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SIDE 16

1717

Den perfekte undervisnings-  
metode findes ikke, siger den  
tyske forsker Andreas Helmke.  

Han opfordrer lærerne til at  
åbne klasseværelset.

Alle hAr  
brug for et 
blik udefrA

SIDE 14forSkEt

Kaos  i  odense
70-90 stillinger skal nedlægges,  
selv om der er brug for 130 lærere.
Side  6

TeMa  oM  iT
Den klassiske it-vejleder udfases. 
80 millioner i pulje til læremidler.
Side 30

apple ærgrer
Forlæggere irriterede over Apples 
indblanding og nøgencensur.
Side 36
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Læs mere på  
lærerprofession.dk

En fynsk  
Aarhushistorie

»… det er tvivlsomt, om  
læseforståelse, fortolkning 
og kendskab til genrer kan 

måles på tid«,
konkluderer André Højer  
i sit bachelorprojekt fra  

Læreruddannelsen Skive

»Konkurrencestaten vil 
skabe et todelt samfund 
med dem, der er inden for 
arbejdsmarkedet, og med 
dem, der er uden for. Skal 
lærerne forsøge at udligne 

denne splittelse?« 
spørger Camilla Geisler Hansen 

 i sit bachelorprojekt fra  
Blaagaard/KDAS

»… er det etisk ’korrekt’ at 
anvende frygt eller angst 
for at skabe motivation i 

undervisningen?«
spørger Maja Riise Jensen  

i sit bachelorprojekt fra  
Læreruddannelen Zahle

To aarhusianere skulle måle højden på en flagstang. Det var svært at nå helt op. 
En fynbo kom forbi og spurgte dem, om det ikke var lettere at lægge flagstangen ned på 
jorden, før de målte den.

»Dit fæ«, sagde den ene aarhusianer. »Det er jo højden, vi måler, ikke længden!«
Sådan lyder en af de uendeligt mange Aarhushistorier, som var så populære. De er rime-

ligt tungnemne, hø-hø. Fynboerne er bare smartere!
Men et blik ud over det kommunale landskab afslører hurtigt, at det langtfra forholder 

sig sådan i virkeligheden. For hvordan har to hovedbyer valgt at implementere folkeskole-
reformen?

I Aarhus har kommunen som den første i landet indgået en aftale med den lokale læ-
rerforening. Det er sikkert blevet lettere af, at kredsformanden i løbet af forhandlingerne 
har flyttet sig fra den ene til den anden side af forhandlingsbordet og har fået job som ny 
forvaltningschef. Men alligevel. 

Aftalen er bestemt ikke prangende. Men DLF vurderer, at den trods alt er bedre end det, 
der ligger i forårets lovindgreb. Aarhus-aftalen har den fordel, at den lægger nogle rammer, 
som lærere, ledere og kommunalforvaltning er enige om. 

Helt anderledes lyder Odenses fortælling.
Den begynder faktisk at ligne en slags kommunal Aarhushistorie.
Normalt skælder vi på denne plads ud over, at kommuner-

ne kigger for dybt i regnearkene og for lidt på skolen. Men 
det første kan man i hvert fald ikke beskylde Odense for. 

De starter med facit: Byrødderne vedtager et budget, hvor der skal spares 135 millioner 
på børne- og ungeområdet og nedlægges mellem 70 og 80 stillinger. Men de har sprunget 
det med regnearket helt over. Så hvad det betyder for, hvor mange timer lærerne skal un-
dervise, og hvordan forvaltningen har tænkt sig at opfylde folkeskolereformens krav, kan 
børne- og ungerådmand Brian Dybro ikke svare på.

Ikke fordi han ikke vil. Han ved det simpelthen ikke!
»De sidder på højtryk og regner på det«, siger han. 
Det vil sige, at politikerne glad og gerne har lagt navn og stemmer til et budget uden at 

vide, om kommunen kan leve op til loven til næste år?
Den lokale lærerkreds i Odense har ud fra reformens elevtimetal beregnet, at der fra 

august 2014 er brug for 43,3 ekstra lærerstillinger – bare til den normale undervisning i 
Odense. Dertil kommer timer omkring det dobbelte til »understøttende undervisning«, som 
også ligger i reformen. 

Hvordan kommunens tal ser ud, kan kredsen af gode grunde ikke  
få at vide.

Den frustrerede kredsformand i Odense vil-
le gerne have nogle tal på bordet: »Odense 
Kommune fortæller bare gode historier. 
Det er narrativt det hele«. 

Den 15. november uddeler 
Folkeskolen og professions- 

højskolerne priser til de 
 allerbedste og mest anvendelige 

bachelor- og PD-projekter.

LÆRERPROFESSION.DK
ET SITE OM LÆRERPRAKSIS OG PROFESSIONSUDVIKLING

Lærerprofession.dk er et site med bachelor-
projekter og pædagogiske diplomopgaver. 

Færre lærere skal undervise 
flere timer i Odense side 7.
Aarhus-lærere får  
arbejdstidsaftale side 10.
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Til klassen

 – og hjælp samtidigt børn i nød

alle klasser tjener 
2.500,- 

for hver kasse kort
 der sælges
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Rådvild rådmand
»Jeg har argumenteret for, at 
det var vigtigt at afsætte flere 

penge til området. Men jeg er jo 
ikke større end et flertal«. Det 

siger børne- og ungerådmand i 
odense Brian Dybro (sf), efter 
at byrådet har indgået et bud-

getforlig, der nedlægger 70-90 
stillinger på skoleområdet.

DeR finDes ikke én peRfekt
unDeRvisningsmetoDe
lærerne er i deres gode ret, når de ikke helt vil holde op
med »gammeldags« tavleundervisning, siger forsker
Andreas Helmke. Det, der virker, er nemlig ikke én metode,
men i situationen at kunne vælge den rigtige ud
fra en hel palet.

foRsket
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it tættere på fagene
Den klassiske it-vejleder 

forsvinder. Det bliver 
fagvejlederens ansvar 

at bringe it ind i kernen 
af fagene. og så er der 

mange flere millioner på 
vej til digitale læremidler 

– Apples bonerthed irrite-
rer forlagene.

uskolet i kL
ny tv-serie følger

travle Britta – fra kl.

tema

»Når man bygger  
kompetenceudviklingen 

på videndeling om  
metoder og den  

praktiske brug af it i  
undervisningen, er det 

ikke didaktisk  
kompetenceudvikling, 

man praktiserer«.
Kronik:  

lær lærerne at vælge it fra!
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  For at kunne finansiere reformen er det 
eksempelvis i Vejle blevet til, at hver lærer 
skal undervise 2,5 timer mere. Hvordan 
kommer det til at se ud i Odense, når der 
samtidig skal fyres lærere?  
 »Vi har skruet på de knapper, som regeringen 
med skolereformen drejer på, nemlig højere 
undervisningstid. Vi har med ’den sammen-
hængende skoledag’ i Odense et gennemsnit 
på 735 undervisningstimer per lærer, i refor-
men hedder det 733. Men så er der jo lige 
det forbehold, at skolelederne har friheden til 
at skrue tingene anderledes sammen ude på 
den enkelte skole, hvis de kan få det til at 
hænge sammen. Så hvad er den reelle un-
dervisningstid? Det tal har jeg faktisk ikke 
lige nu. Men jeg har ikke nogen intention om, 
at undervisningstimetallet skal endnu højere 
op«.

  Nej, men kan man forestille sig andet, når 
der bliver færre lærere?
 »Det er svært for mig at give et meget præ-
cist billede. Men så er vi tilbage til, hvordan vi 
prioriterer pengene helt generelt i Odense. 

Sagen er: Jeg har kæmpet for nogle penge til 
folkeskolen, men det kom jeg jo ikke igennem 
med. Det var der ikke flertal for i byrådet. Alt-
så, jeg er ikke interesseret i, at lærerne skal 
undervise mere, men vi får jo en udfordring, 
når et flertal i byrådet ikke har villet sætte 
flere penge af til børn og unge. Der udestår en 
diskussion om, hvordan tingene skal hænge 
sammen – ikke kun i forhold til skolerefor-
men, men helt generelt«.

  Jamen har du ikke stillet det spørgsmål til 
dine politiske kolleger i byrådet?
 »Jo altså, jeg har sagt, at der er en udfordring 
her, at vi er hårdt spændt for. Jeg har sagt, at 
der med en folkeskolereform bliver flere timer 
i folkeskolen. Alle de ting har jeg sagt. Jeg 
har argumenteret for, at det er vigtigt at af-
sætte flere penge til området. Men jeg er jo 
ikke større end et flertal«.

  Kan man forestille sig andet, end at læ-
rerne i Odense kommer til at undervise i 
hvert fald to timer mere?
 »Det er relevante spørgsmål, du stiller, men 
der er nogle løse ender i øjeblikket. De sidder 

på højtryk og regner på det. Du er ikke den 
eneste, der spørger, men det er svært for mig 
at være præcis«.

  Hvornår forestiller du dig, at du kan være 
mere klar på, hvor mange flere timer læ-
rerne skal undervise næste år?
 »Jamen, mit udgangspunkt er, at lærerne i 
Odense i forvejen underviser rigtig meget af 
deres arbejdstid. Jeg har svært ved at se, at 
man kan skrue mere på den knap. Det er i 
hvert fald ikke mit ønske. Men på et tids-
punkt skal byrådet forholde sig til, hvordan 
man får økonomien til at hænge sammen på 
skoleområdet, når nu man ikke ville sende 
flere penge. Muligheden var der ellers«, siger 
han og henviser til, at der i kommunen var 
skabt et overskud på 80-90 millioner. Men 
byrådet indgik den 19. september et budget-
forlig, der vil investere 100 millioner kroner i 
vækstinitiativer og spare 135 millioner på 
børne- og ungeområdet. 

lif@dlf.org

LiSe FrAnk Spørger     BriAn DyBrO, SF, Børne- Og ungeråDMAnD i ODenSe, svarer: 

Folkeskolereformen betyder i de fleste kommuner, at lærerne skal undervise to timer mere om ugen. 
Mange steder ansætter man også nye lærere. Men i Odense er der lagt op til fyringer. Hvordan det skal gå op, 
ved børne- og ungerådmanden ikke.    

»Det er svært for mig at være præcis« 

foto: Johnny W
ichm

an
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samtidig med at skolereformen vil kræve flere undervisningstimer af lærerne, har byrådet i Odense  
indgået et budgetforlig, der indebærer fyringer. Mellem 70 og 90 stillinger nedlægges på skoleområdet.  
Om det betyder to, fem eller syv timers ekstra undervisning per lærer, kan ingen endnu svare på. 

FyringSrunDe:

Færre lærere skal undervise  
flere timer i Odense

En længere skoledag er ikke et nyt begreb 
for elever og lærere i Odense. I august i år 
fik indskolingseleverne en skoledag fra 8-14, 
og planen var, at også mellemtrinnets elever 
skulle indføjes i den såkaldte »Sammenhæn-
gende Skoledag« fra næste skoleår. Men nu 
kommer folkeskolereformen, så nu er det 
selvfølgelig dens timetal, Odense-skolerne må 
rette sig efter. 

 »Der er mere undervisning i reformen 
end i ’Den Sammenhængende Skoledag’. Men 
vi kommer til at leve fuldstændig op til refor-
men, og det er lærere, der kommer til at have 
undervisningen«, siger kommunens skolechef 
Poul Anthoniussen.

Når man kan være i tvivl om, hvorvidt det 
kan passe, er det, fordi byrådet har indgået 
et budgetforlig, der skal spare 135 millioner 
på børne- og ungeområdet. Mellem 70 og 90 
stillinger på skoleområdet er i den forbin-
delse varslet nedlagt. Så hvem skal undervise 
de flere timer, der følger med reformen? Det 
spørgsmål viser sig at være svært at få svar på 
i Odense. 

Formand: vi mangler mindst 100 lærere
Formand for Odense Lærerforening Anne-
Mette Kæseler Jensen siger:

»Enten er skolereformen slet ikke finan-
sieret i Odense, eller også har ingen dannet 
sig et overblik over, hvordan den bliver til 
virkelighed. Jeg er dybt bekymret uanset 
hvad. Byrådet melder bare ud, at man vil 
fyre 70-90, primært folkeskolelærere. Men 
hvis man satte sig ned med skolereformens 
timetal, er det åbenlyst, at vi behøver over 
100 lærere til opgaven«, siger hun og henvi-

ser til en beregning, som Lærerforeningen 
har foretaget på baggrund af Odense Kom-
munes egne tal og KL’s budgetvejledning, der 
foreslår, at lærere og pædagoger deler refor-
mens understøttende undervisning fifty-fifty 
mellem sig.    

Lærerforeningens beregninger viser, at 
reformen skaber et behov for lærere i Odense 
svarende til 43,3 stillinger til den reelle un-
dervisning plus 87,5 lærerstillinger til den 

TeksT Lise Frank

arkivfoTo Jørgen Hansen

Lærerformand i Odense Anne-Mette kæseler Jensen er 
dybt frustreret: »Odense kommune fortæller bare gode 
historier. Det er narrativt det hele. Jeg kan ikke få dem til at 
forholde sig til, hvad der er timetallet nu, og hvad der så er 
op til det, skolereformen forlanger. rådmand Brian Dybro 
holder bare fast på den gode historie om ’Den Sammen-
hængende Skole’«.   Jeg er dybt bekymret 

uanset hvad.  
Byrådet melder bare 
ud, at man vil fyre  
70-90, primært  
folkeskolelærere.
anne-Mette kæseler Jensen
Formand for Odense Lærerforening
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understøttende undervisning, i alt 130,8 læ-
rerstillinger.

skolechefen afviser regnestykket 
Skolechef Poul Anthoniussen vil ikke forholde 
sig til Lærerforeningens regnestykke.     

»Den opgave, vi får næste år, er jo ikke 
bare at omsætte en skolereform: Vores op-
gave er at omsætte hele budget 14, og her er 
jo en bunke andre ting end reformen. Så skal 
man sige det på jævnt dansk, så lægger folke-
skolereformen noget til, mens der er en hel 
masse ting, der tager noget fra. Samlet set og 
netto er min forventning, at vi skal reducere 
med 70-90 medarbejdere i skoleafdelingen, 
heriblandt lærere«, fastholder han.

Men færre lærere betyder ikke flere un-
dervisningstimer til den enkelte i Poul An-
thoniussens verden. Lærerne i Odense har i 
forvejen et meget højt undervisningstimetal. 
De underviser allerede i gennemsnit 735 ti-
mer om året mod reformens gennemsnit på 
733 timer.    

»I de her dage er der ikke nogen, der går 
rundt i skoleafdelingen i Odense med en for-
ventning om, at lærerne skal undervise end-
nu mere. Men den måde, hvorpå man bereg-
ner, hvad der tæller med som undervisning, 
den er vi undersøgende på i disse dage«, 
indrømmer Poul Anthoniussen. Det afhænger 
af opgørelsesmetoden, forklarer han.  

ansvaret er rådmandens
Folketingspolitiker og medlem af Odense 
byråd Alex Ahrendtsen (Dansk Folkeparti) 
er frustreret over at have stillet spørgsmål til 
reformfinansieringen gennem et år og nu kan 
se, at hullerne er så store, som Lærerforenin-
gens beregninger tyder på. SF’s børne- og 
ungerådmand Brian Dybro må, med Alex 
Ahrendtsens ord, se at få svaret på, hvordan 
han vil få det til at hænge sammen.

»Vi er blevet holdt hen med snak. Det er 
rådmandens ansvar, at de oplysninger, vi får 
forud for budgettet, hænger sammen med 
kommunens budget og med det, vi vedtager 
i Folketinget«, siger Alex Ahrendtsen. Dansk 
Folkeparti er en del af det budgetforlig, der 
sparer 135 millioner kroner på børne- og 
ungeområdet i Odense, men Ahrendtsen hol-
der på, at Socialdemokraterne og SF bærer 
ansvaret. 

»De har et flertal i kommunen bakket 
op af Enhedslisten. Det er dem, der har det 
politiske og økonomiske ansvar for det her«, 
understreger han. 
lif@dlf.org

Fem minutter før bla-
det her blev sendt til 
trykkeriet, tikkede der 
en ny oplysning ind: 
»Det forventes, at den 
enkelte lærer skal un-
dervise cirka 1,5 timer 
mere end nu«, skriver 
en skoleleder i et uge 
39-nyhedsbrev til alle 
medarbejdere på en 
Odense-skole. Hun, 
altså skolelederen, 
havde været kaldt ind 
til budgetmøde, der 
med hendes egen for-
mulering skulle kigge 
på, hvordan det kan 
gøre mindst ondt, når 
der skal spares mange 
millioner på skoleom-
rådet i Odense. Hvem 
der ellers har siddet 
med til det møde, er 
Folkeskolen ikke be-
kendt med. 

1,5 timer  
mere?

     

Protac GroundMe

Protac MyBaSe

Protac Kuglepuden og Protac MyFit

Protacs produkter 
n	 styrker kropsfornemmelsen

n	virker beroligende

n	øger trygheden

n	giver ro og koncentration

n	 støtter indlæring

ÅRSMØDE
24 - 25 oktober

Besøg os på 
stand A26

Tilmeld nyhedsbrev
på www.protac.dk
eller scan QR-koden

Københavns Kommune har 

indkøbt Protac SenSit til

projektet ”Inklusionsparat

indretning” i skolerne.

Ring på 86 19 41 03 og aftal et konsulentbesøg
– det er uforpligtende og gratis

Protac SenSit
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Matematik  ·  0.-10. klasse

– det digitale matematiksystem

MaxiMat er til dig, der gerne vil udnytte de digitale 
muligheder i matematikundervisningen.

Digitale muligheder fremmer elevernes forståelse
MaxiMat udnytter det digitale medies mange muligheder 
og fremmer elevernes forståelse af matematik. Ved hjælp 
af digital simulering og modellering bliver opgaverne 
dynamiske og levende.

Faglige pointer og undersøgende matematik
MaxiMat er et overskueligt system, bygget op om fag lige 
pointer og undersøgende matematik.

MaxiMat udfordrer eleverne til at kommunikere deres 
viden med andre. De skal begrunde, argumentere og 
demonstrere deres færdigheder og viden i matematik.
 
Læs mere på maximat.dk
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Gennembrud: 

Aarhus-lærere får  
arbejdstidsaftale
I det mindste bedre end lov 409, lyder skudsmålet  
til den første kommunale arbejdstidsaftale efter lov- 
indgrebet.

Der ligger et massivt pres på kommunalbe-
styrelser, forvaltninger og skoleledere fra 
regeringens og KL’s side efter forårets lockout 
og lovindgreb: Lad være med at indgå nogen 
former for lokale arbejdstidsaftaler med 
lærerne. Alligevel indgik Aarhus Kommune 
25. september en aftale med Århus Lærerfor-
ening og de lokale BUPL- og FOA-afdelinger 
om rammerne for læreres og pædagogers 
arbejde på byens skoler.

»Vi mener ikke, at kredsene skal indgå 
aftaler for enhver pris. De skal kun indgå af-
taler, hvis de er væsentligt bedre end lov 409, 
og det er den her aftale«, fastslår formanden 
for DLF’s overenskomstudvalg Gordon Ørskov 
Madsen.

»Vi har skabt en bedre aftale, der giver 
lærerne en bedre sikring af deres arbejdsliv 
og arbejdsmiljø, end de ville have fået med 
lov 409«, siger også formanden for Århus Læ-
rerforening Jesper Skorstengaard.

Lærerne skal være på skolen 35 timer om 
ugen på skoleårets 200 dage plus yderligere 
ti dage. Med aftalen sikres lærerne et over-
blik over, hvornår de skal møde på arbejde. 
Skolelederen forpligtes til at fastlægge hver 
enkelt lærers arbejdstid i et mødeskema, hvor 
undervisningstimer, understøttende under-
visning, teamsamarbejde, samarbejde med 
andre grupper og forberedelse er lagt ind.

Skolelederens ansvar
Tilbage er 215 timer årligt, der ikke er skema-
lagt, per lærer. Disse timer er ikke beregnet 
til at rette store bunker stile eller forberede 
undervisningsforløb.

Fra august 2014 skal lærerne 
i Aarhus tilbringe 35 timer om 
ugen på skolen, hvor også tiden 
til forberedelse og teamsamar-
bejde er skemalagt. der er sat 
penge af til at indrette arbejds-
pladser på skolerne som her på 
Lisbjergskolen.

TeksT KAren rAvn, John vIlly olSen og  
Ann-SofIe WArnIch

»De er til de dag til dag-opgaver, der op-
står – det forefaldende. Det kan være et par 
opgaver, man skal rette, fra en elev, der har 
været syg, eller en forældrehenvendelse. Men 
det er skolelederens ansvar, at der er tid til at 
forberede undervisningen i skemaet«, under-
streger Jesper Skorstengaard.

»For mig er aftalen også udtryk for, at 
vi har genetableret samarbejdsånden, i er-
kendelse af at man kun kan udvikle skolen i 
fællesskab – især med de reformer, vi nu skal 
implementere«, siger Jesper Skorstengaard. 
»Det er jo ikke Camp David, men det er ud-
tryk for, at vi er nødt til at lægge stridsøksen – 
vi har lært af Ontario, at man kun kan udvikle 
skolen, når alle er med«.

Parterne har sideløbende forhandlet en 
lønaftale, og den nye Aarhus-aftale afhænger 
af, at også lønaftalen falder på plads. I den 
vil lærerne nemlig foruden det undervis-
ningstillæg, der ligger i den eksisterende 
overenskomst, få yderligere et tillæg, som 
medfører, at jo flere undervisningstimer en 
lærer har, jo mere får han eller hun i løn-
ningsposen.

