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gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

Glæd dig til forårets kurser i København, Aarhus og Aalborg.

NYT BRÆNDSTOF 
TIL DIN HJERNE!

JANUAR

Inkluderende praksis med læse- og skriveteknologi

VAKS – til elever med læsevanskeligheder

FEBRUAR

Undervisning og evaluering af matematik i indskolingen

Klar til prøven i kulturfagene

Kommunikation i det digitale danskfag

Nem Grammatik på mellemtrinnet

MARTS

Engelsk grammatik i udskolingen

Konference: De små skal lege og lære

Intermedial litteratur og danskidybden.gyldendal.dk

Individuel læsning med forståelse

APRIL

Digitale værktøjer i matematik på mellemtrin og i udskoling

Konference: Dansklærerens dag

Intermedial litteratur og danskidybden.gyldendal.dk

Fælles naturfagsundervisning i udskolingen

Arbejd digitalt og temabaseret med idræt i udskolingen

Se fuldt program på 
kurser.gyldendal.dk 

Kurserne er helt 
gratis!
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Jeg fik nok!
Et Facebook-opslag skrevet i afmagt 

over de nationale test gik viralt og 
sendte lærer Ann Marie Kirkegaard 

Lindbjerg direkte i medierne.

Jeg stak ikke af!
En storm af ubehagelige beskeder ram-

te skoleleder Alma Schack Andersen, 
da hun skulle håndtere sagen om en 

brandbombe mod en elev.

Jeg gjorde det rigtige!
Christian Koed er for evigt forbundet til 
den terrordømte Kundby-pige. Man har 
pligt til at råbe op, når sagen er vigtig, 

siger han.

08 10 12

Elitens fællesskab
Lærer Joakim Normann har valgt folke-
skolen fra og Herlufsholm til. Han er nu 

en del af et helt særligt fællesskab og har 
fået ro til den gode undervisning.

14

Eliteholdet lokker
16 elever går hver dag en time længere 
i skole for at blive blandt de bedste til 

e-sport. Bakkeskolen Cosmos i Es-
bjerg har oprettet en elitelinje.

34

Alle kan mobbe
Man tror, det er the good guys, der forsker 
i mobning. Men sådan behøver det ikke at 
være. Mobbeforsker Helle Rabøl Hansen 

var som barn hende, der mobbede.

Alle organisationer på det kommunale  
område bakker op om lærernes krav  

om at forhandle arbejdstid ved  
overenskomstforhandlingerne.

20

30
Musketer-ed
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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

L E D E R

Hvordan var det at være den, der gav politiet beviser i sagen om Kundby-pigen, som blev 
terrordømt?

Hvordan var det at være nyudnævnt skoleleder på en skole, hvor fire drenge satte ild til en 
femte? Kunne det være undgået?

En lærer trodsede forbuddet mod at offentliggøre testopgaver, og hendes opslag gik viralt. 
Fortryder hun?

Årets sidste blad ser tilbage på dramaer i skolen i året, der gik. 
Når bølgerne har lagt sig, og medierne er hastet videre til næste 
sensation, er der tid til eftertanke. Vi har talt med nogle af de lærere, som – frivil-
ligt eller ufrivilligt – har været centrum for begivenhederne i året, der gik.

Hvad har de lært af det? Ville de gøre det igen?
Vi undersøger også:
Kommer der en overenskomst i 2018? Hvordan blev en pige, der mobbede andre, forvandlet 

til en landskendt mobbeforsker? Lærer eleverne mere, hvis de går i uniform og står bag stolen, 
når læreren kommer ind? Og er computerspil en sport? Skal skolen undervise i det?

Og i forskningstillægget inde i bladet graver vi os ned i folkeskolens største skandale og et af 
de mest sejlivede problemer i den danske folkeskole:

Ikke alene klarer tosprogede elever sig dårligere end dansksprogede. Det vidste vi godt, des-
værre. Men de færreste ved, at tosprogede, som er anden generation i Danmark, ikke klarer sig 
bedre end dem, der er første generation med det danske sprog.

Sådan er det ikke i resten af Europa, hvor det generelt går bedre for dem, der har boet i lan-
det i en generation. Det er også det, man umiddelbart ville tro. Så hvorfor er det anderledes her i 
Danmark? Vi, som er så involverende og demokratiske i folkeskolen. Eller er vi? Kan vores ønske 
om at behandle alle lige og ikke gøre forskel være med til at gøre det værre? Er der noget, vi kan 
gøre ved det?

Første skridt er i hvert fald at blive klogere på problemet. Vi har samlet, hvad for-
skerne tænker, at der er på spil.

Og så får du også en overlevelsesguide til at komme gennem de sidste jule-
rier. Tips og tricks. Mange indeholder alkohol. Så er du advaret.

Man kan sige meget om livet i folkeskolen, men det er aldrig kedeligt. 
Små og store dramaer udfolder sig hver dag året rundt.

