. 80272233

Marienhoffskolen, 8550 Ryomgård

Dansk- og sproglærer i indskoling søges

§ Ansøgningsfristen er den 14. Jun. 2020

Kvik-nr. 80296816

Haslev privatskole, 4690 Haslev

Haslev Privatskole søger en lærer

§ Ansøgningsfristen er den 19. Jun. 2020

Kvik-nr. 80303573
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Syddansk Erhvervsskole, 5000 Odense C.

Underviser i dansk på erhvervsuddannelser 

§ Ansøgningsfristen er den 14. Jun. 2020

Kvik-nr. 80352773

Vibeholmskolen, 2635 Ishøj

Matematik- og naturfagslærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 15. Jun. 2020

Kvik-nr. 80352827

Rygaards Internationale Skole, 2900 Hellerup

Rygaards Skole søger en ny dansklærer

§ Ansøgningsfristen er den 01. Jul. 2020

Kvik-nr. 80373522

Campusskolen Ringsted, 4100 Ringsted

Lærere til matematik, fysik/kemi/naturfagene

§ Ansøgningsfristen er den 18. Jun. 2020

Kvik-nr. 80372057

Campusskolen Ringsted, 4100 Ringsted

Engageret lærer til fransk og tysk undervisning

§ Ansøgningsfristen er den 18. Jun. 2020

Kvik-nr. 80372058

Søndermarkskolen, 2000 Frederiksberg

Matematik- og naturfagslærere søges

§ Ansøgningsfristen er den 18. Jun. 2020

Kvik-nr. 80372059

Herlev Privatskole, 2730 Herlev

Matematik, naturfag og idræt/svømmelærer

§ Ansøgningsfristen er den 17. Jun. 2020

Kvik-nr. 80372060

Vigerslev Alléskole, Københavns Kommune, 2100 København

Tysklære og to andre lærere søges

§ Ansøgningsfristen er den 22. Jun. 2020

Kvik-nr. 80372232

Susåskolen, Næstved Kommune - Susåskolen, 4700 Næstved

Medarbejder til praktisk orienteret undervisning

§ Ansøgningsfristen er den 14. Jun. 2020

Kvik-nr. 80345184

Susåskolen, Næstved Kommune - Susåskolen, 4700 Næstved

Susåskolen søger læringsvejleder til dansk

§ Ansøgningsfristen er den 14. Jun. 2020

Kvik-nr. 80344573

LIFE, 2900 Hellerup

Udviklingskonsulent med fokus på naturfagene

§ Ansøgningsfristen er den 14. Jun. 2020

Kvik-nr. 80351535

LIFE, 2900 Hellerup

Redaktionel Konsulent

§ Ansøgningsfristen er den 13. Jun. 2020

Kvik-nr. 80351693

Hotel- og Restaurantskolen, 2500 Valby

Daglig leder til 10. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 15. Jun. 2020

Kvik-nr. 80372276

NUMMER 12: 
Tirsdag 16. juni 2020 kl. 12

NUMMER 13: 
Tirsdag 4. august 2020 kl. 12

NUMMER 14: 
Tirsdag 18. august 2020 kl. 12

Materiale sendes til: 
stillinger@media-partners.dk 
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 36: 

LÆRER FOREBYGGER OVERGREB MOD BØRN  

SÅDAN LÆRER DU  
AT ELSKE  

LORTEKLASSEN
L Æ S  S I D E  3 0

L Æ S  S I D E  6

GENÅBNING: 
»JEG GLÆDER 

MIG HELT VILDT«

Den årlige fagfordeling er en åben og retfærdig 
proces, siger et stort flertal af lærerne. Som ny lærer 

er Anna Hjortkjær med for første gang. 

FAGFORDELING
BETYDER NÆSTEN ALT

T E M A  S I D E  1 6

FS07_Fagbladet Folkeskolen_AS.indd   1
FS07_Fagbladet Folkeskolen_AS.indd   1

03.04.2020   12.2503.04.2020   12.25

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2020
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Centralt beliggende 
lejlighed 85 m2
10 min. fra Christians-
havns Torv og Metro, ud-
lejes i op til 2 mdr. fra uge 
25 eller 26, min. 7 nætter 
fra lørdag.