»Det er klart, at det giver skolelederen et 

incitament til at fordele undervisningstimerne 
mellem lærerne«.

Det fremgår af aftalen, at målet på sigt er, 
at den fulde arbejdstid skal ligge på skolen. 
Den 215-timers buffer, som hver enkelt lærer 
har, skal evalueres efter to år.

»Det er mit håb, at evalueringen vil vise 
gode resultater – men hvis den ikke gør det, 
må vi jo gå tilbage til fuld tilstedeværelse, som 
det ligger i loven«, forklarer Jesper Skorsten-
gaard.

Aarhus indskrænker ledelsesretten en smule 
med den nye arbejdstidsaftale, mener Skolele-
derforeningen, men formand Anders Balle kan 
alligevel godt forestille sig, at Aarhus-aftalen 
bliver en model, andre kommuner kan skele til.

»Skolelederforeningens principielle hold-
ning er stadig, at man ikke skal have lokalaf-
taler, men i stedet et planlægningsgrundlag 
mellem kommunen og skolerne. Det tætte 
samarbejde og den fleksible skole er ikke no-
get, der kommer fra dag til dag«, siger Anders 
Balle. 
kra@dlf.org   

jvo@dlf.org    

asw@dlf.org
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LÆRER
DANSK

 Digitale udgivelser til grundskolen
Didaktisk kvalitet og digitale muligheder

Sæt skrivespor
Af Yvonne Roug-Andersen, Jørgen Larsen, Roland 
Hachmann, Charlotte Rytter, Mette Teglers

Sæt skrivespor udkom som bøger på Dansklærer-
foreningens Forlag. Nu kan du få alt materiale 
fra bøgerne Sæt skrivespor 1-2, Sæt skrivespor til 
prøven og Lærervejledning i én iBog®. Materialet 
kombinerer bogens vel kendte struktur med bl.a. 
notatfunktion, oplæsninger og skærmfilm.

Tilskudsberettiget

Scan koden, og få gratis adgang i 2 dage, 

eller gå ind på skrivespor.systime.dk

 Sprog, genre og sprogrigtighed 
i udskolingen

Hen over bjerget
Online tekstbog
Af Annette L. Christiansen

Syv originaltekster lader eleven smage på littera-
turen allerede fra skolestart. Teksterne findes både 
"trykt" og i oplæst form. Oplæsningerne supplerer 
elevernes egen læseoplevelse.  

Tilskudsberettiget

Scan koden, og få gratis adgang i 2 dage, 

eller gå ind på bjerget.systime.dk

Litteratur- og læseforståelse i 
indskolingen

Se også lærervejledningen i den samlede lærerpakke på hob.systime.dk
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K L I P  F R A  n e t t e t

Mandag 23. september 2013 kl. 09.30

»Vi har store ambitioner for erhvervsskoler-
nes fremtid«, bekendtgjorde børne- og un-
dervisningsminister Christine Antorini (so-
cialdemokraterne) på dagens pressemøde, 
hvor hun fremlagde regeringens nye reform. 
Den skal gøre erhvervsskolerne til attraktive 
ungdomsuddannelser, hvor flere unge søger 
ind og gennemfører.

en del af den indsats skal starte allerede 
i folkeskolen med fokus på tre hovedpunkter: 

adgangsgivende karakterer, 10.-klasser mål-
rettet mod erhvervsuddannelserne og indivi-
duel vejledning forbeholdt elever, der ikke er 
uddannelsesparate, i 8. eller 9. klasse.

Afgangsprøven bliver adgangsgivende
karaktergivningen ved afgangsprøverne i 
matematik og dansk kommer med udspillet 
til at have reel betydning for de unges videre 
uddannelsesforløb. Regeringen foreslår, at der 

skal et snit på 2 i henholdsvis dansk og ma-
tematik til for at blive optaget på en erhvervs-
uddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Ifølge regeringen vil et højere fagligt niveau 
være med til at forhindre det store frafald på 
erhvervsuddannelserne.

»Hver fjerde ung på en erhvervsuddan-
nelse har ikke fået minimum 2 i dansk eller 
matematik, og det gør det bare sværere at 
gennemføre en erhvervsuddannelse«, siger 
Christine Antorini. 

nye 10.-klasser
Der skal oprettes særlige 10.-klasselinjer til 
elever, der gerne vil på en erhvervsuddan-
nelse, men ikke er kommet ud af 9. klasse 
med det adgangsgivende gennemsnit på 2 i 
matematik og dansk.

Alle kommuner vil blive forpligtede til at 
oprette den såkaldte »eUD 10.-linje«. Ifølge 
undervisningsministeren vil det ikke gå ud 
over det nuværende 10.-klasseforløb, som 
forbliver uændret.  
asw@dlf.org

Onsdag 2. oktober 2013 kl. 15.36

»Det eksisterende 10.-klassetilbud ønsker vi ikke at 
ændre ved, men vi vil forpligte kommunerne til at ud-
byde en erhvervsrettet 10. klasse«, sagde Christine 
Antorini.

som en kirurg har behov for sygeple-
jersker til at række sig redskaber, har 
lærerne i folkeskolen også brug for 
praktisk assistance. lærerne vinder 
tid til at undervise, hvis andre perso-
nalegrupper for eksempel kopierer og 
oplader computere, viser et antropo-
logisk studie. I Hvidovre tager kreds-

formand og forvaltningschef positivt 
imod ideen.

»Jeg kan sagtens se en pointe i at 
have nogle ikke højtuddannede, en form 
for piccoliner, til at tage sig af det rent 
praktiske, der går tid med under forbe-
redelsen, siger lærerformand i Hvidovre 
flemming ernst.

foto: Thom
as Tolstrup

foto: Istock

Reform af erhvervsuddannelserne  
skal starte med folkeskolen
Karakterer fra folkeskolen skal være adgangsgivende, vejledning skal målrettes de tvivlende, og  
en ny linje i 10. klasse skal gøre fagligt svage elever klar til erhvervsuddannelserne. Det lægger  
regeringen op til i reformudspillet »Faglært til fremtiden«.

Undersøgelse: Lærerne skal have arbejdsforhold som en kirurg

»Umiddelbart giver det måske ikke mening at sammenligne en læ-
rer med en kirurg. Men der er enkelte ligheder«, hedder det i en ny 
stor undersøgelse af lærernes arbejdstid foretaget af Hassø Con-
sulting for Hvidovre kommune og den lokale lærerkreds.
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Tirsdag 1. oktober 2013 kl. 12.56

Landet over: Lærerne kommer  
til at finansiere reform

kommunerne følger kl’s og regeringens plan om at 
finansiere folkeskolereformen ved at lade lærerne 
undervise mere. 15 kommuner er endda så begej-
strede for den finansieringsmodel, at de vil øge 
lærernes timetal endnu mere end de to timer, der er 
lagt op til, viser Dlf’s undersøgelse af de kommu-
nale budgetudspil.

»Det ser nemt ud på papiret at satse på, at re-
formen kan finansieres af lærernes arbejdstid, men 
der hviler et kæmpe ansvar på kommunerne og på 
skolelederne for at få tingene til at hænge sammen 
i det kommende skoleår«, siger Anders Bondo.

Torsdag 19. september 2013 kl. 06.16

DLF: Reformen skal handle om den 
bedst mulige undervisning

Dlf har afleveret sit høringssvar til forslaget til 
ny skolelov. lad være med at indsnævre faglig-
heden i folkeskolen til læsning og matematik, 
beder lærernes formand. og sørg for, at lærerne 
har linjefagskompetence i de fag, de underviser 
i. så bliver eleverne så dygtige, som de kan blive.

også de faglige foreninger har afleveret deres 
høringssvar. fysik/kemi-lærerne mener, at der er 
tale om en uambitiøs reform, mens matematik-
lærerne specifikt beder om, at man ikke haster 
talblindhedstest igennem. læs om andre hø-
ringssvar på folkeskolen.dk   

Onsdag 25. september 2013  
kl. 14.06

 
400 tysklærere  
protesterer over færre 
tysktimer i 9.
næsten 400 tysklærere har 
sendt en protestskrivelse til 
undervisningsministeren. De 
er utilfredse med, at eleverne i 
9. klasse fra august 2014 kun 
skal have tre lektioner i tysk. 
fire ville være bedre, mener 
tysklærerne. Hvis eleverne kun 
får tre lektioner i 9. klasse, får 
de det svært i tysk på ung-
domsuddannelser, mener tysk-
lærerne.

Mandag 30. september 2013 kl. 15.18

Lyngby-taarbæk  
vil ikke kræve fuld  
tilstedeværelse på  
skolen
lærerne skal ikke være tvunget 
til at forberede sig på skolen, 
og de skal ikke tidsregistreres. 
Det har et flertal i lyngby-Taar-
bæk besluttet. »Vi har tillid til 
medarbejderne og vil ikke gen-
indføre industrisamfundet på 
en vidensarbejdsplads«, siger 
førsteviceborgmester i lyngby-
Taarbæk kommune simon Pihl 
sørensen.

kraftig stigning i antallet af  
arbejdsskadede lærere 

•	 Dlf’s hjemmeside 
får et ansigtsløft

•	 Digitaliserings- 
strategi: Alle prøver 
skal være digitale

•	 kæmpe svensk  
skolekollaps giver 
debat om aktiesel-
skabsskoler  

•	 lærernes A-kasse 
har succes med at 
finde vikarer til  
skolerne 

•	 ledelsesprojekt skal 
hjælpe skolereformen 
til at lykkes

Antallet af anmeldte arbejdsska-
der på undervisningsområdet er 
steget med næsten 25 procent på 
seks år. samtidig er antallet af ar-
bejdsskader på landsbasis faldet. 
når det gælder antal af deciderede 
arbejdsulykker blandt lærere, er 
stigningen på 36,6 procent. I Dlf 
frygter man, at øget inklusion vil 
øge antallet.

»Baseret på erfaringerne her 
i Dlf’s sekretariat må det des-
værre forventes, at inklusionen i 
folkeskolen vil medføre stadig flere 
arbejdsulykker«, siger arbejdsska-
dekonsulent Alan frank Hansen og 
fremhæver: 

»Det er en positiv udvikling, at 
så mange arbejdsskadesager an-
erkendes. Det skyldes dog blandt andet, at ulykkerne bliver mere 
alvorlige, at reglerne for sen anmeldelse er blevet lempet, og at fag-
bevægelsen via talrige retssager har fået trukket praksis i Arbejds-
skadestyrelsen i en mere positiv retning«. 
hl@dlf.org

Onsdag 2. oktober 2013 kl. 06.28

»Vi oplever, at lærerne er udsat for 
mere vold, grovere vold, og at de 
hurtigere bliver fyret«, siger Alan 
frank Hansen, arbejdsskadekonsu-
lent i Dlf.

foto: stig nielsen

Følg med på folkeskolen.dk
På dette opslag får du et udpluk af de seneste ugers cirka 90 artikler.

à  

»Det er i 9. klasse, at eleverne får 
pudset deres ordforråd og grammatik 
af frem mod afgangsprøverne«, siger 
formand for Tysklærerforeningen for 
Grundskolen, flemming nygaard.

foto: Istock
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forsket

»Vi vil gerne se, 
hvordan elevernes fremmedsprogskundska-
ber er. Så lad dem endelig tale så meget som 
muligt. Og ellers bare gør, som du plejer, 
mens vi filmer timen«. 

Sådan lød den tyske forsker Andreas 
Helmkes besked til en gruppe lærere under 
en af hans mange undervisningsobservatio-
ner. Umiddelbart efter timen bad han lærerne 
vurdere, hvor stor en del af tiden de selv 
havde talt. Størstedelen af lærerne mente, at 
de havde talt under halvdelen af tiden. Video-
båndet viste derimod, at langt de fleste lærere 
talte mellem 60 og 80 procent af tiden, og 
næsten ingen talte under halvdelen af tiden.

»Det er netop et eksempel på, at lærerne 
ikke har nogen chance for at bedømme de-
res egen undervisning. Lærerens opgave er 

virkelig svær. De skal undervise, uddanne, 
rådgive, diagnosticere og forny hele tiden. 
Det kan man ikke gøre alene. Ligesom alle 
andre mennesker har lærere blinde pletter, 
så de skal have et fremmed blik på deres un-
dervisning«.

Andreas Helmke står i opposition til den 
klassiske tyske uddannelsesforskning, der 
bygger på normative overbevisninger. Hvis 
man systematisk og målrettet skal udvikle 
lærerprofessionen, så mener Andreas Helmke, 
at man har brug for en empirisk base. Han er 
begejstret for den newzealandske forsker John 
Hattie, som har kortlagt undervisningseffekt, 
og lægger dertil sine egne empiriske studier. 

»Lærere, som tager deres arbejde alvorligt 
og ser sig selv som professionelle, er nødt til 
at have deres egne empiriske data for at se, 
hvor de står henne. Derudover skal de have 

Hvis lærere skal have gavn 
af forskning til at udvikle 
deres undervisning, skal 
teorierne være baseret 
på praksis – ikke udviklet 
i lukkede forskermiljøer, 
mener den tyske uddan-
nelsesforsker Andreas 
Helmke. 
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Lærere skal have 
hjælp til at se  

de blinde 
vinkler

en forståelse for, hvad forskningen betyder 
– både teoretisk og hvordan de skal omsætte 
den til praksis«. 

Det er med god ret, at læreren holder fast
Andreas Helmke er ikke tilhænger af den poli-
tiske retorik, hvor man klandrer lærerne for 
at hænge fast i industrisamfundet, opfordrer 
dem til at tage videnssamfundets metoder til 
sig – droppe tavleundervisning og bytte gamle 
støvede metoder ud med nye. 

»Mange politikere fokuserer på ét mål i sko-
len og glemmer for eksempel alle de sociale og 
æstetiske kompetencer. Når man taler om ef-
fekten af en undervisningsmetode, så må man 
også se på, hvilket uddannelsesmål den gavner 
– elevens, lærerens eller måske samfundets? 
Og taler man om succes i skolen eller i livet?« 

Man kan ikke bare pege på én rigtig me-

tode. Eller ud fra Hatties effektmålinger foku-
sere på én metode uafhængigt af konteksten.

»De mindst effektive lærere er dem, der 
kun har én undervisningsmetode. Men også 
de lærere, som bruger alt for mange forskellige 

metoder, har problemer. For hver metode skal 
trænes og kendes af elever og læreren. Forsk-
ningen skal hjælpe lærerne til at have en vifte 
af metoder at vælge imellem. Og så er det den 
professionelle lærer, der kan diagnosticere ele-
verne og vælge den metode, der passer bedst i 
den klasse, han eller hun står over for«.

Ofte vil lærere stritte imod, når politikere 
dikterer, at de skal glemme deres gammeldags 
tavleundervisning. Og det er faktisk med 
god ret, siger Helmke. For lærerne ved – ofte 
ubevidst – at i nogle tilfælde er det bare det, 
der virker bedst. Det betyder selvfølgelig ikke, 

Andreas Helmke er professor ved Universität Koblenz-
Landau på instituttet for udviklingspsykologi. Han læ-
ste oprindeligt retsvidenskab og psykologi og har siden 
slutningen af 70’erne arbejdet tæt sammen med to af 
Tysklands mest retningsgivende uddannelsesforskere, 
Helmut Fend og Franz E. Weinert. Andreas Helmke 
står for den empiriske forskningstilgang, hvor observa-
tion af undervisningen i skolerne står i centrum i mod-
sætning til en normativ teoretisk forskningstilgang. 
Andreas Helmke er 68 år.

Om Andreas Helmke

»I Tyskland er man ansat som lærer på livstid, og man kan 
sagtens lade være med at tage efteruddannelse i ti år. 
Forestil dig, hvis en læge ikke holdt sig opdateret om den 
nyeste medicinske udvikling«, siger Andreas Helmke.

T E k S T:  P E r N i L L E  A i S i N g E r   |   F O T O :  B O  T O r N V i g
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at man ikke skal være åben for nye metoder. 
Men der kan være god ræson i at holde fast i 
en ældre metode som en del af repertoiret.

Ti principper for god undervisning
Andreas Helmke peger på, at John Hatties 
effektmålinger ofte bliver misforstået. Det er 
rigtigt, at lærerens effekt er meget stor. Men 
endnu større er elevens egen – motivation, 
selvtillid, baggrundsviden og så videre. Derfor 
mener Helmke, at man skal se undervisnin-
gen som et tilbud, som eleven kan tage imod 
eller lade være. Chancen for, at eleven tager 
imod, bliver påvirket af en række faktorer. 
Andreas Helmke peger på ti principper, der 
påvirker undervisningens kvalitet:

klasseledelse, klarhed/struktur, konso-
lidering og sikring af det lærte, aktivering, 
motivation, læringsfremmende miljø, elevori-
entering, kompetenceorientering, håndtering 
af heterogenitet, mangfoldighed.

Han understreger, at det er principper – 
ikke metoder eller tricks. Succesen ligger i at 
styrke de områder, som man er svag på, så 
alle områder bliver stærke i klasseværelset. 

»Det er et komplekst sammenspil af fak-

torer. Og der er talløse muligheder for at 
kompensere og styrke. Man kan sagtens fore-
stille sig en klasse, hvor læreren er god til at 
motivere, har høj respekt og meget intelligent 
undervisning, men totalt mangler klassele-
delse. Eller omvendt perfekt klasseledelse og 
god didaktik, men et klima, som ikke anime-
rer til læring, hvor børnene er bange for at 
begå fejl. Begge dele er svære, men man kan 
arbejde på dem«.

Mere professionel opførsel
For Andreas Helmke er der ingen tvivl om, at 
læreren kontinuerligt skal udvikle sin under-
visning. Han mener, at det i mange tilfælde 
sker alt for lidt.

»i Tyskland er man ansat som lærer på 
livstid, og man kan sagtens lade være med at 
tage efteruddannelse i ti år. Forestil dig, hvis 
en læge ikke holdt sig opdateret om den ny-
este medicinske udvikling. i lærerfaget er det 
helt almindeligt med den lukkede klasserums 
kultur. Min undervisning er min intimzone. 
Det er absolut uprofessionelt. Jeg håber, at 
det vil ændre sig til en mere professionel op-
førsel«, siger han.

Det første skridt til at udvikle sin undervis-
ning er at se på evidensen. Hvordan går det 
i klassen? Hvor er der brug for forbedringer? 
Det er ifølge Helmke umuligt at gøre uden 
hjælp.

»ingen andre professioner er så kom-
plekse. Der sker så mange ting på en gang, og 
man kan ikke stoppe for at tænke. Derfor er 
det utroligt vigtigt at bruge eksterne kilder og 
perspektiver fra elever og kolleger«. 

Han foreslår, at lærerne går sammen i 
team og besøger hinandens undervisning 
eller videooptager små bidder af undervisnin-
gen, som de kan diskutere i plenum. 

Derudover opfordrer han på det kraftigste 
til, at lærerne bruger eleverne til at give feed-
back på undervisningen.

»Men det er klart, at der skal sættes regler 
op for, hvordan man giver feedback – både 
blandt lærere og med eleverne«.

Ingen andre profes-
sioner er så kom-
plekse. Der sker så 
mange ting på en 
gang, og man kan 
ikke stoppe for at 
tænke. Derfor er 
det utroligt vigtigt 
at bruge eksterne 
kilder og perspek-
tiver fra elever og 
kolleger.
Andreas Helmke

Lærerne skal bruge feedback fra eleverne og kolleger til at 
udvikle undervisningen, mener Andreas Helmke. Men resul-
taterne må under ingen omstændigheder gå til ministeriet 
eller kommunen.
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For professor Jens Rasmussen fra institut 
for Uddannelse og Pædagogik, DPU, er der ingen tvivl om, at 
tyske Andreas Helmke kan give danske lærere værdifulde 
ting at tænke over. 

i sit forord til oversættelsen af Helmkes bog »Under-
visningskvalitet og lærerprofessionalitet«, som netop er 
udkommet på dansk, fortæller Jens rasmussen om to lærde 
munke på et kloster i 1400-tallet, der skændes om, hvor 
mænge tænder der er i munden på en hest. Efter 13 dages 
resultatløse studier af gamle bøger blander en ung kloster-
broder sig og spørger, hvorfor de ikke bare åbner munden 
på hesten og tæller efter. i Jens rasmussens øjne er Helmke 
netop denne unge klosterbroder, der kigger ind i hestens 
mund, eller rettere i skolens virkelighed, i stedet for at 
forholde sig normativt til undervisningsmetoder og pæda-
gogiske koncepter. Helmke accepterer ikke, at man sætter 
etiketter som gammeldags og traditionel over for progressiv 
og moderne på undervisningsmetoderne eller tilskriver dem 
industri- eller videnssamfundet.

»Vi kan takke Helmke og Weinert, som han har forsket 
sammen med, for, at den danske læreruddannelse i dag har 
så stort fokus på samspillet mellem teori og praksis. Faglig 
viden får først betydning, når den kombineres med didaktik-
ken i fagene«.

Jens rasmussen peger på, at danske lærere mangler en 
fælles vidensbase, som er alment accepteret og kendt af 
professionen. Det er Helmkes bog et vigtigt bidrag til, mener 
han.