Men nu må freden gerne sænke sig. Over skolen, over jer og over os på 
redaktionen.

Rigtig god jul og godt nytår. 

Glædelig jul og godt nytår

Små og store 
dramaer
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VI STÅR SAMMEN 

 MOD MOBNING

gratis Trivselsmateriale til
Skolernes Trivselsdag 2018

Elever på mere end 800 skoler  
arbejdede i 2017 med materialet, og 

tilbagemeldingerne var overvældende. 

Tilmeld jer allerede nu og brug 
Min skole – Min ven 

på Skolernes Trivselsdag i marts 2018. 

DELTAG GRATIS  
Tilmeld og læs mere på 

redbarnet.dk/minskoleminven

NYE CASES
MIN SKO

LE-

MIN VE
N
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ÅRET DER   GIK
10.509  

gange blev artiklen  
»Departements-

chef: Vi har  
nærmest været 

styringsfanatikere« 
læst.

76 
kommentarer  

til artiklen:  

Lærer i  
modvind  

efter  
#Skolepral
Når man ikke er 

bange for at stikke 
næsen frem, skal man 

forvente at få et par 
skrammer. Det måtte 
lærer Josefine Jack 
Eiby sande, da hun 
opfordrede lærerne 

til at starte en kam-
pagne på de sociale 

medier for at prale af 
deres undervisning.

8.574  
gange blev  

debatindlægget  
»Danske skoler  

præsterer i  
verdensklasse«  

fra underviser Casper 
Rongsted:  

læst.  

66  
kommentarer  

til debatindlæg fra 
pædagog Signe  

Borgstrøm:  
»Er det kun pæda-
gogerne, der kæm-
per for vores plads i 

folkeskolen?« 

9.490 
gange blev  

blogindlægget  
»Hvad var det dog, 

der skete?«  
af tidligere formand 

for dansklærerne Jens 
Raahauge læst. 

89 
kommentarer til  
blogindlægget:  

»Den statsejede  
elevorganisation, 

Danske Skole- 
elever« 

af Mathias Bach  
Frederiksen, 
 formand for  
De Danske  

Folkeskoleelever.  
 

9.648  
gange blev denne 

 artikel læst: 
 

Tusindvis af 
bindende mål  

bliver vej-
ledende

En enig forligskreds 
har besluttet, at 

folkeskolens færdig-
heds- og vidensmål 

ikke længere skal 
være bindende. Helt 
konkret skal de 215 
overordnede kom-
petencemål fortsat 
være bindende, det 
samme gælder de 

866 færdigheds- og 
vidensområder, mens 

de 3.170 underlig-
gende færdigheds- 
og vidensmål gøres 
vejledende. »Det vil 

få betydning helt ud i 
klasselokalerne«, siger 
undervisningsminister 
Merete Riisager (Li-

beral Alliance).

22  
kommentarer  

til artiklen:  
»Uro i skolen  

– historisk set«.

7.507 
gange blev artiklen 

»Minister: Lærernes 
arbejdstidsregler 

skal fastholdes ved 
OK 18«  

læst

33 
kommentarer til  

blogindlæg fra debat-
tør Niels Chr. Sauer: 

»Kære arbejdsgive-
re, slip nu kvælerta-

get på lærerne«.

8.783  
gange blev denne  

artikel læst: 

Mange  
lærere får  

lægeforbud 
mod at vende 

tilbage til  
skolen

Antallet af arbejds- 
løse lærere, der får 

lægeerklæring på, at 
de ikke længere bør 

undervise i folke-
skolen, er ottedoblet 

siden 2012. Det viser 
en optælling, som 

Lærernes a-kasse har 
foretaget over med-
lemmernes lægeer-

klæringer.

48 
kommentarer  

til artiklen:  
»Forskere:  

Træningsopgaver  
fylder for meget  

i skolen«.
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ÅRET DER   GIK
2.685 

gange blev debattør 
Niels Chr. Sauers  

blog læst:   

Kære lærere: 
Luk så mun-

den op!
Drop flinkeskoleat-
tituderne, hævd din 

lærerprofessionalisme, 
og skru bissen på! Og 

frem for alt: Vi skal 
have kommunalvalg 
til efteråret, forude 

venter overenskomst-
forhandlingerne, og nu 
kommer agurketiden. 
Skriv i lokalpressen. 
LUK SÅ MUNDEN 

OP!

36  
kommentarer til lærer 

Mette Frederiksens 
debatindlæg:  
»Henrik Dahl  
knockouter  

lærerstanden«.

5.125  
gange blev denne  

artikel læst: 

Skolestarts-
panik:  

Læringsplat-
form sendt  

til tælling
Lange svartider og 
funktionaliteter, der 
er lukket ned. Læ-

rere over hele landet 
sidder i disse dage 
og forbereder sig i 
læringsplatformen 

MinUddannelse. Men 
mange oplever lange 

svartider og må starte 
forfra, når de lægger 
årsplaner og forløb 
ind. Flere efterlyser 

kommunale planer for 
it-svigt i skolen.