Telefon: 28566225

Oplev Fur – den smukke 
Ø i Limfjorden
2 sommerhuse til leje.
Fra 2195/uge i skolernes 
sommerferie.Se www.
sommerferie.nu/3634 
og www.sommerferie.
nu/3635
Telefon: 51491524

Sommerferie på  
Østerbro direkte til 
vandet 
Ledig i uge 27 - 6000 kr 
3 vær med plads til 4-5 
personer udlejes kun til 
famile .Direkte til vand og 
strand. 
Telefon: 53349963  

Læsø (ca. 2 km fra 
Vesterø) skoleferien 
Dejligt lille Kalmarhus 
fra 1980, 56 kvm 
m.brændeovn.  Huset 
ligger på stor naturgrund, 
udlejes billigt. 
Telefon: 23717738 eller 
98232138 

Mols Bjerge 
Hytte 52 m2 4 pladser 2 
km til sandstrand 2000-
2700 kr pr uge inkl. el og 
vand. Uge 32-34. 
Telefon: 91253448 
www.toppen-mols.dk

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

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

BAZAR

Tip os:

   VÆ R  M E D  I 
FÆ L L E S S K A B E T

På det nye netværk deler  
pensionerede lærere refleksioner, 
viden og holdninger. Der er også 
artikler om tilværelsen som lærer 
i den tredje alder. 

Tilmeld dig og få en mail  
med nyt.

TIP OS: 
Dorthe Kirkgaard Nielsen, ansvarlig for det faglige netværk Lærersenior  
laerersenior@folkeskolen.dk

LÆRER- 
   SENIOR

folkeskolen.dk/lærersenior

154072_ann_halvsides_192x118.indd   1 18/11/2019   13.02

Næste                     
nummer                   

udkommer          
torsdag  

den 25. juni 
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

153.000 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. 12  9. juni 16. juni 25. juni
Folkeskolen nr. 13  28. juli 4. august 13. august 
Folkeskolen nr. 14  11. august 18. august 27. august

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

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

137. årgang, ISSN 0015-5837 

Layout og grafisk produktion  
Boy & Son ApS

Kontrolleret oplag 
2019: 75.459  
(Danske Mediers Oplagskontrol)
Læsertallet for 2019 er 
153.000. Index Danmark/Gallup.

Abonnement 
Se oplysninger om abonnement 
på: folkeskolen.dk/abonnement 

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

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

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

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

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

Faglige netværk
Cathrine Bangild, community 
manager af  
folkeskolen.dk/fag, 
debat@folkeskolen.dk

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

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

Forsidefoto: 
Marine Gastineau

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 38: 

HÅNDVÆRK OG DESIGN: ET FAG BLIVER TIL

DANSK:
LÆR ELEVERNE 

AT NYDE 
LITTERATUR

L Æ S  S I D E  8

L Æ S  S I D E  2 2

3
NYE SPECIALSKOLER  

NÆSTE SKOLEÅR

Mathias Keimling afslutter folkeskolen uden 
sommerens eksaminer. Forsker håber, at 
aflysningen af afgangsprøverne vil føre til en 
debat om talfiksering i optagelsessystemet. 

EN FLAD 
FORNEMMELSE

L Æ S  S I D E  1 4
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Tegning: Craig Stephens

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

Efter mere end tre måneder med fleksi-
bilitet, åbenhed og fri adgang ser det nu 
omsider ud til, at Danmarks forlag kan be-
gynde den længe imødesete genlukning. 

»Der er tale om en gradvis og kontrol-
leret genlukning i flere faser«, pointerer en 
repræsentant fra forlagene.