»Det er ikke en bog, der siger, hvad man skal gøre. Og 
den er bredere end Hatties bøger, der kun refererer forsk-
ningsmæssige resultater, fordi den også tager teorier og 
erfaringer med – for eksempel undervisningsdifferentiering 
eller feedback. Bogen kommer rundt om alt det undervis-
ningsmæssige, og den er et vældigt stærkt bidrag til den 
vidensbase, lærere kan have rigtig meget glæde af, både 
i forhold til hinanden og i forhold til samtaler med foræl-
drene, hvor de har brug for at kunne begrunde deres be-
slutninger om undervisningen med en viden, som netop er 
professionens viden og ikke bare en viden, som enhver kan 
stille op med«. 
pai@dlf.org

Dansk professor:  
Helmke kigger 
ind i hestens 
mund

1. Klasseledelse 
2. Klarhed/struktur 
3.  Konsolidering og sikring af det lærte 
4. Aktivering 
5. Motivation 
6. Læringsfremmende miljø 
7. Elevorientering
8. Kompetenceorientering
9. Håndtering af heterogenitet 
10. Mangfoldighed

Ti principper for  
undervisningskvalitet

Læs også
Læs på folkeskolen.dk  
en smagsprøve på 
Helmkes bog:  
»Undervisningskvalitet 
og lærerprofessiona-
litet«. 

Læs også det interview 
med John Hattie, Folke-
skolen bragte i nr. 9.

Andreas Helmke har udviklet et evalu-
eringsværktøj, som er udgivet og stillet gratis 
til rådighed af det tyske undervisningsmini-
sterium. Det kan hjælpe lærerne til at disku-
tere og evaluere deres egen undervisning. 
Skulle nogen have lyst til at oversætte det til 
dansk, står det alle frit for – så længe det fort-
sat er gratis for brugerne. Og så understreger 
Helmke, at resultaterne under ingen omstæn-
digheder må bruges til ranking.

»Alle data er strengt personlige og går kun 
til læreren selv. Lærerværelset kan blive enige 
om, at de gerne vil arbejde sammen om et 
mål og diskutere alles data. Det er en rigtig 
god ide, men det skal være anonymiserede 
data. Det må under ingen omstændigheder 
blive en bedømmelse af lærerne. Og data 
skal aldrig sendes til kommune eller mini-
sterium – det vil være dødeligt for projektet 
og fuldstændig fjerne viljen til udvikling hos 
lærerne«.

På samme måde mener Andreas Helmke, 
at skolens leder spiller en vigtig rolle i forhold 
til at opmuntre, sætte retning og facilitere 
undervisningens udvikling. Men det er ikke 
lederen, der skal ind at observere undervis-
ningen.

»Hvis det er lederen, der observerer, bliver 
det let en bedømmelse. Det vil være en kata-
strofe for læringen og lærernes udvikling. Og 
det vil fungere på samme måde som teaching 
to the test. Det her bliver bare teaching to the 
feedback«. 
pai@dlf.org

Se også anmeldelse af  
bogen på side 45
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Illustration: Mai-Britt Bernt Jensen

KroniK
Niels Jakob Pasgaard,  
caNd.Pæd. i filosofi 

i landets kommuner er der i disse år et stærkt fokus på den it-didaktiske kompetenceudvikling af lærerne. 
Fælles for langt de fleste kompetenceudviklingsinitiativer er, at de funderes i, at udvalgte spydspidslæreres 
»best practice« gøres til målet for alle. Men er det godt nok?

Lær lærerne  
at vælge it fra!

Når der i disse tider indkøbes digitale læ-
remidler og nyt it-udstyr på landets skoler, 
følges investeringerne i flere og flere kommu-
ner op af it-didaktisk kompetenceudvikling af 
lærerne – heldigvis.

Fælles for flere af kommunerne er, at 
de forsøger at gøre kompetenceudviklin-
gen praksisnær, og at de i forbindelse med 
kompetenceudviklingen forsøger at etablere 
videndelingsnetværk blandt skolerne. Det 
er gode intentioner at have for kompeten-

ceudviklingens form og metode, men 
desværre lader det til, at denne 

tilgang til kompetenceudviklin-
gen har en uheldig indfly-

delse på kompetenceud-
viklingens indhold.

Metodisk  
færdigheds-
udvikling

I flere kommu-
ner bygges kom-

petenceud-
viklingen 

op omkring et hold af »spydspidser« eller 
»superbrugere« blandt lærerne. Den pædago-
giske it-afdeling håndplukker en række lærere 
i kommunen, som anvender it på en – i kom-
munens øjne – hensigtsmæssig måde i deres 
egen undervisning. De udvalgte lærere får til 
opgave at fungere som resursepersoner på 
skolerne og kan hentes ind som en form for 
»læringskonsulenter«. Idéen er sådan set god 
nok, for videndeling og praktisk inspiration
kan være en god ting – også når det kommer 
til brugen af it i undervisningen. Det leder 
bare ikke til en egentlig opøvelse af lærernes 
it-didaktiske kompetencer.

Når man bygger kompetence-
udviklingen på videndeling om 
metoder og den praktiske brug 
af it i undervisningen, er det 
ikke it-didaktisk kompetence-
udvikling, man praktiserer. Det 
er derimod netop videndeling. 

Man kan måske gå så langt som til at kalde 
det metodisk færdighedsudvikling. Lærerne 
lærer at bruge forskellige it-værktøjer, og de 
lærer måske endda om principperne bag 
fænomener som Flipped Classroom. Hvad 
de ikke lærer af denne form for videndeling, 
er selv at gøre sig didaktiske overvejelser 

over undervisningens formål, læringsmål 
og dannelsesmål og at lade disse 

overvejelser ligge til grund for 
deres valg af undervisnings-

form, metoder, it-værktøjer 
og digitale læremidler. 

De lærer altså ikke at 
begrunde deres didak-
tiske valg ved at stille 
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Læs også tematiseret om it fra side 30.

sig »hvorfor-spørgsmål«, men nøjes med at 
lære at stille og besvare »hvordan-spørgsmål«.

Den metodiske færdighedsudvikling, som 
finder sted mange steder, bygger primært på 
en såkaldt deskriptiv tilgang til didaktikken, 
hvor andres erfaringer med forskellige meto-
der og værktøjer gøres til udgangspunktet for 
de didaktiske valg. Det er en uheldig tilgang, 
fordi den ikke fordrer en egentlig didaktisk 
refleksion hos lærerne. Den enkelte lærer 
får ikke mulighed for selv at opstille mål og 
udvælge metoder eller for at drage sine egne 
reflekterede erfaringer med brugen af it i un-
dervisningen.

Behov for en normativ it-didaktik
Der er brug for, at kommunerne i højere grad 
fokuserer på den normative side af didaktik-
ken og lader den enkelte lærers overvejelser 
over undervisningssituationens formål, 
lærings- og dannelsesmål danne grundlag 
for valget af undervisningsform, metoder og 
it-værktøjer. 

Man må anvende didaktiske modeller, 
som kan skabe et fælles sprog for lærernes 
didaktiske overvejelser, og man må begynde 
at kompetenceudvikle lærerne på en måde, 
så de får mulighed for at anvende det fælles 
sprog omkring de overvejelser, der bør ligge 
til grund for brugen af it i undervisningen. 
Med afsæt i et sådant fælles sprog vil den 
videndeling, som allerede finder sted på sko-
lerne og i kommunerne, få mulighed for at 
blomstre og vokse nedefra, så det ikke kun er 
et fåtal af kommunens lærere, der udvikler 
deres kompetencer og får glæde af de digitale 
muligheder. 

En egentlig 
it-didaktisk kom-
petenceudvikling, 
som tager afsæt i et 
normativt syn på 
didaktikken og lader 
»hvorfor-spørgsmå-
lene« danne afsættet, 
vil gøre den enkelte 
lærer i stand til bedre 
at kunne vurdere og 
vælge digitale lære-
midler til egen under-
visning. 

Det vil give lærerne mulig-
hed for selv at didaktisere de 
mange gratis ikke-didaktise-
rede læringsværktøjer, som 
findes. 

På den måde vil den kunne 
give lærerne rollen som de 
primære didaktikere tilbage, 
en rolle, som ellers i mange år 
primært har ligget hos læremid-
delproducenterne, når det gælder de digitale 
læremidler. 

En kombination af det normative og det 
deskriptive
Den normative side af it-didaktikken og dens 
»hvorfor-spørgsmål« kan naturligvis ikke stå 
alene, men må følges op af den enkelte lærers 
løbende refleksion over egne erfaringer med, 
»hvordan« man kan anvende forskellige 
it-værktøjer og digitale læremidler. Disse per-
sonlige erfaringer bør deles med kolleger, og 
når erfaringsudvekslingen bygger på et fælles 

sprog om 
it-didaktikken, vil de ak-
kumulerede erfaringer kunne bidrage 
til at styrke og udvikle den enkelte 
lærers reflekterede anvendelse af it i 
undervisningen.

Endelig vil en it-didaktisk kompe-
tenceudvikling, som bygger på både 
»hvorfor-« og »hvordan-spørgsmål«, 
gøre lærerne i stand til, på et fagligt 
funderet grundlag, at vælge it fra, når 

det, på baggrund af overvejelser over 
undervisningens formål, lærings-
mål og dannelsesmål samt egne 

reflekterede erfaringer, ikke findes 
relevant at inddrage den i undervis-

ningen. Først når lærerne kan det, er 
den it-didaktiske kompetenceudvikling god 

nok. 

Niels Jakob Pasgaard er lærer og cand.pæd. i 
filosofi. Han underviser i pædagogik på pæda-
goguddannelsen og driver hjemmesiden  
eDidaktik.dk, hvor han blandt andet præsente-
rer en model til brug for strukturering af lærer-
nes it-didaktiske overvejelser.
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Efter en god lang sommerpause blev Folke-
tingets politikere kaldt på arbejde igen. Hold 
jer nu fra korridorpolitik, vend ansigtet til 
musikken og delagtiggør aktørerne.

Der er flere regnskaber, der skal gøres, og 
kommunalvalget vil give et første fingerpeg 
om borgernes tillid til politikere og troen på 
demokratiet.

Vi håber, at nogle af hurraordene kan 
realiseres. Anderledes og spændende under-
visning, bedre vejledning, inklusion, der gør 
alle elever dygtigere, tillid. Vi må konstatere, 
at de mange tiltag, der besluttes, er direkte 
hindrende for de luftige visioner, der kæmpes 
om at bringe i omløb.

Vi må påtage os vores professionelle an-
svar for udviklingen af de vigtige funktioner, 
vi hver eneste dag udfører, hvad enten vi er 
i en folkeskole, på en social- og sundheds-
uddannelsesskole, inden for vejledning og 
rådgivning, eller hvor vi som medlemmer 
udfører vores arbejde.

En del af det professionelle ansvar er også 
at passe på os selv. Det skal ske gennem sam-
menhold og opbakning til hinanden.

Vi skal sammen arbejde for gode rammer 
til den professionelle opgavevaretagelse. I 
videst muligt omfang sammen med vore ar-
bejdsgivere. Vi skal søge kollektive løsninger 
og forsvarlige vilkår på grundlag af de regler, 
vi nu engang er underlagt. Vi skal værne om 
såvel det psykiske som det fysiske arbejds-
miljø.

Gå eventuelt en tur i BARen, ikke for at 
styrke dig med alkoholiske drikke, men for 
at søge hjælp i de materialer, Branchear-
bejdsmiljørådet har udgivet. Styrken i disse 
materialer ligger i, at arbejdsgiver og arbejds-
tager står bag, og på en lang række felter har 

de samme værdi som lovgivningen. Brug din 
tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsen-
tanten.

Vi viste i foråret, at vi var en medlemsflok, 
der var parate til at investere engagement, 
kreativitet og hjerteblod for vores fælles sag. 
Det var enestående, men der er stadig brug 
for alt, hvad vi magter at investere.

Frem mod kommunalvalget må vi efterlyse 
politikere med visioner, med vilje til demo-
kratisk forståelse, og politikere, der vil stå ved 

deres holdninger. Vi har et medansvar for de 
kommende generationers demokratiske dan-
nelse. I vores dagligdag skal vi skabe en de-
mokratisk skole, en arbejdsplads, der bygger 
på respekt for hinandens synspunkter. Det 
fordrer, at vi lytter til hinanden.

Vi tager afstand fra magtfordrejninger, der 
underminerer det demokrati, som i øvrigt lov-
prises af alle. Vi skal forlænge forårets kamp. 
Kampen har perspektiver, der rækker langt 
ud over vores overenskomst. Vi skal blive ved 
med at tro på og kæmpe for demokratiet.

Danmark står over for kolossale udfordrin-
ger. Vis modet, tag kampen og udfordringen 
med politikerne.

Tag aktivt del i kommunalvalget. 

 Vi tager af-
stand fra magt-
fordrejninger, 
der undermine-
rer det demo-
krati, som i øvrigt 
lovprises af alle. 
Vi skal forlænge 
forårets kamp.

Tag aktivt del i 
kommunalvalget Henrik Hansen: 

»… Uden at have læst hele af-
talen i Lyngby-Taarbæk Kom-
mune, så har de da fat i noget 
klogt – for hvorfor kvæle lærer-
nes kreativitet og lyst til job-
bet ved tvungen forberedelse i 
forlængelse af undervisnings-
dagen, som virkelig trækker 
tænder ud? Man skal ofte lige 
hvile hovedet i et par timer efter 
undervisningen, før der kommer 
noget godt ud af forberedelsen 
af ny undervisning …«.
 
 
Peter Bilde: 
»Selvfølgelig vil man ikke 
tidsregistrere – det kunne jo 
gå hen at blive dyrt for kom-
munen …«.
 
 
Mogens Møller:
»Risikoen er, at vi ikke får 
synliggjort, at vi skal arbejde 
180-200 timer mere om året 
med forberedelse og elevpau-
ser. Kan vi så bare gå hjem, når 
vi har undervist i flere timer til 
mere forberedelse, end vi har i 
dag i den samme tid, så bliver 
det bare en gratis omgang for 
arbejdsgiverne.
Så måske bør vi kræve fuld til-
stedeværelse, hvis vi ikke kan 
få en lokalaftale, hvor der er den 
nødvendige tid til forberedelse 
af den ekstra undervisning«.

}➢Klip fra kommentarer til 
netnyheden »Lyngby-Taarbæk 
vil ikke kræve fuld tilstede-
værelse på skolen«

DLF mener
PeR Sand PedeRSen  
foRMand foR dLf’s oRganiSaTionS-  
og aRbejdSMiLjøUdvaLg 
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indLæg på folkeskolen.dk i september486

Anders Bojsen Andersen, lærerstuderende, Esbjerg

Drop skoleovertagelser, og giv os 
længere praktikperioder, tak!
En »skoleovertagelse« er betegnelsen for, når 
studerende bliver sendt ud for at overtage 
undervisningen på en skole. »Værdifuld 
erfaring« kalder underviserne på lærerud-
dannelsen disse skoleovertagelser. Men er 
de nu så værdifulde, som vi bliver overbevist 
om gang på gang? For mig er svaret nej. De 
selv samme undervisere advokerer for, at 
relationen til eleverne er noget af det vigtigste 
ved lærergerningen. Når vi som studerende 
er i praktik, tager det gerne et par uger, før vi 
har skabt en relation til vores elever. Derefter 
ser vi på, om det, vi gør, virker. Det er for 
mig værdifuld erfaring. Nej, skoleovertagel-
ser handler ikke om at give lærerstuderende 
god erfaring i marken, de handler om at 
holde skuden oven vande, når lærerne skal 
have »fri« til eksempelvis pædagogiske dage. 
Når lokummet brænder, ringer man bare til 

seminariet. Vi smider alt, hvad vi har i hæn-
derne, og overtager alle elever. Og vi koster 
ingenting! Men hvor er det realistiske i denne 
erfaring? Relationen kan vi ikke nå at skabe, 
og som oftest er vi seks-otte studerende om 
én klasse. Sådan er virkeligheden ikke, når 
vi som uddannede selv står ene mand om en 
klasse. Nej, der hvor vi lærer de værdifulde 
ting omkring det at undervise, er i praktik-
ken. Her kan vi prøve at skabe en relation til 
eleverne og afprøve teorien fra seminariet i 
praksis. Det er her, læreridentiteten skabes. 
Og når en almindelig dansk lærerstuderende 
på fire år har i omegnen af i alt 22 ugers 
praktik, så skal vi virkelig kridte skoene for at 
opnå vigtige kompetencer! Det er Danmarks 
fremtid, det handler om, så derfor: Drop 
skoleovertagelser, og giv os længere praktik-
perioder, tak!

Bent Thøsing, pensioneret viceinspektør, Nr. Åby

En idE mEd pErspEKTiv
Uddannelse som håndværker og senere mu-
lighed for en universitetsuddannelse (folke-
skolen.dk 6. september, redaktionen). Det er en 
virkelig god ide og en brugbar vej. Man opnår 
derved, at mange bliver håndværkeruddan-
nede, og de bedste af dem, dem med lysten, 
får mulighed for en videregående uddannelse. 
Det er nu ikke helt nyt. Man har hidtil haft 
mulighed for at læse videre på teknikum og 
ad den vej blive teknikumingeniør, men ikke 
civilingeniør.

Det, at man i folkeskolen kan sige (og 
mene det), at en håndværkeruddannelse uden 
videre kan føre til et universitetsstudium, vil 
bevirke, at langt flere vil vælge håndværker-
uddannelsen, og man vil dermed komme ud 
over manglen på håndværkere, idet flertal-
let vil blive ved håndværket. Det er jo en 
fuldgyldig levevej, hvilket man ikke just kan 
påstå om den akademiske vej med de talrige 

offentlige nedskæringer in mente. Det, man 
virkelig har brug for, er praksis, ikke teori, 
som man jo har i rigelig mængde – for ikke at 
sige i overflod.

Vi uden akademisk uddannelse har hele 
tiden sagt, at en studentereksamen var blevet 
adgangskortet til en hvilken som helst videre-
gående uddannelse. Og det har jo vist sig at 
være korrekt, hvad enten den var nødvendig 
eller ej.

At studentereksamen er blevet en slags 
adgangstegn til al uddannelse, enten den er 
relevant eller ej, har bevirket, at mange al-
drig er kommet i gang. En del, fordi evnerne 
mangler, og en hel del, fordi de mangler 
muligheden, ofte af geografiske årsager. Men 
det er jo stadig sådan, at de kvikkeste hænder 
styres af det kvikkeste hoved, på trods af alle 
myterne om det modsatte.

Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

Erik Gjødrik-Baumgarten:
»i sidste uge fik jeg lov at 
spørge gordon (ørskov Mad-
sen, redaktionen), hvorfor 
(aarhus-, redaktionen) aftalen 
er bedre end lov 409, og det 
gjorde han så udmærket. Spe-
cielt kunne jeg se fornuften i 
at gå fra års- til ugenorm, og 
der var flere elementer, jeg 
kunne bifalde. Men – og der 
er selvfølgelig et men. de 215 
timer med hegn om, er det så 
tæt, som det syner? når man 
for eksempel siger, det er til 
forældresamarbejdet, vil de så 
ikke kunne udhules? det kan 
være, det bare er mig, der ser 
spøgelser ...
nå – dejligt der er kommet 
en aftale i hus, lad os se, om 
det er en enlig dominobrik, der  
væltede, eller?«
 
 
Stig Andersen: 
»et gennembrud – haha ... det 
må da være en århushistorie!«

}➢Klip fra kommentarer til 
»dLF om Aarhus-aftalen:  
Et gennembrud«
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debatteret

Heide Munk, lærer på 4Kløverskolen i Nyborg

ET opgør mEd En grundLæggEndE hoLdning i dLF
Kære Bondo og DLF.

Bilag 2 i lokalaftalen:
»Varslede afskedigelser tilbagekaldes, såfremt 
stilling(er) ved skolevæsenet bliver ledig(e) 
inden afskedigelsesvarslernes udløb«.

Sætningen betyder i praksis, at en skole, 
der mangler lærere, ikke kan søge efter sko-
lens faglige behov, men må tilpasse de ledige 
stillinger til de lærere, der desværre er blevet 
afskediget på en anden skole i kommunen.

Konsekvensen kan blive:
1.  Skoler, der ikke kan få dækket fagene.
2.  Lærere, der pålægges fag, hvor vedkom-

mende ikke har interesse eller linjefag; 
a. enten fordi de kommer til en skole med 
manglende fagdækning, 
b. eller fordi der kommer lærere til skolen, 
som ikke kan dække en specifik fagsam-
mensætning.

3.  Elever, der ikke får den undervisning, de 
har krav på (kvalificeret), den lærer, de har 
ret til (begejstret), og de kompetencer, de 
har brug for ((ud)dannelse).

Jeg er ikke i tvivl om, at den professionelle 
lærer, forflyttet eller ej, vil gøre sit bedste for 
at leve op til nationale krav, elevers forvent-
ninger og egne muligheder. Men hvor er 
der bare langt til målene for en skole med 
linjefagsuddannede lærere, der udvikler 
undervisningen for færre penge og med flere 
inkluderede børn.

Et eksempel på problematikken kan 
være en skole, hvor fysiklæreren er gået på 
efterløn og nu skal erstattes af en lærer, der 
tilfældigvis tidligere har haft natur/teknik. 
Vedkommende får et syvdages sikkerheds-
kursus og tildeles så at føre 9.c til eksamen til 
sommer.

Eller hvad med idræt i 5. klasse, hvor der 
kun er kvindelige lærere, som ikke kan være 
til stede ved drengeomklædning, hvorfor ri-
sikoen for sociale problemer øges, i takt med 
at eleverne kommer i puberteten.

Er DLF ikke for alle medlemmerne: Dem, 
der er i arbejde, dem, der er uden arbejde, 
dem, der lige er blevet færdige på semina-
riet?

 

Det er vist tid til et opgør med holdningen til, 
hvem der er vigtigst. Hvem er DLF til for?

 
svAr:
Hvis en kommune begrunder en afskedigelse 
med, at der er overtallige lærere i kommunen, 
må vi forvente, at kommunen undlader at 
effektuere afskedigelsen, hvis det viser sig, 
at begrundelsen ikke holder. I modsat fald er 
alle lærere jo »et frit bytte«. Og det kan ingen 
medlemmer i Danmarks Lærerforening være 
interesseret i.

Vi oplever i disse år, at nogle kommuner 
går med både livrem og seler og derfor afske-
diger langt flere, end der reelt er behov for. 
Det er en elendig personalepolitik, og det er 
uacceptabelt, hvis lærerne efterfølgende tvin-
ges til at søge deres egen stilling.
Anders Bondo Christensen, formand for DLF

Michael Behrendt-Poulsen, pensioneret lærer, Kongens Lyngby

I artiklen »Nye bygninger ændrede kulturen« i 
Folkeskolen nummer 15 beskrives det, hvilken 
strålende fremtid der venter lærerne, når de skal 
være på skolen fra 8 til 16. »Vi slår den privat-
praktiserende lærer helt ihjel«, udtaler skolele-
der Jeanne Jacobsen, Tagensbo Skole. Vi må altså 
se at komme af med den selvstændige og profes-
sionelle lærer. Desuden er det slut med at gå 
hjem og tage sig en lur efter skoletid. Lærerne, 
som forventes at undervise børnene i demokrati 
og medindflydelse, bliver selv behandlet som 
rekrutter i militæret i 50’erne. Tagensbo Skole er 
ingen undtagelse herfra, snarere tværtimod. Mit 
råd til de arbejdsramte kollegaer på Tagensbo 
Skole og andre steder er: Hvis I har behov for en 
morfar om eftermiddagen, så tag den for eksem-
pel til pædagogisk råds møde. I har alligevel ikke 
en kæft at skulle have sagt.

Tag en morfar til  
pædagogisk råds møde

 Lærerne, som 
forventes at un-
dervise børnene 
i demokrati og 
medindflydelse, 
bliver selv  
behandlet som  
rekrutter i mili-
tæret i 50’erne.

Fra 75 kr. 
 

 

Hasle camping 
www.hasle-camp.dk 

Telefon  56 94 53 00 

 
16 hytter  

m/ toilet, bad 
 & køkken 

 

Fra 75 kr. 
Pr. døgn 
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KMD Education er en digital læringsplatform for både 
lærere og elever. Her kan du planlægge, gennemføre 
og evaluere din undervisning og dele viden og undervis-
ningsforløb med dine kolleger. Med KMD Education kan 
du differentiere undervisningen, og det er let at inddrage 
digitale læremidler i dine undervisningsforløb.

Dine elever får adgang til et digitalt univers, der giver et 
godt overblik, og den klare struktur sikrer, at eleverne kan 

komme hurtigt i gang med deres arbejde. KMD Education 
er udviklet i tæt samarbejde med lærere.

Klik ind på kmd.dk/at-arbejde-med-KMD-Education.
Her kan du se og høre mere om lærere og elevers
erfaring med KMD Education.

KMD Education – genvej til læring

5445_KMD_Annoncefolkeskolen_192x261mm_Final.indd   1 26/09/13   14.09
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Thumbs Up er et nyt læringssystem til engelsk i første 
klasse, der giver eleverne den bedst mulige sprogstart. 

Thumbs Up er bygget op med fokus på en alsidig 
undervisning ud fra lege, sange, apps, it- og IWB 
øvelser, forskelligartede aktiviteter heriblandt 
Cooperative Learning øvelser og meget andet. 
Materialet tilgodeser, at man fra starten kan 
arbejde med kendskabet til engelsktalende 
kulturer via flotte farverige illustrationer til 
hvert tema.

Materialet omfatter en elev-
bog og et omfattende website 
med lærervejledning.

Elevbog: 50 kroner - Website: 2000 kroner

Tilbud: Klassesæt og  
website 1500 kroner*

*) Tilbuddet består af 25 elevbøger og adgang til website til Thumbs Up i et år. Websitet udkommer i november. Alle priser er ex moms og fragt.

Websitet udkommer i november. 
Du kan smugkigge allerede nu på  
meloni.dk/engelsk

Engelsk i 1. klasse

Gå på opdagelse i 
Thumbs Up her eller  
gå ind på meloni.dk  
og læs hele elevbogen.

THUMBS UP  
for a good start!

Thumbs up_Folkeskolen.indd   1 09/09/13   10.13
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Valg til LB Foreningens Generalforsamling
De delegerede vælges for en periode af  
4 år fra den 1. maj 2014.

Stemmeberettiget
Stemmeret har enhver, der har været 
medlem af Lærerstandens Brandforsikring 
siden den 1. januar 2013, og som har fast 
bopæl i valgområdet.

Valgbarhed
Til delegerede kan kun vælges stemme-
berettigede medlemmer, som har fast 
bopæl i vedkommende valgområde.

Kandidatur skal anmeldes af 4 medlem-
mer fra kandidatens medlemsgruppe. 
Disse 4 medlemmer må ikke være dele-
gerede og behøver ikke at have bopæl i 
kandidatens valgområde.

Anmeldelse af kandidatur til  
valget skal ske senest fredag den  
22. november 2013.

Stillerliste kan rekvireres hos: 
LB Foreningen 
Farvergade 17 
1463 København K 
tlf. 33 95 75 84  
e-mail: ja@lb.dk

Valgprocedure
Der afholdes kun valg i de områder, 
hvor der anmeldes flere kandidater, end 
der skal vælges. Hvert medlem har én 
stemme.

LB Foreningen udsender stemmesedler til 
alle stemmeberettigede medlemmer i de 
valgområder, hvor der skal afholdes valg.

Stemmesedler udsendes i løbet af januar 
2014. De skal returneres, så de er på LB’s 
hovedkontor senest den 15. februar 2014.

Valgresultat
Valgresultatet vil blive offentliggjort i marts 
2014 på LB Foreningens hjemmeside samt 
i de medlemsblade, hvori valget udskrives.

Jørn Anker-Svendsen
Adm. direktør

LB Foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring - en del af LB Forsikring A/S.

De delegerede skal vælges på baggrund af deres tilknytning til:

Medlemsgruppe 1- folkeskoleområdet og medlemsgruppe 2- under-
visningsområdet uden for folkeskolen og andre medlemmer jf. § 3 i 
vedtægterne.

I alt skal 13 delegerede vælges således:

Område Antal delegerede 
i medlems
gruppe 1

Antal delegerede 
i medlems
gruppe 2

7. Lolland Falster 2 1

8. Fyn 3 2

9. Vest- og Sønderjylland 3 2

Valgområde 7  
(Lolland Falster)  

Postnr.: 4800 - 4990

Valgområde 8  
(Fyn)  

Postnr.: 5000 - 5990

Valgområde 9  
(Vest- og Sønderjylland) 
Postnr.: 6000 - 6990

Der udskrives hermed valg i følgende tre valgområder:

valg til generalforsamling 2014.indd   1 17-09-2013   10:35:21

debatteret

Torben Mørup, skoleinspektør på Kvaglundskolen og hovedbestyrelsesmedlem i Skolelederforeningen

dET LiggEr i LEdELsEn!
Så sad man der. På næstbageste række på 
Danmarks Lærerforenings kongres. Under-
visningsminister Christine Antorini var af 
foreningen inviteret til at holde tale. På bag-
grund af forårets hændelser havde ingen vel 
i den anledning forventet rød løber, fanfarer 
og hurraråb. Alligevel skulle man opleve 
medlemmer af forsamlingen grine hånligt og 
højlydt under talen. Beskæmmende og pinligt 
at være vidne til. Sådan behandler man ikke 
særligt inviterede gæster. Heller ikke selv om 
man er uenig med vedkommende.

Værre endnu blev episoden, fordi for-
mand og Lærerforeningens leder, Anders 
Bondo Christensen, ikke nævnte det eller 
påtalte opførslen. Måske fordi han selv havde 
lagt tonen an i sin tale ved at bruge en tabers 
retorik og latterliggøre sine modstandere. 

Det kalder jeg rigid og anakronistisk ledel-
sesstil!

Tilbage er blot at håbe på, at Lærerfor-
eningens leder, Anders Bondo Christensen, 
har det fornødne format til at give Christine 
Antorini en undskyldning på foreningens 
vegne.

svAr:
Vurderingen af min beretning vil jeg overlade 
til læserne selv. Den kan læses på folke-
skolen.dk: http://folkeskolen.dk/~/Docu-
ments/42/59442.pdf

Danmarks Lærerforening skal behandle 
kongressens gæster med respekt – ingen tvivl 
om det.

Jeg hørte nogle grine en enkelt gang under 
ministerens tale. Det skete, i forbindelse med 
at ministeren forklarede, at folkeskolere-
formen vil betyde, at der vil blive etableret 
teamsamarbejde mellem lærerne. Jeg opfat-
tede ikke, at der var tale om et »hånligt grin«, 

men snarere et udtryk for overraskelse, som 
konsekvens af at mange i salen oplever, at det 
allerede er en del af skolens dagligdag.

De internationale gæster gav samstem-
mende udtryk for, at de var imponerede over, 
at Danmarks Lærerforening med forårets 
hændelser som baggrund viste såvel ministe-
ren som KL den imødekommenhed, som de 
oplevede.

Din kritik af kongressen kan virke noget 
uforståelig, al den stund at du dagen efter 
kongressens åbning i Politiken selv udtrykte 
følgende om ministerens tale: »Hun virkede 
ikke, som om hun troede på sine egne ord, 
som om hun godt vidste, at hun havde en 
dårlig sag«.
Anders Bondo Christensen, formand for DLF

Thumbs Up er et nyt læringssystem til engelsk i første 
klasse, der giver eleverne den bedst mulige sprogstart. 

Thumbs Up er bygget op med fokus på en alsidig 
undervisning ud fra lege, sange, apps, it- og IWB 
øvelser, forskelligartede aktiviteter heriblandt 
Cooperative Learning øvelser og meget andet. 
Materialet tilgodeser, at man fra starten kan 
arbejde med kendskabet til engelsktalende 
kulturer via flotte farverige illustrationer til 
hvert tema.

Materialet omfatter en elev-
bog og et omfattende website 
med lærervejledning.

Elevbog: 50 kroner - Website: 2000 kroner

Tilbud: Klassesæt og  
website 1500 kroner*

*) Tilbuddet består af 25 elevbøger og adgang til website til Thumbs Up i et år. Websitet udkommer i november. Alle priser er ex moms og fragt.

Websitet udkommer i november. 
Du kan smugkigge allerede nu på  
meloni.dk/engelsk

Engelsk i 1. klasse

Gå på opdagelse i 
Thumbs Up her eller  
gå ind på meloni.dk  
og læs hele elevbogen.

THUMBS UP  
for a good start!

Thumbs up_Folkeskolen.indd   1 09/09/13   10.13
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www.goforlag.dk

GO Kort
TILSKUDSBERETTIGEDE

1.-6. og 7.-10. klasse

En verden af digitale kort

Bestil en måneds gratis prøveabonnement på www.goforlag.dk/prøveabonnement

GO Kort er 
 webbaseret, 
 opdateres 
 automatisk og 
kan bruges på 
iwb, pc, mac, 
 Android-tablets 
og iPad.

Kort og KortværKtøjEr
• Over 400 kort – fysiske, topografiske, tematiske m.fl.
• Historiske og biologiske temakort
• Interaktiv målestok
• Fullscreenvisning og zoomfunktion
• Mulighed for at tilpasse, gemme og printe kort.

opgavEr og aKtivitEtEr
• Over 550 interaktive kortøvelser
• Quizzer og opgaver med direkte respons
• Åbne opgaver, som kommenteres af læreren.

KommuniKationsmodul
• Læreren kan se og kommentere elevernes opgaver
• ”Min side” holder styr på elevens besvarelser, 

 bogmærker og kort
• Mulighed for upload af egne kort og ressourcer.

tEmaEr og KortlærEforløB
• Temasider med fx eksemplariske regioner, kort og 

videoer
• Pædagogisk tilrettelagte kortlæreforløb m. aktiviteter
• Oplæsning af tekst til kortlæreforløb.

GO Kort til 1.-6. og GO Kort til overbygningen er to digitale kortportaler med over 400 kort 
og  interaktive aktiviteter, quizzer og opgaver. GO Kort kan bruges i natur/teknik, geografi, 
biologi,  samfundsfag,  historie og kristendomskundskab. Kortportalerne indeholder:

kort - folkeskolen.indd   1 24/09/13   14.01

www.sprogonline.com

Engelsk Tysk Fransk
A Bit of English 1

– Vocabulary, Spelling, Idioms and Grammar
Omfattende interaktiv programpakke

med 2360 øve- og testsætninger.

A Bit of English 2
– Picture Crosswords

120 interaktive billedkrydsord.

A Bit of English 3
– Educational Games & Activities

Programpakke med 14 digitale
spil/programmer til undervisningen.

A Bit of English 4
– The English Library

60 e-bøger med opgaver og lydfiler.

Sprogmagasiner
Digitale sprogmagasiner
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120 interaktive billedkrydsord.
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50 e-bøger med opgaver og lydfiler.
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debatteret

Karsten Bräuner, Klarup Skole

Efter at jeg siden april har forsøgt at få 
KL til at redegøre for den beregning, 
der lå bag foreningens annonce om 
60-årige læreres påståede fire måneders 
frihed, har administrerende direktør 
Kristian Wendelboe nu, i en privat mail, 
oplyst følgende:

»12 ugers undervisningsfri om året 
(lærere underviser i gennemsnit 40 
uger om året). Nedsættelse af arbejds-
tiden med 175 timer om året for lærere 
over 60 år og KTO-aftalte seniordage. 
Samlet svarer dette til cirka fem ugers 
ekstra frihed. I alt svarende til cirka fire 
måneder«.

Og videre: »I beregningen er indlagt 
en forudsætning om, at lærerne i gen-
nemsnit arbejder cirka 42 timer i de 
uger, hvor der undervises – og dermed 
kan de holde fri i de 12 uger, hvor der er 
undervisningsfri«.

Den forudsætning fremgik ikke af 
annoncen. Den ligger heller ikke impli-
cit i beregningen. Tværtimod. Når man 
starter med 52 uger og fratrækker fem 
uger, der eksplicit er 37-timers uger, kan 
man ikke i samme ligning lade indgå 40 
uger, der implicit er 42-timers uger, og 

tro, at udenforstående selv kan lægge 
den anførte forudsætning ind.

KL’s kampagne var professionelt 
planlagt og koordineret i alle detaljer. 
De fremførte tal var nøje udvalgt, kon-
trolleret, tilrettet og fremstillet for at 
give kampagnen størst mulig gennem-
slagskraft.

Det er utænkeligt, at KL ved en fejl 
overså, at de 40 uger i Kristian Wen-
delboes regnestykke er 42-timers uger 
svarende til 45,4 37-timers uger, og at 
KL dermed utilsigtet tilskrev lærerne 5,4 
uger for megen frihed. Det var kold og 
kynisk talmanipulation.

På DLF’s kongres bedyrede KL’s for-
mand, Erik Nielsen, sin respekt for læ-
rerne og manede til samarbejde. De ord 
får ingen vægt, før KL undskylder sin 
respektløse optræden under konflikten.

KL-svAr på AnnoncE om 
ALdErsrEduKTion dumpErFolkeskolen.dk holder 

åbent hele døgnet.

Lotte Kirkegaard:
»jeg mener, at man efter syv 
lektioner i seks-syv forskellige 
klasser stort set uden pauser for 
eksempel på grund af gårdvagter 
med videre godt kan være tem-
melig træt oven i hovedet, også 
mere træt end i andre jobs. det er 
jo for eksempel anerkendt, at fly-
veledere ikke skal arbejde så man-
ge timer som andre, på grund af 
den måde hvorpå jobbet er skruet 
sammen. jeg har altid godt kun-
net tænke mig, at man under-
søgte de sundhedsvidenskabelige 
effekter af lærerarbejdet, da man 
er meget ’på’, konstant er omgivet 
af meget støj og altid har dead-
lines, der skal overholdes. jeg 
tror, at mange lærere efter en hel 
dags undervisning lige tager sig 
en pause, men går tilbage til for-
beredelses- eller rettearbejdet om 
aftenen. Men det må altså være 
op til nogle eksperter at belyse«.

}➢En af mange kommentarer til 
»Aarhus-lærere får arbejdstids-
aftale«
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I to kommuner på Sjælland er målet at afskaffe den klassiske it-vejleder. I stedet skal 
en tekniker svinge skruetrækkeren, og den pædagogiske it-vejledning bliver fagvej-
ledernes ansvar. På den måde skal it bringes ind i kernen af fagene.

»Det, jeg hørte fra vores it-vejledere, var, 
at de havde for få timer, og at for meget af 
tiden blev brugt med skruetrækker. De mente 
simpelthen, at der foregik alt for lidt reel 
vejledning. Samtidig var vores it-vejledere 
linjefagsuddannede i matematik og fysik og 
havde altså ikke nogen uddannelse inden for 
sprogfag. Så de kunne vejlede overordnet, 
men ikke gå ned i det faglige i alle fag«.

Sådan beskriver skoleleder John Larsen 
den situation, der førte til beslutningen om at 
nedlægge it-vejlederfunktionen på Eggeslev-
magle Skole i Skælskør fra starten af sidste 
skoleår. I stedet er der nu ansat en tekniker 
til at tage sig af det tekniske, mens de tidli-
gere it-vejlederes pædagogiske og didaktiske 

opgaver er blevet overtaget af skolens faglige 
vejledere.

»It-vejlederne kunne for eksempel sagtens 
vise, hvordan man overordnet arbejder med 
PowerPoint. Men de kunne ikke vise, hvordan 
man kan bruge det som redskab til at opnå de 
mål, vi har sat for danskfaget. Den kontekst 
kan jeg som danskvejleder tænke det ind i«, 
fortæller danskvejleder og pædagogisk afde-
lingsleder Lia Sandfeld.

Tredje bølge af it-integration
Ideen til skiftet i vejledernes opgaver stam-
mer fra en rapport, som Slagelse Kommune 
og videncentret Læremiddel.dk i 2011 fik 
udarbejdet af forskerne Karsten Gynther og 
René B. Christiansen fra University College 
Sjælland. Her konkluderer de, at tiden er 
løbet fra it-vejlederfunktionen, som vi kender 
den i dag. Karsten Gynther ridser tre bølger af 
it-integration i folkeskolen op.

»Første led var at få givet lærerne de basale 
it-færdigheder. Der var vi for 20 år siden. An-
det led var at få basal it ind i undervisningen. 
Der er vi ved at være. Nu skal vi have it helt 
ind i kernen af de enkelte fag«, forklarer han.

Og mens it-vejlederne udfyldte en vigtig 
rolle i de to første bølger, er det på tide at 
tænke it-vejledning i folkeskolen helt forfra, 
mener Karsten Gynther.

»Funktionen blev oprettet for at dække et 
organisatorisk behov, og ergo var funktionen 
god. Nu må man i stedet for at lappe på det 
tænke: Hvad er behovet i dag? Det er fagdi-
daktiske kompetencer. Altså er der brug for 
en helt anden funktion«, siger han.

Det samme gør sig gældende for skolebib-
liotekets rolle som læremiddelcentral. Den er 
også truet af digitaliseringen af skolen, påpe-
ger Karsten Gynther.

»Det er en meget gammel institution, der 
er dannet i en periode, hvor der var knap-

Ny rollefordeliNg briNger it  
tættere på fageNe

TeksT AndreAs  Brøns  riise

foTo hAnne loop

Illustration: Pernille M
ühlbach
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hed på læremidler. Derfor var der brug for 
en distributions- og forvaltningsenhed for 
bogmaterialer. De er altså defineret i forhold 
til et analogt medie. I dag er læremidler og 
behov nogle helt andre«, siger han.

»Der skal en fagdidaktisk kompetence til 
at vurdere, om et digitalt læremiddel giver 
nogen som helst mening. Opgaven med at 
vurdere og forvalte læremidler skal lægges 
over til de fagfaglige vejledere«.

Siden rapporten for Slagelse Kommune, 
der baserede sig på en undersøgelse af fire 
skoler i kommunen, har et forskerhold fra 
University College Sjælland undersøgt alle 
skoler i Vordingborg Kommune og er nået 
frem til samme konklusioner.

Derfor er også Vordingborg Kommune 
gået i gang med at omlægge it-vejledningen. 
Kommunen er som led i en ny digitalise-
ringsstrategi i gang med at uddanne »faglige 
frontløbere«, der efter en overgangsperiode 
skal overtage den pædagogiske it-vejledning, 
oplyser skolechef Per Larsen.

ordentlig vejledning tager tid
Overgangen på Eggeslevmagle Skole blev 
lettet af, at skolen, et år inden man valgte at 
foretage skiftet, havde dannet et team af di-
plomuddannede faglige vejledere med nogle 
af landets største akkorder.

»Vores danskvejleder fik 900 timer og 
matematikvejlederen 600 timer. De havde 
altså tid til virkelig at sætte sig ind i alt, der lå 
under faget«, siger John Larsen.

Pengene blev rejst ved at afskaffe alle tolæ-
rertimer og i stedet oprette et resursecenter 
på skolen.

Da Karsten Gynther og René B. Christian-
sens rapport kom, tog skoleledelsen den op 
til revision og fandt frem til, at man var klar 
til at gennemføre de anbefalede ændringer.

»Vi havde fem vejledere på det tidspunkt, 
og en af dem var usikker. Hun vidste godt, 
hvad der var det rigtige program at bruge, 
men var ikke så skarp i selve programmerne. 
Men det har vist sig, at den bekymring var 
ubegrundet«, siger John Larsen.