»Arbejdet med atter at sende fagpor-
taler, i-bøger og digitale undervisningsfor-
løb i isolation bag behørige betalingsmure 
vil ske i et tempo, så vi ikke risikerer at 
skulle åbne igen«, forklarer repræsentan-
ten og understreger, at man naturligvis 

nøje følger de generelle retningslinjer for 
hensigtsmæssigt købmandskab, så antal-
let af mistede kunder kan holdes på den 
moderate kurve. »Når vi vurderer, at det 
er forsvarligt at påbegynde genlukningen 
nu, sker det på baggrund af rådgivning fra 
vores salgs- og marketingafdelinger. Og 
ærligt talt – med alt det samfundssind, 
vi har udvist, er forventningen faktisk, at 
vi i den kommende tid vil opleve en su-
perspredning af vores produkter i større 
forsamlinger, ellers har det hele jo været 
nytteløst«. 

Skønt at være tilbage i stress- 
fremkaldende, prestigeløst, 
underbetalt arbejde.

Hverdagen er efterhånden begyndt at minde en 
smule mere om sig selv rundtomkring på landets 
skoler, nu hvor næsten alle er vendt tilbage. Og det 
er noget, de fleste lærere sætter pris på.

»Det er skønt at få den stressfyldte hverdag 
igen i det her underbetalte arbejde, som ingen rig-
tig tager alvorligt«, siger en lærer, hvis hovedpine 
og smerter i nakken vendte planmæssigt tilbage 
i en såkaldt »pause« under læsning af en mail fra 
nærmeste leder. 

»Der er også noget trygt ved igen at stå her 
ved kopimaskinen og vente på en operatør, der er 
tilkaldt«, supplerer en lærer, hvis søvnproblemer på 
imponerende kort tid har nået normalt niveau. 

Trods de nye tiltag for at undgå smittespred-
ning er alle tilsyneladende enige om, at det er be-
sværet værd. 

»Det gik jo faktisk fint nok med fjernundervis-
ningen det meste af tiden i den  
periode, vi arbejdede hjemmefra«, siger en lærer, 

»... men det er altså bare ikke 
det samme at blive kaldt 
møgluder på Google Meet«.

SÅ KAN DE LÆRER DET / 195

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

FREE 
TRIAL 
ENDED

CORONA 

CORONA 

YES

ACCEPT
TAB TAB

TAB

YES

CORONA

CORONA

CORONA

Forlag, der 
har tilbudt gratis onlinemateriale,  
fremlægger plan for gradvis genlukning



 

Sæt klimaet  
på skoleskemaet

Skolematerialet ’Vores hjem’ formidler klimaviden i børnehøjde. 
Børnene lærer om klimaforandringerne og deres betydning for Jorden 
– med fokus på viden, dialog og de mange muligheder der er.

Materialet består af:
• Den smukke billedbog ’Er det mit hjem?’ til oplæsning i klassen.
• Et opgavehæfte, der formidler viden gennem sjove og praktiske 

opgaver.
• En detaljeret undervisningsvejledning.
• Et flot diplom til hver elev samt en plakat af vores  

fantastiske hjem, Jorden, til ophængning i klassen.

Materialet er klar til brug i undervisningen fra uge 37.

Gratis undervisningsmateriale  
til 0. og 1. klasse

Materialet er gratis

Læs mere og bestil dit 
klassesæt her:

orsted.com/voreshjem

Bemærk, at oplaget 
er begrænset.



Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

meld din klasse til
gocook smagekassen 

155.000 elever deltogi 2019

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

Deltag i GoCooks eksperimenterende og tværfaglige forløb om danske 
æbler. Lær fx om æblets smag, bæredygtighed og følg produktionen 
fra jord til bord. Tilbered retter med danske æblesorter.

Du modtager GRATIS  undervisningsmaterialer og opskriftshæfter 
til hele klassen til 4-8 undervisningsgange i uge 39. I uge 43, 44 
ELLER 45 henter du en GRATIS * smagekasse med råvarer til 
øvelser og 2 retter til 24 elever i den lokale Coop-butik.

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