»Jeg ved heller ikke en hel masse om it. 
Men jeg kan det grundlæggende, og så kan 
jeg undersøge markedet og sætte den dialog, 
der skal være i fagudvalget, i gang. Så kan vi 
diskutere os frem til, hvad der giver bedst 
mening«, supplerer Lia Sandfeld og tilføjer:

»Vi finder sammen ud af, hvorfor det 
giver mening i forhold til vores mål, og 
hvordan vi får det ind i faget. Der har jeg så 
eksempelvis tid til at gå ned og lave aktions-

… hvis spørgsmålet er it-didaktisk, går de til deres fagvejle-
der – her danskvejleder Lia Sandfeld.

Når lærerne på Eggeslevmagle Skole har et teknisk it-pro-
blem, går de til teknikeren Carsten Noe …

læring med dem, så vi får udviklet praksis i 
fællesskab«.

Forandringer kræver mod
På trods af at Eggeslevmagle Skole altså or-
ganisatorisk havde tyvstartet, mener Karsten 
Gynther, at alle skoler relativt let vil kunne 
foretage skiftet. Den nødvendige viden er på 
alle skoler. Det er blot et spørgsmål om, at 
lederen tager ansvar.

»Som skoleleder og skolechef skal man ud i 
et opgør med en kultur, hvor der er nogen, der 
står til at miste noget. Det er altid svært at gen-
nemføre organisationsforandring. Det er modet 
til forandringsledelse, der skal til«, siger han.

Kan alle skoleledere i princippet i morgen 
gå ud at sige: »Så sadler vi om«?

»Der vil være et efterslæb på de helt små 
skoler. Men på alle store skoler er der fagfag-
lige vejledere, som kommunerne har postet 
millioner i at opgradere, og som med det 
samme ville kunne overtage den it-didaktiske 
vejledning. Alle skoler vil heller ikke have 
råd til at ansætte en tekniker på fuld tid, men 
to-tre skoler kan gå sammen om at dele en«, 
siger Karsten Gynther.

den rigtige løsning
Den udlægning er John Larsen enig i.

»Jeg er også skoleleder på en meget lille 
skole med tre elever på Agersø. Men det, man 

så gør, er at koble det sammen. Jeg har sagt 
til lærerne på Agersø, at al den faglige vejled-
ning, de har brug for, får de her på Eggeslev-
magle Skole«, siger han.

Selv måtte John Larsen se Eggeslevmagle 
Skoles to it-vejledere forlade skolen, da funk-
tionen blev nedlagt. En fik job på en anden 
skole i kommunen, mens den anden gik til 
det private erhvervsliv. De var begge dygtige 
lærere og blev tilbudt at blive og undervise i 
deres linjefag, understreger han.

John Larsen er dog ikke i tvivl om, at han 
har taget den rigtige beslutning. Også læ-
rerne, mener han, er efter en tilvænningspe-
riode glade for den nye ordning.

»Man skal først igennem en dialogfase, 
hvor man skal overbevise folk om, at det er 
den rigtige løsning. Så kommer der en fase, 
hvor der er usikkerhed. Når man så bagefter 
kan se, at man har fået noget, der er bedre, 
så har man ikke den bekymring længere. Så 
den største udfordring er forandringsledelse. 
At turde gøre det«, siger han. 
freelance@dlf.org

Find rapporter om it-strategi i Slagelse og 
Vordingborg på læremiddel.dk/udgivelser/
rapporter
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kvantificeret

50 procent
af den samlede udgift til digitale læremidler refunderes, 
når kommunen indberetter købet på uvm.dk/itifolkeskolen

it-puljen

350-375 millioner kroner
uddeles til indkøb af digitale læremidler 
i perioden 2012-2015.

Tekst: Andreas Brøns Riise. Illu: Pernille Mühlbach

Få del i

80 millioner kroner
er puljen til læremidler på i 2013 
– plus 15 millioner ubrugte støttekroner fra 2012.

500 millioner kroner
er den samlede pulje til fremme 
af it i folkeskolen på.

137 kroner
per elev kan hver kommune få refunderet.

Se alle tilskudsgodkendte læremidler på materialeplatform.emu.dk
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MaNge flere MillioNer på vej  
til digitale læreMidler
Uni-C regner med, at mindst 350 millioner ud af en pulje på 500 millioner  
kroner til fremme af it i folkeskolen bliver brugt på digitale læremidler i perioden 
2012-2015.

En halv milliard kroner. Så meget satte 
regeringen i 2011 af til at fremme it i folkesko-
len i perioden 2012-2015. Ifølge aftalen skal 
hovedparten af puljen gå til indkøb af digitale 
læremidler, men i første omgang har det 
været nødvendigt at bruge en del af puljen 
på andre tiltag, fortæller Caroline Lillelund 
Lindved, leder af Sekretariat for it i folkesko-
len under Uni-C.

De første to år er 130 millioner kroner 
gået til indkøb af læremidler, mens et »væ-
sentligt beløb« er gået til at etablere digitale 
demonstrationsskoler, en effektmåling af 
digitale læremidler, fire igangværende forsk-

ningsprojekter og endelig et forberedende 
arbejde med at få stablet et samarbejdsfo-
rum på benene.

skæve vinkler og brobygning
Meningen med samarbejdsforummet er at få 
skabt sammenhæng i arbejdet med udar-
bejdelsen af fremtidens digitale læremidler, 
fortæller Caroline Lillelund Lindved.

»I dag har vi en dialog med branchen, for-
lag og forskere separat. Nu vil vi gerne have, 
at hele området sætter sig sammen og disku-
terer, hvordan fremtidens digitale læremidler 
skal se ud«, siger hun.

»Vi vil også gerne have nogle flere skæve 
inputs. Det er i Danmark ofte de samme, 
der diskuterer det her på konferencer og så 
videre. Med samarbejdsforummet vil vi gerne 

have nogle flere profiler ind i debatten. For 
eksempel computerspilsudviklere«.

De fire forskningsprojekter og de 21 digi-
tale demonstrationsskoler, der blev udvalgt i 
starten af september, skal kvalificere arbejdet 
med it i folkeskolen og hjælpe med at ud-
brede de gode eksempler.

Meningen med effektmålingen, der udkom 
i august og er udarbejdet af forskerne Jeppe 
Bundsgaard og Thomas Illum Hansen, er at 
få mere viden om, hvilke typer digitale lære-
midler der virker. Muligvis med henblik på en 
justering af de kriterier, der gør digitale lære-
midler tilskudsberettigede.

»Men der skal bygges bro fra en forsker-
verden, der arbejder med nogle definitioner 
og begreber, der ikke giver mening på lærer-
værelserne. Det er næppe ord som praksisstil-

TeksT AndreAs  Brøns  riise
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ühlbach
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ladserende læremidler, lærerne bruger, når 
de snakker om, hvilke digitale læremidler der 
virker. Det handler om at finde en model og 
nogle kriterier, der er i øjenhøjde med bru-
gerne«, siger Caroline Lillelund Lindved.

nye tilskudskriterier på vej
Kriterierne for tilskud til indkøb af digitale læ-
remidler blev justeret imellem første tilskuds-
runde i 2012 og anden runde i 2013. Kravene 
til læremidlernes interaktivitet blev højnet, 
og fra kun at dække fire fag kan man nu søge 
tilskud til læremidler i alle folkeskolens fag.

Også i tredje runde, der begynder i januar 
2014, forventes kriterierne at blive yderligere 
justeret, fortæller Caroline Lillelund Lindved.

»Tænkningen hos os er en trappetænk-
ning. Både i forhold til hvordan kriterierne 
udvikler sig og i forhold til det marked, vi 
spiller op imod. Det er et spørgsmål om at 
finde en balance i detaljegraden af kriteri-
erne, og så at der er en modenhed både i 
markedet og i forhold til anvendelse«, siger 
sekretariatslederen, der påpeger, at sporene 
fra tidligere projekter skræmmer. Her blev 
der udviklet dyre materialer uden at tage 
højde for efterspørgsel.

»Tanken er jo, at det skal drives af bru-
gerne – af lærerne og eleverne i den daglige 
undervisning. Der er ingen, der er interes-
serede i, at læremidlerne bliver indkøbt, men 
ikke bragt i spil«, påpeger Caroline Lillelund 
Lindved.

Endnu er det for tidligt at sige noget om, 
hvilke kriterier fremtiden eventuelt måtte 
bringe. Dog kan man få en ide om retningen 

ved at se på udmeldingerne i forhold til sene-
ste udbudsrunde.

»I foråret stillede vi en række krav, men vi 
gav også nogle anbefalinger. De skulle gerne 
være et pejlemærke, i forhold til hvilke emner 
vi er ved at kigge på, som måske kan føre til 
nogle krav«, siger Caroline Lillelund Lindved.

ikke slut med understøttende projekter
Det er heller ikke slut med at sætte projekter 
i værk, der kan understøtte anvendelsen af 
de digitale læremidler, som størsteparten af 
puljen skal gå til indkøb af.

»Der er områder, der ikke er dækket af de 
initiativer, der er sat i gang. Skal vi se på læ-
rernes kompetencer? Skal vi igangsætte initia-
tiver, der fremmer, at vi får et fælles sprog om 
digitale læremidler? Hvad vil kvalitet i digitale 
læremidler egentlig sige? Skal vi have en form 
for læremiddeltjek?« opremser Caroline Lil-
lelund Lindved og fortsætter:

»Der er mange, der beskriver, at det kan 
være en jungle at finde rundt i de digitale læ-
remidler. Der kunne det jo være spændende 
at kigge på, om vi skal tænke i nogle guide-
lines eller kategorier«.

Selvom listen over mulige understøttende 
tiltag er lang, regner Caroline Lillelund Lind-
ved med, at andelen af årlige støttekroner 
til indkøb af digitale læremidler vil være støt 
stigende. I 2012 var der 50 millioner kroner 
til indkøb af læremidler, og i 2013 steg tallet 
til 80 millioner kroner.

»Vi er aftalebundet til, at hovedparten af 
pengene skal gå til digitale læremidler. De 50 
millioner og 80 millioner kroner er udtryk 

Der er mange, der 
beskriver, at det kan 
være en jungle at 
finde rundt i de digi-
tale læremidler. Der 
kunne det jo være 
spændende at kigge 
på, om vi skal tænke  
i nogle guidelines  
eller kategorier.
Caroline lillelund lindved,
leder af Sekretariat for it i folkeskolen  
under Uni-C

for en udvikling, som helt klart vil fortsætte. 
Det vil sige, at det over fire år bliver et beløb 
i størrelsesordenen 350-375 millioner kroner, 
der bliver brugt på digitale læremidler«, siger 
hun. 
freelance@dlf.org

GEKKO er et nyskabende onlinemateriale til engelsk 
og tysk. De afsluttede forløb har fingeren på pulsen 
og indeholder film, musik, litteratur, kulturmøder og 
meget mere.

I alle forløb lægges der vægt på, at eleverne samar-
bejder og anvender sproget aktivt i forskellige typer 
projekter. Kort sagt, GEKKO er god sprogundervisning 
– med digitale fordele.

Se gratis et forløb på gekko-engelsk.dk og 
gekko-tysk.dk
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NU OGSÅ TIL 
TYSK!

”Et genialt og gennemarbejdet materiale.”
Sproglæreren, marts 2013

Engelsk og tysk · 7.-10. klasse

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Clio Onlines 
læringsportaler virker 
på alle platforme 
og i alle browsere
www.clioonline.dk 
tlf.: 42 60 60 10
info@clioonline.dk Inspirerer til ny viden

Clio Online
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apples borNerthed  
ærgrer forlag

iPad’en er en del af skolehverdagen mange 
steder, også uden for Odder, hvor elever og 
lærere sidste år fik foræret hver sin. Men 
hvem bestemmer egentlig, hvordan indholdet 
skal se ud på de digitale skærme? En iPad vi-
ser eksempelvis ikke undervisningsmaterialer, 
der er udviklet i programmet Flash – og gad 
vide, om det ville gå an at udarbejde materia-
ler til seksualundervisning i Apple-softwaren 
iBook Author, når nu forfatter Peter Øvig 
Knudsen ikke måtte sælge sin historiske ro-
man i App Store på grund af bogens billeder 
af nøgenbadende hippier.

Overvejelserne er Kim Conrad Petersens. 
Som udviklingsdirektør og founder af forlaget 
ConDidact, der udgiver digitalt undervis-
ningsmateriale til grundskolen, er han på én 
gang fan af og skeptisk over for Apples luk-
kede system. 

»Der findes en enorm mængde apps til 
især iPad og iPhone. En del af dem er ganske 
anvendelige, og nogle er fremragende. iMovie 
giver flotte film, der med nogle få færdighe-
der fra brugerens side giver professionelt 
udtryk. Det gælder også iBook Author, som er 
let at bruge, når man vil lave en digital bog«, 
fortæller han. Problemet er bare, at e-bøger 
fra iBook skal læses på en iPad. De kan ikke 
vises på andre tablets, og det er jo trods alt 
ikke alle skoler, der har handlet med Apple. 

på kompromis med indholdet
Hertil lægges Kim Conrad Petersens bekym-
ring for, at Apple ville blande sig på indholds-

siden, hvis nu han ville udgive materiale på 
en af Apples platforme. Han har altid haft 
Undervisningsministeriets faghæfter som 
rettesnor for sine udgivelser. Men nu er der 
pludselig en privat virksomhed, der sætter 
standarderne for indholdet i undervisnings-
materialerne, mener han.  

»Den bornerthed, som Apple ligger under 
for, passer ikke på vores danske kultur. I 
forhold til Peter Øvigs roman er der jo ikke 
tale om pornografiske billeder, men om et 
kulturhistorisk dokument. Det er det, der har 
sat nogle tanker i gang hos mig som digital 
forlægger«, siger Kim Conrad Petersen, hvis 
forlag blandt andet står bag frilaesning.dk og 
europas-lande.dk   

»Det bliver for eksempel svært at udgive 
en bog om seksualundervisningen uden 
overhovedet at vise et bart bryst eller for den 
sags skyld kønnene. Man kan tegne dem, 
men ville det gå igennem? Hvordan ville vi 
skulle vise en fødsel?« spørger han. Det er 
ikke, fordi Kim Conrad Petersen går med en 
konkret idé til en seksualundervisningsap-
plikation. Men det er et eksempel, der kaster 
lys over en problematik, mener han.     

»Jeg kan ikke vide, om Apple også ville 
blande sig på indholdssiden, hvis nu jeg ville 
udgive europas-lande.dk som en app. Når 
nøgenhed er et problem, hvad bliver så det 
næste? Europas-lande.dk beskriver religioner 
og forskellige ideologier. Der er helt sikkert 
nogen, der vil være uenige med os i de beskri-
velser, og skal vi så også til at censurere dem?« 

Gyldendal forstår bekymringen 
Hanne Salomonsen, der er direktør i Gylden-
dal Uddannelse, forstår godt Kim Conrads 

TeksT lise  FrAnk

På Apples skærme 
er bare bryster et 
problem, og pro-
grammer designet 
i Flash dukker  
slet ikke op.  

Billeder af nøgenbadende hippier i Peter Øvig  
Knudsens roman faldt Apple for brystet, så hvad ville 
en seksualundervisningsapplikation ikke gøre?  
spørger Kim Conrad Petersen fra det digitale forlag 
ConDidact. På Gyldendal forstår man bekymringen. 

Illu
st

ra
tio

n:
 P

er
ni

lle
 M

üh
lb

ac
h

139313 p30-37_FS1713_IT-tema.indd   36 07/10/13   11.23



f o l k e s k o l e n  /  1 7  /  2 0 1 3  /  37 

fleksibelt, så læremidlet fungerer på de plat-
forme, som skolerne benytter sig af«, siger 
Hanne Salomonsen. 

Til gengæld ville hun ikke kunne leve 
med, at Gyldendals rettigheder, i forhold til 
at bestemme læremidlernes indhold, blev 
indskrænket.

»Læremidlerne til undervisningen i den 
danske folkeskole tilrettelægges i et samar-
bejde mellem ministeriet, forlagene og forfat-
terne, og det vil være meget uheldigt, hvis 
internationale distributører, der ikke ved no-
get om undervisning og didaktik, begynder at 
blande sig i den del af vores virke«, siger hun.

Alinea gør sig uafhængig
Hos Alinea er kodeordene også fleksibilitet og 
platformsuafhængighed.  

»Vi går slet ikke ind i iBook Author. Vi 
tilbyder ikke vores bøger ind i Apples sy-

stem, ligesom vi heller ikke tilbyder det 
i Androids eller i Samsungs. Vi prøver 

at udvikle en løsning af vores indhold, 
som er fuldstændig platformsuafhængig, 

således at det kan afvikles både i en brow-
serversion og også på iPad, Android og så 

videre«, siger Ebbe Dam Nielsen, der 
er forlagsdirektør hos Alinea. Det er 

vigtigt for ham at understrege, at Alinea 
er indholdsleverandør, og forlagets indhold 

skal kunne afvikles på en hvilken som helst 
skærm i et hvilket som helst styresystem, der 
måtte blive brugt ude på skolerne. 

»Vi forlover os ikke med nogle bestemte 
producenter. Det kan vi ikke tillade os, fordi 
antallet af devices er så mangfoldigt på mar-
kedet. Vi vil ikke være med til at gå nogle be-
stemte leverandørers ærinde«, siger han. Ap-
ple skaber dog udfordringer for platformsuaf-
hængigheden på et punkt, må Ebbe Dam 
Nielsen indrømme. Mange af Alineas lidt ældre 
læremidler er nemlig Flash-baserede, hvilket 
betyder, at de ikke kan afvikles på en iPad. 

»Det er virkelig en udfordring. Det går vi 
og grubler meget over. Vi sikrer selvfølgelig, 
at de nye lærermidler ikke er Flash-baserede, 
men udfordringen er, at det programmel-
sprog, man skal over i, html5, ikke er langt 
nok fremme til, at det kan erstatte Flash«, 
fortæller Ebbe Dam Nielsen. 

På den måde kan man vel godt tale om, at 
I underlægger jer Apple?  

»Nej, vi lever sådan set bare op til 
det krav, vi stiller til os selv om, at 
vores indhold skal være uafhængigt af 
platform. Hvis vi skal være det, så er 

der altså noget programmeringssprog, vi må 
fravælge. Længere er den ikke«. Ebbe Dam 
Nielsen er også tydelig i sin udmelding, når 
det kommer til Kim Conrad Petersens seksu-
alundervisningseksempel.   

»Vores indhold bliver, som vi har planlagt 
og tilrettelagt det, så det lever op til fælles 
mål – også med billeder, som Apple ikke bry-
der sig om, for det styrer Apple ikke, det gør 
vi«, siger Alineas forlagsdirektør.  

et lukket system er en fordel 
I Odder Kommune, hvor iPad’en sidste år 
blev allemandseje, ser kommunens it-konsu-
lent, Rikke Dahl Thonbo, ikke noget problem 
forbundet med, at Apples produkter ikke 
altid spiller sammen med andre end sine 
egne. Tværtimod. 

»Vi kan se mange fordele ved, at vi har et 
lukket system som Apple, for så får vi ikke en 
udvikling på må og få, hvor vi beder forlagene 
om en ting, og når de så er færdige om et 
halvt år, så ser verden ikke længere ud, som 
den gjorde, og vi har brug for noget andet«, 
siger Rikke Thonbo. Det handler om at have 
standarder, man kan stole på,  tilføjer hun.      

»Vi har valgt at sige, at Apple er det, vi har, 
og så arbejder vi ud fra det. Men vi bruger 
rigtig meget skyen, det vil sige, at vi gemmer 
og åbner mange dokumenter online i Google-
drev for at undgå alle de her systemrestriktio-
ner, som Kim Conrad Petersen også oplever«. 

Når eleverne i Odder optager en film, er 
det altså ikke altid, at filmen også kan ses på 
en pc. Det er selvfølgelig rigtig irriterende, 
indrømmer Rikke Thonbo: »Men det er så-
dan, det er«, siger hun og opfordrer forlagene 
til at fremtidssikre deres materialer.    

»Målet skal være, at alt er platformsuaf-
hængigt, og så skal man ikke skyde skylden på 
Apple, men se lidt ud i fremtiden og spørge 
sig selv, om det, man laver her, er fremtids-
sikret«, slutter Rikke Thonbo. 

Folkeskolen har været i kontakt med Ap-
ples danske uddannelsesafdeling, men det 
har ikke været muligt at få en kommentar til 
ovenstående. 
lif@dlf.org

Læs også
»Folkeskolen risikerer at komme for 
sent til revolutionen« på folkeskolen.dk

bekymring og medgiver, at Apple har en større 
»marketingmuskel« og en »kendthedsfaktor« 
at slå på i forhold til en dansk udbyder af et 
lignende Learning Management System (LMS) 
som nu iBook Author. 

»Men det er meget svært at sige, hvem der 
vinder tabletkampen ude på skolerne, og det 
har vi som forlæggere meget lille indflydelse 
på. For os udgivere har det sådan set heller 
ikke den store betydning; vi skal blot sørge for 
at publicere vores materialer flermedialt og 

Følg det faglige netværk  
It i undervisningen på:

à  
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Med iLitt.dk får du en temaportal, der 
indeholder skræddersyede og gennem
arbejdede faglige forløb til litteratur  
og medieundervisningen til dansk i 
overbygningen.
 
iLitt.dk er et stilladserende læremiddel, 
der støtter elevernes indsigt og viden 
gennem brug af interaktive opgave

besvarelser, fagbokse og interaktive 
assistenter.
 
iLitt.dk hjælper eleverne til refleksion 
og faglig fordybelse.
 
Bestil gratis prøveabonnement i en 
måned på alinea.dk

Dansk  ·  7.10. klasse

Se en kort video- 
præsentation af 
iLitt.dk

Få litteraturen 
på skærmen

alinea.dk · tlf.: 3369 4666
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Læs udførligt program på:
à  folkeskolen.dk 
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Som medlem af DLF kan du få en lønkonto med Danmarks højeste rente. Vælg en  
bundsolid bank, som har fokus på dig og de ting, som du synes er vigtige.

Få en lønkonto med 5% i rente. Danmarks suverænt højeste 
Med LSBprivat®Løn får du hele 5% på de første 50.000 kr. på din lønkonto og 0,00%  
på resten. Det betyder, at du får mere ud af dine penge hver eneste dag, også når du  
ikke bruger dem.

For at få den høje rente skal du være medlem af DLF, have afsluttet din uddannelse  
– og du skal samle hele din privat økonomi hos Lån & Spar. Undtaget er dit real kreditlån, 
som du ikke behøver at flytte, før du lægger lånet om. Ændringer af eksisterende og  
evt. nye realkreditlån skal formidles gennem Lån & Spar og Totalkredit.

LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter og services. Vi skal kunne 
kreditvurdere din økonomi i forhold til den samlede pakke. 

Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. august 2013. Hvis du allerede er kunde hos 
Lån & Spar, så kontakt din rådgiver og hør, hvordan du får 5% i rente på din lønkonto.

SåDan Får Du 5%  
på Din lønkonto
ring:  Ring til os på 3378 1930

online:  Gå på lsb.dk/dlf og vælg  
’book møde’. Så kontakter  
vi dig, så du kan få mere at  
vide om, hvad det betyder  
at få Danmarks højeste rente  
på din lønkonto. 

Få Danmarks højeste rente 
på din lønkonto

DLF_130715_5%Lån_192x118.indd   1 26/07/13   14.34

Himlens Tempel blev optaget på Unescos verdensarvsliste i 1998. Turen mod Shanghai foregår med højhastighedstog.

Fra landets hovedstad og kulturelle centrum 
tager vi med tog til Shanghai, hvor gammel ki-
nesisk historie mødes med højteknologisk frem-
gang. På den måde får vi også set en stor del af 
den flotte kinesiske natur, når vi suser gennem 
landskabet med mere end 300 kilometer i ti-
men. Men ud over at opleve metropolen Shang-

hai bevæger vi os også uden for storbyen til om-
rådet med de mange hyggelige kanalbyer med 
buede stenbroer, brostensbelagte gader og små 
smalle kanaler, hvorpå vi skal på en skøn sejltur. 
Turen byder på mange spændende oplevelser 
med dansk rejseleder, men der vil også være tid 
til oplevelser på egen hånd.

Tag med Folkeskolen og Team Benns til Beijing og Den Kinesiske Mur 
og med tog til hyggelige kanalbyer og det moderne Shanghai.

RundRejse  
til Kina

Dag 1 Afrejse til Beijing.
Dag 2 Det Olympiske Stadion og velkomstmiddag.
Dag 3  Den Himmelske Freds Plads, Den Forbudte By og 

Peking Opera.
Dag 4  Den Kinesiske Mur, cloisonné-fabrik, Ming-grave-

ne og Åndealleen.
Dag 5  Sommerpaladset, cykeltaxi, Himlens Tempel og 

Pekingand.
Dag 6  Højhastighedstog gennem Kinas smukke landskab 

– ankomst Shanghai.
Dag 7  WFC Tower, Shanghai Museum, havnerundfart og 

det kinesiske kvarter.
Dag 8  Den store Kanal, kanalbyen Tong Li og Meditati-

onshaven.
Dag 9  Shanghai på egen hånd.
Dag 10 Hjemrejse og ankomst til Danmark.

■  Afrejse og pris:
6. februar 2014.  
Per person i delt dobbeltværelse: 8.990 kroner. 
Tillæg for enkeltværelse: 2.190 kroner.
Mulighed for tilkøb af udflugter.

■  Med i prisen:
Fly nonstop København-Beijing og Shanghai-København 
med SAS. Otte nætter i dobbeltværelse. Morgenmad dag-
ligt. Tre gange frokost og fire gange aftensmad. Drikkevarer 
til nævnte måltider. Skatter og afgifter. Dansk rejseleder.

■  Information og bestilling:
Læs udførligt program på folkeskolen.dk. Team Benns, 
telefon 65 65 65 60 – mail asien@team-benns.com.  
Oplys rejsekode FO.
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Med iLitt.dk får du en temaportal, der 
indeholder skræddersyede og gennem
arbejdede faglige forløb til litteratur  
og medieundervisningen til dansk i 
overbygningen.
 
iLitt.dk er et stilladserende læremiddel, 
der støtter elevernes indsigt og viden 
gennem brug af interaktive opgave

besvarelser, fagbokse og interaktive 
assistenter.
 
iLitt.dk hjælper eleverne til refleksion 
og faglig fordybelse.
 
Bestil gratis prøveabonnement i en 
måned på alinea.dk
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Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
○   JohN Villy olseN / jvo@dlf.org /  esbeN christeNseN / esc@dlf.org 

To forskere fra Aalborg Universitet har set 
nærmere på, hvilke udfordringer og muligheder 
iPads giver i undervisningen.

for specialskoleeleverne var iPad’en ikke en 
stor hjælp:

»lærerne i specialundervisningen har svært 
ved at inddrage iPad’en i deres undervisning. 
det opleves, at de mister kontrol med under-
visningen, når eleverne arbejder individuelt på 
deres iPads. eleverne i specialundervisningen 
har ofte store koncentrationsvanskeligheder, 
hvilket resulterer i, at de hurtigt mister fokus og 
begynder at bruge iPad’ens andre funktioner, 
hvilket afføder uro og kaos i klasseværelset«, 
skriver stine Bøgh og lars Westh, der står bag 
undersøgelsen. de så andre resultater for inklu-
derede elever på normalområdet:

»Undersøgelsen afdækker derimod gode 
resultater ved at udstyre specialelever med 
iPads i en inkluderende normalundervisning.   

»danmark er blandt verdens rigeste og mest lige 
lande, fordi vi både er et produktions- og videns-
land med gode uddannelser og livslang læring 
gennem voksen- og efteruddannelse«, skriver un-
dervisningsminister christine Antorini i en e-bog, 
der ligger på ministeriets hjemmeside. »Men er vi 
ved at glemme det anvendelsesorienterede og ev-
nen til at kombinere teori og praktik på nye måder 
som fundamentet i vores børne- og skolesyn?« 
tilføjer ministeren.

ja, det er vi nok, mener ministeren. Men bo-
gen, der hedder »den nye nordiske skole«, skal så 
vække den slumrende hukommelse. det er en an-

tologi med artikler, der forsøger at indkredse den 
særlige nordiske pædagogik og komme med bud 
på, hvordan den kan fornys, så alle skoleelever i 
danmark bliver så dygtige som muligt uanset de-
res baggrund, anfører christine Antorini.

der er eksempelvis en artikel om »grundtvig 
og den nordiske skole« af professor ove Kors-
gaard og en om »lærerrollen i den nordiske ud-
dannelsestradition« af næstformand i danmarks 
lærerforening dorte lange.

iPads hjælper 
inklusion – dog 
problematisk 
på specialskoler

Antorini udgiver  
e-bog om  
Ny Nordisk skole

Læs »Den nye nordiske skole« på uvm.dk

foto: Thomas Arnbo

SKOLEMESSEN 
DIGITALE LÆREMIDLER � nder du også på

ESSEN ESSEN ESSEN 
Vi ses i
Centralværkstedet og DGI-huset i Aarhus den 9. og 10. april

SKOLEMESSENESSENESSENESSENESSENESSENESSENESSENESSENESSEN ESSEN ESSEN ESSEN ESSEN ESSENESSENESSENESSENESSENESSENESSENESSENESSENENSKOLESKOLE
2014
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de medvirkende lærere mener, at det rykker ele-
verne i forhold til deres udvikling på forskellige 
områder«, forklarer forskerne og uddyber:

»iPad’en virker på en gang inkluderende og 
differentierende, og der synes at opstå en ræk-
ke forbindelser mellem specialeleven og nor-
malkonteksten, som afstedkommes af  iPad’ens 
funktioner«.

Læs hele artiklen: »iPads i undervisnin-
gen – Specialskolens dilemma og inklude-
rende potentialer« på folkeskolen.dk

et forskningsprojekt fra Aalborg Universitet har vist 
bedre resultater for specialelever, der er inkluderet i 
normalundervisningen, end for elever på specialskoler. 

foto: K.W. Barrett

Ved Ann-sofie Warnich  / asw@dlf.org 

Penge til skole i det fri   
skoler kan søge om støtte til friluftsprojekter hos friluftsrå-
det, der uddeler i alt 55 millioner til omkring 500 initiativer. 
Tidligere har rådet givet penge til alt fra drivhuse til bålgrej 
og klatreudstyr på skoler. for at blive taget i betragtning skal 
skolens initiativ være med til at gøre udeliv til en integreret 
del af skoledagen, og projekter, der sker i samarbejde mel-
lem skolen og lokale aktører, prioriteres. Ansøgningsfristerne i 
dette skoleår er den 1. november, den 1. marts og den 1. juli. 

Læs mere på www.friluftsraadet.dk  Læs mere på www.locomotivet.dk  

få undervisning 
i psykiatri   
som en del af kampagnen »en af os«, 
der handler om at bryde tabuet om psy-
kiske lidelser, tilbyder medicinstuderen-
de gratis undervisning af 8.-10.-klasser. 
gennem to timers debat og oplysning 
skal forløbet skabe større åbenhed om 
psykisk sygdom. Tilbuddet gælder sko-
ler i region Midtjylland. 

Konferencen »Big Bang – naturfag for fremtiden« afholdes 
den 20.-21. marts 2014 på vingsted Hotel og Konferen-
cecenter ved vejle. På konferencen kan du få inspiration til 
naturfagsundervisningen og høre, hvad der sker inden for 
forskningen, gennem oplæg fra forskere, undervisere og ud-
viklere. du kan sammensætte dit eget program efter interes-
ser. Prisen for deltagelse og forplejning er 900 kroner. 

Big Bang på konference om naturfag

Læs mere og tilmeld dig på www.bigbangkonferencen.dk   

til Vidensbrønden

Læs mere på

Materialeplatformen

Få tilskud 

Vidensbrønden er et interaktivt gulv, der fremmer 
kollektiv læring gennem fysisk leg og bevægelse. 
Velegnet til alle klassetrin.

Vidensbrønden 
– et interaktivt læringsgulv

Brøndby  T  +45  43 62 61 60   ⋅   Aarhus  T   +45  87 45 60 90   ⋅   solutors.com

139313 p40-41_FS1713_ny_viden_Spot.indd   41 07/10/13   11.35



publiceret

42 /  f o l k e s k o l e n  /  1 7  /  2 0 1 3

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

folkeskolen.dk flyder lige 
nu over af nye spænden-
de anmeldelser. Vi har 
blandt andet anmeldt 
»Det de ikke snakkede 
om«, som er en række 
satiriske historier om 
forårets store lockout 
og lærerstandens pre-
stigetab. 
Du kan også finde an-
meldelser af nyt gratis 
undervisningsmateriale 
til blandt andet dansk og 
hjemkundskab, nemlig 
»stopmadspild.dk«, som 
vores anmelder mener er 
et godt udgangspunkt 
for at arbejde med jour-
nalistisk metode.
De lærere, der snart skal 
i gang med at undervise 
1. klasse i engelsk, vil 
måske fatte interesse 
for anmeldelsen af »Pit 
stop Beginners«, som 
vores anmelder dog ikke 
er udelt begejstret for.
Hvis du på vores hjem-
meside finder en anmel-
delse, der sætter tanker 
i gang eller er særligt 
brugbar i forhold til at 
afgøre, om din skole skal 
indkøbe et materiale, så 
anbefal den med et klik 
på musen. På den måde 
er det lettere for dine 
fagfæller også at blive 
opmærksomme på den.
Du finder anmeldelserne 
på folkeskolen.dk/an-
meldelser

Få anmeldel-
ser direkte i din 
mailboks
Du kan også få et dagligt 
eller ugentligt nyheds-
brev med anmeldelser 
af materialer til dit fag-
område. Gå til folkesko-
len.dk og opret dig som 
bruger. så kan du sam-
tidig tilmelde dig vores 
mailservice.

n  It, trivsel, unge, børneliv, læremidler, skolen i samfundet, undervisning

○   anmeldt af: Mette scHousBoe

De voksne kan ikke forstå, hvorfor de 
unge hele tiden skal have smartphonen 
klistret til kroppen. Men de unge kan 
ikke vælge den fra, hvis de vil være en 
del af fællesskabet.
»Med livet i lommen« giver et godt indblik i baggrunden for onlinegenera-
tionens ageren. Den indeholder en grundig gennemgang af de unges brug 
af de digitale medier, og den lægger på forbilledlig vis op til en diskussion 
mellem unge og voksne, både forældre og lærere.

Opskriften er at tage to velskrivende (og veluddannede) journalister, 
der ud fra en lang række kilder, både udenlandske og danske, endevender 
den nyeste forskning på området og garnerer det med interview med en 
yngre lærer og med relevante fokusgruppeinterview med unge fra Ran-
dersgades Skole i København.

Omdrejningspunktet er hele tiden dilemmaet mellem de unges to 
verdener, den fysiske og den digitale, deres tohovedede opvækst, hvor 
både facebookprofilen og det konkrete ansigt skal plejes. Et dilemma, 
der i udpræget grad kommer i spil, når de voksne reagerer på de unges 
onlineliv, for eksempel ved at sætte rammer og regler for brug af de mo-
bile enheder.

Bogen er opdelt i fem temaer: Smartphones, de unges sprog, sociale 
medier, internettet og computerspil. Hvert tema er inddelt i flere emner, 
og efter hvert emne er der ofte en række tips, der dels er direkte råd til 
den unge, for eksempel om at passe på, hvad man oploader på sin face-
bookprofil, dels er tips, der kan danne udgangspunkt for en diskussion 
mellem de voksne og de unge, for eksempel om hvornår mobilen kan 
slukkes.

Som lærer i dag er det nødvendigt at have kendskab til, hvad der er 
på spil for de unge. Vi må derfor først og fremmest vide mere om deres 
adfærd, deres liv og deres ageren på de digitale medier. Den viden bi-
drager denne udgivelse i høj grad med. Bogen kan sagtens læses i sin 
helhed (de to journalister kan tydeligvis lide at skrive, hvilket indebærer, 
at der indimellem bruges mange ord), så man kan også vælge at læse de 
enkelte temaafsnit ud fra interesse. 

• Rasmus Paludan, esben schouboe
• 270 kroner
• 228 sider
• Arvids, nyt nordisk forlag

med livet i lommen

Unges digitale liv

Pernille Pind serverer 
mad til mange
Pernille Pind er ikke bare matematikkon-
sulent med en særlig passion for børn, 
der har det svært med tal. Hun er også 
mangeårig bofællesskabsbeboer, og nu 
har hun udgivet de bedste opskrifter fra 
Himmeriggårdens køkken. Bogen hed-
der »Himmerigsmundfulde« og opererer 
med opskrifter tilpasset i størrelsen til 30 
personer. Så måske er der inspiration til 
menuen på næste lejrskole at hente.

»Sig’natur 4« i handlen
»Det faglige indhold i materialet og 
måden, det er formidlet på, er uovertruf-
fent. Der spilles på alle strenge, og hvis 
underviseren først har sat sig ind i ma-
terialet, behøver man ikke at skulle lede 
efter supplerende materialer …« skrev 
Folkeskolens anmelder om »Sig’natur 
3«. Og nu er systemet så kommet til 
4. klasse, stadig med stort fokus på it-
integration i undervisningen.

Du kan se mere og blandt andet blad-
re elevbogen igennem på signatur.dk

»Himmerigsmundfulde« koster 179 
kroner i trykt udgave og 89 kroner 
som e-bog. Se mere på pindogbjerre.dk

Læs hele Folkeskolens anmeldelse 
af »Sig’natur 3« på folkeskolen.
dk/520344

lettere adgang til  
bibliotekernes børne-
bøger og -film
Palles Gavebod, de danske børnebib-
liotekers webunivers, har åbnet for 
adgang via Uni-Login. Visionen er først 

og fremmest at in-
spirere børnene til 
at bruge løs af de 
materialer, biblio-
tekerne kan tilbyde 
i et trygt commu-

nity, som er drevet af bør-
nebibliotekarer fra hele landet. Med det 
nye tiltag håber folkene bag at kunne 
samarbejde tættere med både skolebib-
liotekarer og andre lærere, for eksempel 
om at øge elevernes læselyst.

Se mere på pallesgavebod.dk

Læs tema om it fra side 30.
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Nu bliver Filmstriben Undervisning 
til Filmcentralen

Filmcentralen er Det Danske Filminstituts nye online  
filmtjeneste til undervisningsbrug. Her finder du mere  
end 1200 kort- og dokumentarfilm, 400 under visnings- 
materialer og en række andre ressourcer til skoler 
og gymnasier.
 
På Filmcentralen kan du se alle de film, du hidtil har 
kunnet se på Filmstriben Undervisning. Hvis din skole 
abonnerer på Filmstriben, fortsætter abonnementet 
uæn dret på Filmcentralen.
 

Filmcentralen giver lærere og elever nem adgang 
til film og materialer, der inspirerer til at arbejde 
analyserende og kreativt med levende billeder i  
undervisningen. Du kan let søge i de mange film  
og materialer og lave dine egne spillelister med film, 
filmuddrag og billeder, som du kan dele med andre 
lærere og elever.
 
Filmcentralen kræver UNI-Login og virker på både  
pc og mac, tab lets og smartphones.

Se mere på filmcentralen.dk
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Tjen op til 4.500 kr. til klassekassen
Støt grønlandske børn - deltag i skolekonkurrencen 2013

Sælg fl otte julekort og/eller “til-fra” gavemærker.

Yderligere information og 
tilmelding se www.skolekon.dk

I kan også tilmelde jer på 
skolekon@gmail.com eller 
på tlf.nr. 22 40 88 06

Vores projekter er for udsatte grønlandske børn og 
unge, i Grønland og i Danmark, fokus på barnets 
rettigheder. Vi lægger vægt på, at vores projekter 
bidrager til børnenes positive udvikling ved at 
styrke deres kompetencer og understøtte deres 
positive ressourcer. Målet er at medvirke til at 

skabe mønsterbrydere, så børnene og de unge kan 
få et sundt og værdigt liv. Hvis du støtter Foreningen 
gennem salg af julekort/gavemærker, støtter du 
de udsatte børn og unge i Grønland. Du kan læse 
mere om vores projekter på vores hjemmeside 
www.fgb.dk
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Danmarks Læringsfestival er en kombineret udstilling og konference om 
læremidler, it og læring. Arrangementet erstatter Uddannelsesforum og 
Skolemessen i Roskilde.

25.-26. marts 2014, Bella Center, København

Mød mulighederne på Danmarks Læringsfestival!

Se meget mere på: 
www.DanmarksLæringsfestival.dk

Alle kan være med
Konference: Fra 810 kr.
Udstilling med 
udstilleroplæg: 50 kr.

Inspiration til skole-
virksomhedssamarbejde
Få præsenteret projekter og materialer som kan bruges direkte i din undervisning
Med fokus på skole-virksomhedssamarbejdet og naturfag i praksis, afholder NTS-centeret arrange-

menter flere steder i landet for naturfagslærere i grundskolen. Temadagene er en god mulighed 

for at netværke med lærere og virksomheder, som allerede har fået etableret et godt samarbejde. 

Gratis temadage i 2013
Onsdag den 23. oktober kl. 13-17, København  Gang i naturfag og virksomheder
Onsdag den 23. oktober kl. 12-16, Gimsing  Naturfag i samarbejde
Tirsdag den 5. november kl. 12-16, Tønder  Temadag om skole-virksomhedssamarbejde

Find inspiration og hjælp på NTSnet under temaet skole-virksomhed, hvor du finder undervisnings-

forløb, guider og video, der kan hjælpe dig eller din skole i gang med samarbejdet. 

Læs mere på NTSnet.dk/skole-virksomhed
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• Andreas Helmke
• 498,75 kroner
• 320 sider
• serie: undervisning og læring
• Dafolo

Undervisningskvalitet 
og lærerprofessionalitet

n  Pædagogik, undervisning  

Glimrende bog til den ny læreruddannelse
○   anmeldt af: GunnAR GReen

Endnu en bog, der formidler vi-
den fra området for uddannelses-
forskningen. Glimrende, men der 
mangler initiativer, før man kan 
være helt tilfreds.  

Først kom John Hatties bog »Synlig læring – for lærere«, nu 
udsender Dafolo så Andreas Helmkes bog om undervisnings-
kvalitet og lærerprofessionalitet. Slår deres tanker igennem »på 
markedet« af læreruddannere, lærerstuderende og folkeskole-
lærere, vil bøgerne tilsammen kunne medvirke til det, Helmke i 
sin bog kalder for »den empiriske vending«. Et skifte, hvor vi vil 
forlade den i høj grad normative udgave af almen didaktik, som 
Helmke kritiserer, og i stedet vende os mod en empirisk oriente-
ret uddannelsesforskning.

I modsætning til Hatties bog, der fremstår som en forholds-
vis almen fremstilling af forskningsresultater omskrevet til en 
bredere målgruppe end blot forskerne selv, virker Helmkes bog 
til at være skrevet direkte til de målgrupper, den nævner, nemlig 
undervisere på læreruddannelsen, lærerstuderende og folke-
skolelærere. Bogen er opbygget som en klassisk lærebog, sy-
stematisk og ordnet på en sådan måde, at den byder sig til som 
undervisningsbog på læreruddannelsen i det nye fagområde 
pædagogik og lærerfaglighed.

I lange passager er bogen dog vanskelig tilgængelig i sin 
umådelige grundighed og sin akademisk redegørende form. Der 
er mange facts, man vil af med, når man er uddannelsesforsker! 

Det er spørgsmålet, om ikke mange lærerstuderende vil »stå 
af«, inden de når sidste kapitel. Det rokker dog ikke ved, at de 
bør præsenteres for bogen i deres uddannelsesforløb.

I modsætning til Hatties bog finder vi i denne bog et glim-
rende kapitel om, hvad undervisning og læring er, hvor der fint 
og kort redegøres for eksempel for de klassiske taksonomier. 
Helmke præsenterer også en for denne anmelder ny taksonomi 
af R.J. Marzano baseret på seks niveauer med et forsøg på ope-
rationalisering: Hvad skal eleven kunne, når det taksonomiske 
trin hedder Selvet eller Analyse? Det er spændende.

Her møder læseren i øvrigt for første gang på en service ydet 
af Dafolo, forlaget tilbyder nemlig via sin hjemmeside printmu-
lighed for udvalgte skemaer og modeller. Det er fint af Dafolo, 
men man kunne som underviser ønske sig flere muligheder for 
interaktivitet. Hvorfor ikke også for eksempel diskussionsfora, 
hvor bogens læsere kunne komme i kontakt med hinanden? 
Netop fordi bogen rummer elementer af det, der på den gamle 
læreruddannelse var indeholdt i fagene psykologi og almen di-
daktik, kan bogen med fordel bruges både i det modul, der nu 
hedder Elevens faglige, sociale og personlige læring og udvik-
ling, og i Lærerens tilrettelæggelse af undervisningen, hvor ka-
pitlerne om undervisningskvalitet og diagnosticering helt oplagt 
byder sig til. Og det bør forsøges.

Skulle man som anmelder vove et lille kritisk pip fra den kri-
tiserede almene didaktiks perspektiv, kunne det være, at bogen 
er blottet for »de gode historier« og cases, der ville medvirke 
til at skabe liv i forhold til de videnskabelige indsigter, bogen 
formidler. Helmke skriver selv i bogen, at videoer af udvalgt 
undervisning er et glimrende middel i læreruddannelse, måske 
kunne Dafolo finde ti gode eksempler, den kunne formidle via 
sin hjemmeside sammen med printmuligheden?  

Læs interview 
med Andreas 
Helmke fra 
side 14.

Læs også 
en smagsprøve 
på Helmkes bog:  
»Undervis-
ningskvalitet 
og lærerpro-
fessionalitet« 
på folkeskolen.dk

BIG BANG er Danmarks nye natio-
nale konference og messe for alle,  
der underviser, udvikler eller forsker  
indenfor naturfag og matematik. 

På BIG BANG bliver du fagligt opda-
teret på naturvidenskab og læring og 
får konkret inspiration til at forny din 
undervisning.

Tilmelding: 
bigbangkongferencen.dk/tilmelding.
Pris: Kun 900 kr. for to dage med 
faglig inspiration. Forplejning inklu-
deret i prisen.
 Overnatning: Du kan booke over-
natning på Vingsted eller på hotel i 
Vejle. Overnatning er ikke inkluderet 
i konferencegebyret.
 Program: Programmet for BIG BANG 
offentliggøres den 2. december 2013.

En række stærke arrangører er igen 
i år gået sammen om at skabe en 
uforglemmelig konference og mes-
se, hvor dit største problem bliver at 
vælge mellem de mange spændende 
programpunkter. 

Det er nu, du skal sikre dig en plads 
på BIG BANG.

Centre for 
undervisningsmidler

Konference  
20. – 21. marts 2014 
på Vingsted hotel og 
Konferencecenter

Tilmeld 
dig 

allerede 
i dag!
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Årets reflekser fra TrygFonden er kommet for at beskytte børnene. 
Tag godt imod dem og hjælp børnene med at sætte dem på 
overtøjet, når du deler dem ud i klassen. Det er hurtigt gjort, det 
fordobler brugen af reflekserne, og det redder liv. For en synlig 
godkendt refleks nedsætter risikoen for at blive ramt af en bil i 
mørket med 70 procent. Tak for hjælpen. Du kan læse mere på 
trygfonden.dk

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), Lyngby Hovedgade 4, 2. sal, 2800 Kgs. Lyngby

Hvor kan vi 
finde børnene?

Men Hvor 
skal vi Hen?

10158 Refleksann-2_210x285_1-korr.indd   1 18/09/13   14.39
139313 p46-57_FS1713_Lukkestof.indd   46 07/10/13   13.49



f o l k e s k o l e n  /  1 7  /  2 0 1 3  /  47 

korte meddelelser

mindeord

Milton Graff Pedersen
Efter længere tids syg-
dom er tidligere formand 
for Ishøj Lærerkreds Mil-
ton Graff Pedersen død. 
Han blev 60 år. Milton var 
uddannet fra Frederiks-
berg Seminarium i 1977 
og blev ansat på Vejlebro-
skolen. I 80’erne var han 
tillidsmand, næstformand 
i Ishøj Lærerkreds og aktiv 

i Socialdemokraterne i 
Hvidovre. Han blev valgt 
som kredsformand i Ishøj 
i 1994. I 2000 trak han 
sig som kredsformand, da 
arbejdet i kommunalbe-
styrelsen i Hvidovre fyldte 
mere og mere af hans tid. 
I oktober 2007 blev han 
borgmester. 
Det blev en turbulent 
periode for Milton med 
mange interne genvor-
digheder i den socialde-
mokratiske gruppe. Det 
betød sluttelig en afsked 
med Socialdemokraterne. 

Milton nåede at sætte 
mange fingeraftryk både 
på Vejlebroskolen, i Ishøj 
Lærerkreds og i Hvidovre 
Kommune. 
Milton vil blive husket i 
Ishøj. Han var en meget 
vidende lærer, en glad kol-
lega og en fagligt stærk 
repræsentant for Ishøj 
Lærerkreds. Han var et 
varmt, generøst og stimu-
lerende menneske, som vil 
blive savnet.

Joan Jørgensen,  
kredsformand,  

Ishøj Lærerkreds

Nummer 18:  15/10
Nummer 19:  29/10
Nummer 20:  12/11

Nummer 21:  26/11
Nummer 22:  10/12

DeaDlines for  
stillinGs- 
annoncer  

2013

 Lederstillinger 

Job

Durup Skole  
søger skoleleder

pr. 1. januar 2014.

Se stillingsopslaget på www.skive.dk > ledige stillinger

www.skive.dk

Skive Kommune opfordrer alle interesserede - uanset alder, køn, 
race, religion eller etnisk baggrund - til at søge.

Skive – det er RENT LIV
I Skive lever vi det aktive liv – ved fjorden, med de gode 
fødevareoplevelser og den bæredygtige energi. 
Vi kalder det RENT LIV. Læs mere på www.skive.dk

Mariaskolen, Nykøbing F. søger dynamisk skoleleder pr 1-12-13 til Falsters 
Kristne Friskole der er oprettet pr 1-8-13 i særdeles velegnede undervis-
ningslokaler (tidligere designskole).

Vi tilbyder:
a)  Et tæt samarbejde med erfarne kollegaer i et lille miljø, hvor både børn og 

lærere trives.
b)  Et pædagogisk spændende program, der tager afsæt i danske, socialisti-

ske og især kristne værdier, som befordrer et sundt selvværd og livsglæde. 
c) Glade børn er (lære) nemme børn.
d)  Et grundlag på de såkaldte 3 K’er : Kærlighed (omsorg/interesse), 

Krav(udfordringer), Konsekvens (sociale kompetencer).

Vi forventer:
Du elsker børn
Du er en spændende underviser
Du formår at opretholde et resultatorienteret og veldisciplineret undervis-
ningsmiljø …

Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

For yderligere oplysninger eller evt. besøg kontakt da Birgitte 26847525 
eller Anna Bente 22963009.

Ansøgningsfrist: 10. november 2013.
Ansøgningen stiles til:  Mariaskolen, Pontoppidansgade 30, 4800 Nykøbing F.

Dynamisk skoleleder

Årets reflekser fra TrygFonden er kommet for at beskytte børnene. 
Tag godt imod dem og hjælp børnene med at sætte dem på 
overtøjet, når du deler dem ud i klassen. Det er hurtigt gjort, det 
fordobler brugen af reflekserne, og det redder liv. For en synlig 
godkendt refleks nedsætter risikoen for at blive ramt af en bil i 
mørket med 70 procent. Tak for hjælpen. Du kan læse mere på 
trygfonden.dk

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), Lyngby Hovedgade 4, 2. sal, 2800 Kgs. Lyngby

Hvor kan vi 
finde børnene?

Men Hvor 
skal vi Hen?

10158 Refleksann-2_210x285_1-korr.indd   1 18/09/13   14.39
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 Lederstillinger 

Udsigt til bedre jobjagt
Der er bedre udsigt til et mere positivt svar på en  

ansøgning, end der var for blot et år siden.
Læs mere på Lærerjob.dk 

Leder til Helhedsskolen Flemløse 
i Assens Kommune
Skal du være den nye leder på en lille og spændende helhedsskole i Flemløse i 
Assens Kommune? Kan du gå forrest i den fortsatte undervisningsmæssige og 
pædagogiske udvikling i en skole, som både sikrer 16 børn deres undervisning, og 
støtter deres familier i forhold til og i sammenhæng med familiens behov? Kan 
du stå i spidsen for at skolen medvirker i den inklusionsproces i skoler og dagtil-
bud, som er igangsat i Assens Kommune? Så er du måske vores nye leder!

Helhedsskolen Flemløse i Assens Kommune søger en visionær og dynamisk leder 
pr. 1. november 2013.  

Der søges en leder, som: 
•  har erfaring fra pædagogiske og undervisningsmæssige institutioner, og som 

meget gerne har suppleret sine kompetencer på de familiestøttende områder.
•  kan indgå i tværfaglige processer, både i relation til skolens børn og familier 

samt skolens medarbejdere, og i en organisatorisk sammenhæng, som er ken-
detegnet ved et tværgående ansvarsaspekt.

•  kan indgå i og medvirke til udviklingen i ledergruppen i børn – og familieafdelingen.
•  har passion for arbejdet med børn og familier med særlige udfordringer, og har 

en anerkendende lederstil.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos børn – og familiechef 
Morten Madsen på tlf. 25 23 29 07, fungerende undervisningsleder Sahra Green 
på tlf. 26 27 82 78, eller hos fungerende pædagogisk leder Gitte Rindebæk på 
tlf. 23 82 13 67.  For interesserede ansøgere, er der mulighed for at besøge sko-
len efter nærmere aftale. 

Samtale finder sted med 1. samtalerunde den 24. oktober og 2. samtalerunde 
den 30. oktober. De ansøgere, som går videre til 2. samtalerunde, skal indgå i test 
ved vores interne personalekonsulent.

Se det fulde stillingsopslag på www.assens.dk/job  - vi glæder os til at 
modtage din ansøgning senest den 20. oktober 2013!

Skoleleder søges til 
Stensnæsskolen
Vi søger en visionær skoleleder, som med udgangspunkt i vores værdier kan 
stå i spidsen for den pædagogiske udvikling og de forandringsprocesser, som 
følger implementeringen af den nye folkeskolereform og som

•  vil være leder for hele den samdrevne institution – skole, SFO og børne-
have.

•  vil lede med udgangspunkt i vores værdigrundlag.
•  har visioner omkring skolereformen, inklusion og omkring at skabe den røde 

tråd fra børnehave til afgangsklasse.
•  formår at få personalets ressourcer i spil, så der skabes de bedste rammer 

for børn og voksne.
•  er synlig og tydelig og har gode kommunikative kompetencer.
•  er konsekvent og stiller krav til sig selv og sine omgivelser.
•  kan varetage ansvaret for den samlede administration og økonomiske drift.
•  har ledelseserfaring, og har eller er villig til at tage en lederuddannelse på 

diplomniveau.
•  vil indgå i et udviklende ledelsesteam med viceskoleleder, SFO-leder og 

daglig pædagogisk leder i børnehaven og vil påtage sig opgaven, som leder 
for lederne.

Stensnæsskolen er en oplandsskole i det sydøstligste hjørne af Frederiks-
havn Kommune, hvor der er etableret samdriftsordning mellem skole, SFO og 
børnehave. De ca. 175 elever (bhk.-9.kl.) og 36 børnehavebørn kommer fra 
landsbyerne Lyngså, Præstbro og Voerså samt det omkringliggende opland.

Kontaktperson: Chris Kramme på tlf. 98 45 70 60 eller chkr@frederikshavn.dk

Læs mere om stillingen på www.frederikshavn.dk under ledige stillinger.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 24. oktober 2013.
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 Lederstillinger 

To afdelingschefer til ny Skoleforvaltning

Afdelingschef til Skoler

Jobnr. 4962

Er du en engageret, tydelig og udviklingsorienteret leder og kan du skabe sammenhæng mellem de politiske priorite-

ringer og resultaterne på skolerne? Er du visionær og har du lyst til at være med til at virkeliggøre visionerne for den 

nye Skoleforvaltning i Aalborg Kommune? 

Du bliver ansvarlig for kommunens 50 folkeskoler og seks specialskoler og får en nøglerolle ved udmøntningen af 

folkeskolereformen i landets 3. største kommune. Du bliver en vigtig del af forvaltningsledelsen, hvor du bidrager til 

strategisk udvikling og sammenhængskraft i organisationen.   

Læs hele stillingsopslaget på www.aalborgkommune.dk/job

Ansøgningsfrist: 30. oktober 2013

Afdelingschef til Pædagogik og Skoletilbud

Jobnr. 4963

Er du en stærk og brobyggende leder, der kan sætte kursen for det pædagogiske udviklingsarbejde i landets 3. stør-

ste kommune? Vil du være med til at skabe synlighed om afdelingens opgaver og bringe dem tættere på den politiske 

dagsorden? Har du lyst til at være med til at virkeliggøre visionerne for den nye Skoleforvaltning i Aalborg Kommune? 

Du bliver ansvarlig for Aalborg Kommunes Pædagogiske Psykologiske Rådgivning, Ungdommens Uddannelsesvej-

ledning, Aalborg Ungdomsskole, Aalborg Kulturskole og Taleinstituttet. Hertil kommer trivselsarbejdet, inklusions-

indsatsen, tosprogsområdet, SSP og Skoletjenesten. Du bliver en vigtig del af forvaltningsledelsen, hvor du bidrager 

til strategisk udvikling og sammenhængskraft i organisationen.   

Læs hele stillingsopslaget på www.aalborgkommune.dk/job

Ansøgningsfrist: 30. oktober 2013
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 Lærerstillinger 

Bagsværd Kostskole og Gymnasiums 
grundskole søger lærer med fagene 
matematik og fysik/kemi
Da en af vores lærere har søgt nye udfordringer, søger vi pr. 1. november 2013 
en lærer til følgende skema: 6. klasse i matematik og natur/teknik samt 2.BT 
(9. klasse) i matematik og fysik/kemi. I skemaet ligger der endvidere en klas-
selærerfunktion i 9. klassen.
2.BT er andet år af vores femårige gymnasiale biotekforløb for elever med 
talent for bioteknologi og naturvidenskab. Læs mere på vores hjemmeside 
under biotek.

Vi er en privatskole med i alt ca. 1000 elever, heraf 750 elever i grundskolen 
og ca. 140 medarbejdere, heraf 65 grundskolelærere – en levende og dynamisk 
arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø beliggende i naturskønne omgivelser. 
Vi lægger vægt på faglig fordybelse, respekt og ansvar i et åbent og kreativt 
miljø med et særdeles godt samspil mellem skole og hjem. 

Nye medarbejdere har tutorordning og får tildelt yderligere forberedelsestid.

Hvis du har lyst til at vide mere, så besøg vores hjemmeside www.bagkost.dk 
eller kontakt afdelingsinspektør Helle Brinch eller viceafdelingsinspektørerne 
Claus Sabroe og Leif Rasmussen på telefon 44 98 00 65.

Løn og ansættelse efter fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Ansøgningen mailes på grund@bagkost.dk. Hvis det er muligt vedhæftes 
ansøgning og bilag i ét dokument. Ansøgningen stiles til bestyrelsen for Bag-
sværd Kostskole og Gymnasium, Aldershvilevej 138, 2880 Bagsværd.

Ansøgningen skal være skolen i hænde så hurtigt som muligt dog senest 
torsdag d. 24. oktober 2013 kl. 12. 

Tænker du, at dansk og tysk er de bedste fag at undervise i? Og har du 
lyst til at arbejde på en dynamisk skole, hvor teamsamarbejdet bliver 
vægtet højt? Hvis JA, kan du roligt læse videre.

Solvangskolen i Farum søger fra den 1. december en læreruddannet, 
dynamisk, engageret og udviklingsorienteret lærer til at undervise i 
dansk og tysk i udskolingen. 

Du kommer til at indgå i tyskfagudvalg, hvor I sammen skal arbejde med 
fagets faglige progression fra 7. til 9. årgang. Medejerskab af skolens 
pædagogiske udvikling er et vigtigt udgangspunkt for os, og du får derfor 
mulighed for at sætte dit tydelige præg på tyskfaget på Solvangskolen 
– allerede fra dag 1. Du indgår i et tæt funktionelt teamsamarbejde på 8. 
årgang, med mulighed for tæt sparring og vidensdeling i dansk og tysk.

Solvangskolen er en tresporet afdelingsopdelt skole med ca. 700 elever 
og 66 lærere/pædagoger. Skolen ligger ca. 15 minutters gang fra Farum 
Station, og tæt på grønne områder og gode sportsfaciliteter. 
Vi er en skole med motiverede elever og en engageret forældregruppe.

Læs mere, og søg stillingen på furesoe.dk/job 
senest 24. oktober kl. 12. 

Tysk- og dansklærer søges til 
udskolingen på Solvangskolen

Fo
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jobmarkedet 
for vikarer 
til folkeskolen

Er du på udkig efter et vikarjob?
Vikarbazar er et målrettet jobmarked for tidsbegrænsende stillinger og 
vikariater mm. under Folkeskolen og lærerjob.dk

Lyder det interessant  
– få overblikket på folkeskolen.dk/vikarbazar!

folkeskolen.dk/vikarbazar
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 Lærerstillinger 

Lærer til overbygningen 
1.12.13 eller før
(genopslag)

Brænder du for læring og samarbejde, og har du lyst til at være med til at 
udvikle skolens nystartede overbygning i tæt samarbejde med kolleger, børn 
og forældre, så er vi måske skolen for dig.

Du skal først og fremmest have lyst til og mod på at undervise tværfagligt 
og projektorienteret.  
Vi har brug for en kollega, der kan og vil undervise vores 3 overbygningsklas-
ser i tysk og kan føre 9.kl. til afgangsprøve til sommer.
Øvrige fagønsker: geografi, dansk.

Overbygningen har valgfrie liniefag indenfor pt. Musik, Billedkunst og film/
drama. Måske kan du tilbyde et 4. liniefag?

Du kan læse mere om skolen på www.hareskovens-lilleskole.dk. Du er også 
velkommen til at henvende dig til skoleleder Lise Bro Rasmussen, 44988210.

Ansøgningsfrist 25. oktober kl. 12 – samtaler i uge 44.

Ansøgningen sendes til lise@hareskovens-lilleskole.dk  

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst for Frie Grundskoler.

www.frederikssund.dk

Dansklærer
til Lindegårdskolen
 

Ansøgning  
sendes til
Lars Mortensen 

lmort@ 

frederikssund.dk

Vi søger en engageret lærer til 

mellemtrinnet – 4. årgang. 

Skemaet består aktuelt af dansk, engelsk, 

håndarbejde og specialundervisning. 

På sigt mangler vi en fransklærer.

Stillingen er fuldtids og ledig fra  

1.november 2013.

Du kan læse mere om os og se det fulde 

stillingsopslag på:  

www.lindegaardskolen.skoleintra.dk

Ansøgningsfrist 24. oktober kl. 12.00.

Lærer til udskolingen på Stavnsholtskolen 
– Eksperimentér med naturfagligheden i optimale omgivelser

Har du lyst til at arbejde med din faglighed i naturskønne omgivelser, der 
giver mulighed for en eksperimenterende tilgang til undervisningen? Så er 
Stavnsholtskolen i Farum noget for dig! 

Vi søger fra den 1. december en dygtig og engageret lærer til et barsels-
vikariat, der kan undervise i fl est mulige af følgende fag: Matematik, biologi, 
geografi  og idræt i udskolingen på 7. årgang. 

Det er vores vision, at alle elever på Stavnsholtskolen bruger deres faglighed 
til at tænke kreativt, innovativt og på tværs af faggrænser. Eleverne håndterer 
og respekterer forskellighed og ser den som en ressource. Undervisningen 

bygger på differentierede arbejdsformer som tager afsæt i – og udvikler 
elevernes kompetencer. 

Som medarbejder på Stavnsholtskolen vil du få rig mulighed for at præge 
udviklingen af en folkeskole med et højt fagligt niveau og omsorg for den 
enkelte elev. Vi arbejder målrettet med differentierede læringsmiljøer, der 
understøtter den enkelte elevs faglige udvikling og trivsel.

Læs mere, og søg stillingen via furesoe.dk/job 
senest fredag den 18. oktober.
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jobannoncer
    fra Lærerjob.dk

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

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

 Lærerstillinger 

2 lærere søges til Skolen MIR  
på Hjortholmsvej 7 i Lyngby  

– den ene stilling er et barselsvikariat
Mir er et privat helhedsskoletilbud med dagbehandling under Askovfonden. 
Vi tilbyder undervisning og behandling til børn og unge med følelsesmæssige, 
sociale og kognitive vanskeligheder, samt tæt rådgivning og samarbejde med 
deres familier/netværk.

Vi søger 2 lærere der kan undervise bredt i folkeskolens fag, og som ønsker at 
arbejde helhedsorienteret med børn, unge og deres familier.

Den ene stilling er på mellemtrinnet, med børn i aldersklassen ca. 10-12 år, 
hvor man ud over at skulle kunne undervise bredt, også skal have linjefag i  
matematik, samt gerne erfaringer med undervisning i natur og teknik.

Den anden stilling, som er et barselsvikariat, er i indskolingen hvor alderen er 
fra 6-9 år. Her skal man ligeledes kunne undervise bredt, men samtidig have 
ansvaret for fagene matematik og dansk.

Vi forventer at du er faglig, nysgerrig, energisk og vedholdende, da vejen til 
børnene og læring går af mangfoldige veje.

Vi arbejder i tværfaglige teams af lærere og pædagoger og har desuden 
tilknyttet psykologer, psykiatere og familieterapeuter. For at sikre en fælles 
forståelse, arbejder vi ud fra en systemisk/narrativ og kognitiv tænkning og 
praksis.

Vi søger to lærere, der ud over den fagfaglige del, har særlige kompetencer og 
interesse for at:

•  Arbejde med børn og unge med adfærd/diagnoser som; ADHD, autisme-
spektrum-forstyrrelser

•  Erfaringer med at kombinere det læringsmæssige og det special-
pædagogiske arbejde

•  God til at skabe overblik og fastholde struktur
•  Arbejde i teams på lige fod med andre faggrupper, modtage supervision 

og reflektere over egen praksis

Arbejdet er på 37 t. om ugen. Løn efter gældende overenskomst. Stillingerne 
ønskes besat senest  1/1 2014.

Ansøgningsfristen er 30/10 2013, kl. 12.00.

Ansøgningen og relevante bilag sendes til mail: mir@skolenmir.dk

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i ugerne 45/46.

Høje Taastrup Privatskole, Høje-Taastrup kommune

Høje-Taastrup Privatskole søger lærere

§ ansøgningsfristen er den 01/11/13

Net-nr. 10586

Skolen ved bülowsvej, frederiksberg kommune

Pædagogisk leder

§ ansøgningsfristen er den 27/10/13

Net-nr. 10577

kMd, ballerup kommune

Salgschef til KMD Børn & Uddannelse

§ ansøgningsfristen er den 11/10/13

Net-nr. 10559

Stabsenheden for Tryghed og kriminalitetsforebyggelse

Ishøj Kommune søger SSP-konsulent

§ ansøgningsfristen er den 18/10/13

Net-nr. 10579

Hillerød kommune

Projektkoordinator til læringsreformen

§ ansøgningsfristen er den 21/10/13

Net-nr. 10565

Højelse Skole, køge kommune

Skolebibliotekar til Medie- og læringscenter

§ ansøgningsfristen er den 23/10/13

Net-nr. 10573

rathlouskolen, odder kommune

Lærer til bl.a. fysik, biologi, geografi 

§ ansøgningsfristen er den 10/10/13

Net-nr. 10574
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Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret 
 og læs hele annoncen

auning Skole, Norddjurs kommune

Auning Skole søger 1 lærer, der vil noget!

§ ansøgningsfristen er den 10/10/13

Net-nr. 10580

Mølleskolen, Skanderborg kommune

Inspirerende og engageret afdelingsleder

§ ansøgningsfristen er den 04/11/13

Net-nr. 10590

Højvangskolen, Horsens kommune

Pædagogisk it-vejleder til Højvangskolen

§ ansøgningsfristen er den 24/10/13

Net-nr. 10575

Sankt Petri Skole, københavns kommune

4 lærerstillinger til Sankt Petri Skole

§ ansøgningsfristen er den 11/10/13

Net-nr. 10513

antvorskov Skole, Slagelse kommune

Antvorskov Skole søger lærere

§ ansøgningsfristen er den 22/10/13

Net-nr. 10588

Isbryderen, københavns kommune

Isbryderen søger lærere og pædagoger

§ ansøgningsfristen er den 21/10/13

Net-nr. 10571

Hørsholm Lille Skole, Hørsholm kommune

Dansklærer til indskolingen

§ ansøgningsfristen er den 11/10/13

Net-nr. 10560

drosthuset dyssegården, fredensborg kommune

Dyssegården søger lærer

§ ansøgningsfristen er den 21/10/13

Net-nr. 10581

Solvangskolen, furesø kommune

Folkeskolelærer til matematik og idræt

§ ansøgningsfristen er den 24/10/13

Net-nr. 10587

frederiksborg byskole, Hillerød kommune

To barselsvikarer 

§ ansøgningsfristen er den 21/10/13

Net-nr. 10562

Sankt knud Lavard Skole, Lyngby-Taarbæk kommune

Lærer og årsvikar søges

§ ansøgningsfristen er den 21/10/13

Net-nr. 10568

Møllevangsskolen, faxe kommune

Lærer søges til Midtskolen. Genopslag

§ ansøgningsfristen er den 22/10/13

Net-nr. 10589

Skolen på la Cours Vej, frederiksberg kommune

Lærer søges til Skolen på la Cours Vej

§ ansøgningsfristen er den 18/11/13

Net-nr. 10584

Sæby-Hallenslev friskole, kalundborg kommune

Lærer søges til Sæby-Hallenslev Friskole

§ ansøgningsfristen er den 23/10/13

Net-nr. 10583

kvikmarkens Privatskole, Gladsaxe kommune

Lærerstilling i udskolingen

§ ansøgningsfristen er den 11/10/13

Net-nr. 10572

Trællerupskolen, Lejre kommune

Trællerupskolen søger lærer

§ ansøgningsfristen er den 22/10/13

Net-nr. 10582

frederiksberg Privatskole, rødovre kommune

Vikar til engelsk og tysk i 8.-9. klasse

§ ansøgningsfristen er den 10/10/13

Net-nr. 10585
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sommerhus i 
vandkanten
Charmerende sommerhus 
ved børnevenlige Havnsø 
strand i sejrøbugten, ud-
lejes i efterårsferien og 
weekends.
telefon: 22166867 
www.bricksite.com/sommer-
husihavnsoe

København, city, uge 
42, uge 7, 8 el. 9 i 2013
lejl. 81m2 tæt ved kgs. 
Have. 3000,- pr uge. 3-4 
sovepl.,2 sovevær., stue, 
spisekøkken, elevator.
telefon: 40813118

stressfri zone på 
rømø/havudsigt
eksklUsIVT TIl BUnD-
PRIs? ferie, mini el-
ler weekend? smag-
fuldt feriehus i Havneby. 
www.romo-feriehus.dk. 
51764750
telefon: 51764750 
www.romo-feriehus.dk

småland. stor smuk 8 
personers ødegård.
Udlejes i ferier og week-
end. nær Tingsryd. 4 
soveværelser, 2 bade-
værelser, stort spisekøk-
ken m.m
telefon: 20988368 
www.delangske.dk

Masia mellem bjerg og 
havudsigt i Katalonien
lækker gårdhave med 
grill, udendørs spa og 
havudsigt. Cykelterræn, 
tæt ved strand og vinom-
råde. kontakt for pris.
telefon: 0034-678866588 
www.lacasadelpantano.
wordpress.com

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
    Ikke-koMMerCIeLLe aNNoNCer 

fra dLf-MedLeMMer

rubrikannoncer

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

SkolerejSer
- til konkurrencedygtige priser
Med bus, fly, skib eller tog i europa

 

 

 

Billige studieture/grupperejser 
Berlin 4dg fra kr……….………………...880,- 
Hamborg 4dg fra kr………………......950,- 
Amsterdam 4dg fra kr………………1.100,- 
Prag 5dg fra kr……………………….…1.200,- 

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

Kontakt Anne 
på tlf: 46 91 02 59

berlin tilbud 1: GrAtis rejse for 2 lærere • 2: GrAtis entréer 

london tilbud 1: GrAtis cruise på Themsen • 2: 10 GrAtis billetter

GRATIS billetter til entréen til en række seværdigheder:
• 25 billetter pr. gruppe til DDR Museum i perioden 01.11-30.04 2014
• 25 billetter pr. gruppe til ”Sightseeing med opgaver” i perioden 01.11-30.04 2014 
•  25 billetter pr. gruppe til ”Story of Berlin” i perioden 01.02-28.02 2014

2

10 GRATIS billetter pr. gruppe til én af følgende aktiviteter:
• Madame Tussauds  •  London Dungeon  •  Sealife London Auqarium  •  Dagskort til Hop on hop off busserne
• Dagskort til Hop on hop off Red Rover cruise  •  Pub menu (Max 2 retter)  • Buffet på Pizza Factory (2 retter) 
• Madpakker  •  Bustransfer den ene vej, når der bestilles t/r

2

1 2 lærere rejser GRATIS i perioden 01.11-16.03 2014 ved min. 20 betalende. Med rutebus & på udvalgte hoteller. 

1 GRATIS Cruise på Themsen til alle London grupper - til alle deltagere! 
Ruten er fra Westminster – Towerpier, eller omvendt.                    

OBS! Først-til-mølle princip på alle jubilæumstilbud pga. begrænset antal.

50år

1963 2013

1995
5 dg./4 nt

Fra 
kr.

695
4 dg./3 nt

Fra 
kr.

team benns Jubilæumstilbud til berlin & london 

ankr@team-benns.com

BeTInGeLSe: Resten af gruppen skal købe billetter til aktiviteten gennem Team Benns
London tilbudene gælder i komb. med udvalgte hostels/hoteller i min. 3 nt. og for nye bestillinger frem til 15.10 2013, med afrejse frem til april 2014, 
for min. 20 deltagere.

GØR STUDIEREJSEN 
EN KLASSE BEDRE
• 7022 0535
• hol@kilroygroups.dk

kilroygroups.com

studiebesøg Faglige
kompendier

Tryghed &
sikkerhed

Erfarne
konsulenter
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Personligt medlemskab ....... 385,-
Skoler og institutioner ..........475,-
Studerende ......................... 150,-
Pensionister ........................ 160,-

Bliv medlem af

Sproglærerforeningen

Følg med og deltag i debatten på

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022

Idrætslejrskole
såvel som alm. lejrskole. To idrætshaller  

samt en svømmehal m.m.
SE NY HJEMMESIDE 

Han Herred FrItIdscenter
Brøndumvej 14-16, 9690 Fjerritslev

Telefon 98 21 11 90 · Fax 98 21 25 22
Email mail@hhfritid.dk

www.hhfritid.dk

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk
Besøg Danfoss Universe på Als

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

Besøg Universe på Als
bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

NORGE -  SVERIGE
Skirejser for skolegrupper med priser fra 
kr. 1.635,00 inkl. liftkort.

Fyns skole- og grupperejser
www.fyns-skolerejser.dk · tlf. 4040 8564/6482 2470 

Se efter kurser, efteruddannelse,
supervision og ledige stillinger på

www.skolensputnik.dk

GRUPPEREJSER
– få et godt tilbud på Jeres  

næste rejse

SKAVE TURISTFART A/S
97 46 80 55

Se alle rejser og bestil 
tilbud på smartphone: 

LONDON - fly 5 dage/ 4 nætter fra kr.  .....  1.948,- 

DUBLIN - fly 5 dage/ 4 nætter fra kr.   .........2.198,- 
 
MANCHESTER - fly 5 dage/4 næt fra kr..1.948,- 

Der er mulighed for ekstra nætter efter ønske.

Ring GRATIS 8020 8870 
info@alfatravel.dk - www.alfatravel.dk

BILLIGST

 LONDON
båd fra kr. 1.528,-

“London er altid et sikkert hit blandt folke-
skoleklasserne! Vi kan sammensætte et spæn-
dende  og varieret program på rejsen, og vi 
tilbyder hjælp til at booke fx musicalbilletter, 
Madame Tussauds, Science Museum og Lon-
don Dungeon. I kan også gå en tur ved det 
olympiske område eller prøve 2013-nyheden: 
Kajaktur på Themsen! “
Christian Skadkjær,  mere end 25 år med skolerejser.

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk 

 Brug dine kompetencer som lærer og 
start egen køreskole til sommer 

Velegnet deltidsjob 

Lørdags- og aftenhold 
Stjernqvist Trafikskole, Finsensvej 45, 2000 Frederiksberg 
www.stjernqvist.dk -  info@stjernqvist.dk - 38 88 00 46 

Bliv kørelærer 
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

Åbningstider
Man - tors: 10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

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

193.000 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. 18  8. oktober 15. oktober 24. oktober
folkeskolen nr. 19  22. oktober 29. oktober 7. november
folkeskolen nr. 20  5. november 12. november 21. november
folkeskolen nr. 21  19. november 26. november 5. december

»folkeskolen – fagblad for 
 undervisere« og folkeskolen.dk 
udgives af Danmarks lærer-
forening. De redigeres efter jour-
nalistiske væsentligheds kriterier, 
og det er chefredak tøren, der har 
ansvaret for alt indholdet. Blade-
nes ledere udtrykker ikke nød-
vendigvis foreningens synspunk-
ter.

folkeskolen er fremstillet hos 
stibo Graphic, der er miljøcer-
tificeret af Det norske Veritas 
efter Iso 14001 og eMAs. 
Papirfabrikkerne, der fremstiller 
norcote og Maxi Gloss, er alle 
miljøcertificeret efter såvel Iso 
14001 som eMAs.

130. årgang, Issn 0015-5837 

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

Henvendelser til redaktionen
folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 københavn k
Telefon: 33 69 64 00  
e-mail: folkeskolen@dlf.org 
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 55602816

Hanne Birgitte Jørgensen 
chefredaktør, ansvarshavende 
hjo@dlf.org
Bente Heger, chefsekretær  
beh@dlf.org  
telefon: 33 69 64 00
Henrik Ankerstjerne Hermann
bladredaktør
hah@dlf.org
telefon: 33 69 64 01
karen Ravn, webredaktør
kra@dlf.org
telefon: 33 69 64 06 

Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org 
esben Christensen, 
esc@dlf.org 
Hanne Birgitte Hellisen,  
hbh@dlf.org 
Ann-sofie Warnich,  
asw@dlf.org  
Helle lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy olsen, jvo@dlf.org
lise frank, lif@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org  
(orlov)

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

Anmeldelser og meddelelser
stine Grynberg Andersen  
redaktør af anmeldelser 
sga@dlf.org  
telefon: 33 69 64 04

Kontrolleret oplag 
Juni 2012: 84.782  
(specialmediernes  
oplagskontrol)
læsertallet for  
1. halvår 2012 er  
193.000 
Index Danmark/Gallup.

folkeskolen.dk
faglige netværk:
Matematik, Danskundervisning, 
It i undervisningen, Idræt, Musik, 
Håndværk og design, ernæring 
og sundhed, specialpædagogik

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

Kompagnistræde 22, 1208 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 Anders Balle • Næstformand Claus Hjortdal 
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+.

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

Formand
Lærerstuderende Bob Bohlbro, 3092 5515, bobo@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

FormanD 
Lærer anders Bondo Christensen 
træffes i foreningens sekretariat 
efter aftale.

sekreTariaTsCheF
Lærer hans ole Frostholm

sekreTariaTeT
Sekretariatet har telefontid  
mandag-torsdag kl. 8.30-16.00  
og fredag klokken 8.30-15.00.
Der er åbent for personlige hen-
vendelser mandag-torsdag  
kl. 8.30-16.30 og fredag  
kl. 8.30-15.30.

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 8.30 til 16.00 
og fredag fra klokken 8.30 til 
15.00.

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 3369 6300, 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: Bo Tornvig
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SIDE 16

1717

Den perfekte undervisnings-  
metode findes ikke, siger den  
tyske forsker Andreas Helmke.  

Han opfordrer lærerne til at  
åbne klasseværelset.

Alle hAr  
brug for et 
blik udefrA

SIDE 14forSkEt

Kaos  i  odense
70-90 stillinger skal nedlægges,  
selv om der er brug for 130 lærere.
Side  6

TeMa  oM  iT
Den klassiske it-vejleder udfases. 
80 millioner i pulje til læremidler.
Side 30

apple ærgrer
Forlæggere irriterede over Apples 
indblanding og nøgencensur.
Side 36
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uskolet 
Ved Morten Riemann

BRITTA

Så kan de lærer det / 45

A l T  f o R  k o R T e 
NYHEDER

for korte NYHeDer

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

Debatten om skolernes in-
deklima og pladsproblemer 
raser, og ikke mange steder 
vil i dag kunne honorere de 
skærpede krav, der stilles fra 
august 2014.

Men nu reagerer en pres-
set skoleleder: »Jeg forstår 
ikke den snak om miljø og 
hygiejne, for det dér – det 
er slet ikke et uhumsk toilet. 
Det er en lærerarbejdsplads. 
Og i øvrigt er det dér heller 
ikke et rum med plads til, at 
otte lærere kan sidde og for-
berede sig. Det er et klasselokale til 26 elever«.
     I en mail til skolelederen fra den lokale borgmester hedder 
det: »Det her? Det er ikke en sympatitilkendegivelse, der signa-
lerer forståelse for problemer med at leve op til nye lovmæssige 
krav, det er en trussel om en fyreseddel«.

»Britta« er navnet på en ny serie på TV 2, hvor vi følger 
den 39-årige Britta, som er ansat i KL. Britta går i seng 
med afdelingslederen Rasmus, men det ved kun deres lidt 
kejtede kollega Bjørdis. Britta har tre børn, og den ældste 
arbejder hver torsdag i arkivet nede hos Lotte, hvis eks-
mand Britta går i seng med. 
     Brittas afdeling er blevet slået sammen med en anden 
afdeling, og det har kostet flere jobbet, blandt andet Mik-
kel, som Britta går i seng med. Sammenlægningen er, ifølge 
kollegaen Martin, som Britta har været i seng med, sket af 
sparehensyn, men det skal nok blive godt med tiden, mener 
HR-chefen, som Britta går i seng med. Serien er blevet kri-
tiseret for at påvirke kommunalt ansatte til at ryge.

Skoleleder:  
»Det er ikke et uhumsk  

toilet. Det er en  
lærerarbejdsplads«
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Imponerende alligevel, 
hvordan tosproget 
elev faktisk bliver 
tresproget, når det 
kommer til bandeord.

Hjemkundskabslærer 
med normalt ellers 
høj klamhedstær-
skel må kapitulere i 
mødet med udefiner-
bar substans, som 
Ophelia, Liv og Hafsa 
insisterer på at kalde 
kartoffelmos. 

Pludseligt og uforbe-
redt møde med ordet 
»stålsat« giver 34-
årig engelsklærer Mi-
chael Ziegler-tics.

Ambitiøs elevråds-
formand skal nok 
blive en forhadt politi-
ker engang.

Nå. Men så prøver 
vi at gennemføre it-
undervisningen uden 
at bruge computere 
denne gang.

Ny TV 2-serie, »Britta«,  
følger en kl-ansat

x danmarks medie- og  
journalisthøjskole

skift 
branche
– bliv 
journalist

Fagjournalistuddannelsen er for ikke-journalister, som gerne 
vil arbejde med journalistik. På uddannelsen får du et sikkert 
greb om grundlæggende journalistiske redskaber, teorier og 
metoder. Du lærer det journalistiske håndværk. Idéudvikling, 
research, analyse, interview, vinkling og formidling. 

Tag fagjournalistuddannelsen på 1 år på fuld tid eller 2 år på 
deltid. Kom til informationsmøde om uddannelsen i:

København: 24. oktober 2013
Aarhus: 28. oktober 2013 

Ansøgningsfrist 15. november 2013

— Helene Høm har en teaterbaggrund   
og arbejder i dag hos TV2 Bornholm

følg din drøm og  
bliv fagjournalist

dmjx.dk/fagjournalist

Siden gymnasietiden har jeg flirtet 
med tanken om at blive journalist. 
Uddannelsen har kvalificeret mig til 
at arbejde som journalist. Den var 
helt målrettet, alt hvad jeg har lært, 
bruger jeg i mere eller mindre grad. 
Jeg bruger faktisk det hele.
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

 
Dansk  ·  7.-10. klasse

Skriftlig fremstilling – med digitale fordele
iSkriv er skriftlig fremstilling til eleverne i overbygningen, 
der udnytter computerens muligheder. Sitet stilladserer 
og strukturerer elevernes skriveproces og understøtter 
deres samarbejde. iSkriv består af:
 
• Skriv i genrer
 En række skriveforløb, der gør eleverne fortrolige med  
 at skrive tekster i de forskellige genrer, bl.a. ved hjælp  
 af interaktive assistenter.

• Sprogkassen
 Masser af sproglig træning, så eleverne får et mere   
 nuanceret og sikkert sprog.

• Prøveopgaver
 En række forløb, hvor eleverne øver sig i at aflæse de   
 krav, de møder til afgangsprøven.
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Elevernes tekster  
bliver bedre

Gå ind på                   og bestil et gratis prøveabonnement.

NYE FORLØB

 – Sådan siger de lærere, der bruger iSkriv.

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

iSkriv 
klæder eleverne  

godt på til 
afgangsprøven 
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