34 
kommentarer  

til artiklen  
»Computerspil i  

undervisningen øger 
motivation og  

trivsel«.

12.765 
gange blev artiklen 

»Ny bog dokumen-
terer: Regeringen 

besluttede  
lockouten«  

læst. 

56 
kommentarer  

til artiklen:  
»Lektor: Lærerne 

står ikke alene med 
ansvaret for den 
gode skoledag«.

15.787 
gange blev  

blogindlægget  
»Vi har ikke nået de 

20 minutters  
læsning. Igen!«  
af Charlotte Birk 

Bruun, bestyrelses-
medlem i Folkeskole-

forældre, læst.

72  
kommentarer  

til artiklen: 

Danskfagets 
læremidler  
uddanner 

børn til funk-
tionærer

Stavning, repetition 
og analyse fylder for 
meget, mens der er 
for lidt dannelse og 
kritisk tænkning i 

dansktimerne. Sådan 
lyder konklusionen fra 
forskere fra DPU ved 
Aarhus Universitet. 

650 dansklærere har 
hver nævnt op til fem 
didaktiske læremidler, 
som de har anvendt de 
seneste par måneder, 
og forskerne ved DPU 
har derefter foretaget 
en kvalitativ undersø-
gelse af de mest po-

pulære læremidler. 

5.576 
gange blev artiklen 

»Forsker: Lærernes 
tidsmiljø er gået i 

stykker« 
læst.

33 
kommentarer til  
debatindlægget 

»Klapsalver mod  
tuderi og offerkultur 
– skoleledere i dyb 

splittelse« 
af Anette Lind,  
næstformand i  

Folkeskoleforældre.

9.656 
gange blev artiklen

»Thomas Blachman: 
Dronningen burde 
takke hele lærer-
standen i nytårs-

talen«  
læst.

18 
kommentarer til  

læsevejleder og lærer 
Marina Norlings  

debatindlæg: 
»Hvad er op og  

ned i kritikken af de 
nationale test?« 

FOLKESKOLEN.DK Mål, læringsplatforme,  læsning, lockout og læsetid  var blandt de mest læste og mest kommenterede indlæg og artikler  på folkeskolen.dk i 2017.

J U L I A U G U S T S E P T E M B E R O K T O B E R N O V E M B E R D E C E M B E R
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F O RTA LT  T I L  M A R I A  B E C H E R  T R I E R
F O T O :  P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N 

»Hvad har  
politikerne tænkt 
sig at gøre?« 

»Jeg følte afmagt. Når man har elever til sådan en 
test, kan man lige så stille se, at lyset bliver totalt 
slukket i øjnene på dem. Den tro, de havde på sig 
selv, inden de gik i gang, bliver nedbrudt. Det er 
ikke rart at se på som lærer. 

Jeg tog et screenshot af testen og satte det på 
Facebook. Jeg har fået så mange klap på skuldrene 
for at gøre det. Uanset hvor jeg har været henne, er 
jeg blevet mødt med positive kommentarer. Der er 
forældre, der er kommet og har givet mig en kram-
mer og sagt: ’Du kæmper for børnene’. Jeg kunne 
lige så godt have fået et hak over næsen. Mange 
lærere er bange for at stå frem med kritik. Men 
man må gøre det, når der fra øverste instans bliver 
sat ting i gang, der ikke passer ind i folkeskolen.

Det har været en lidt hektisk uge. Det begyndte 
med et interview til folkeskolen.dk, og så kørte den 
derfra. Først TV Midtvest og så Aftenshowet via 
Skype. Torsdag var det P1 morgen og P4 Midtvest 
om eftermiddagen. Og så var der Dagbladet og Ski-
ve Folkeblad. Og jeg var i Ultra Nyt på DR. De små 
elever synes, det er helt vildt, at Matematik-Marie 
har været med i Ultra Nyt. 

Jeg havde ikke troet, at det ville få så stor gen-
nemslagskraft. Der er flere før mig, der har uploa-
det billeder fra test. 

Det har været turbulent, og det var jo ikke mig, 
der skulle have fokus, men sagen. Men det synes 
jeg også, den har fået, og de har hørt det på Chri-
stiansborg. 

Jeg kunne godt tænke mig at mødes med un-
dervisningsministeren. Jeg håber, at politikerne vil 
bruge min hjælp eller nogle af alle de tusinder af 
kolleger, jeg har. Tænk hvis vi fik medbestemmelse, 
hvis de vælger at udforme nye test. 

Det var impulsivt. Hvis jeg skulle have tænkt det 
hele igennem, så var det blevet for velovervejet, 
så var jeg måske gået til en skoleleder, som havde 
sagt, at det skal du ikke, eller til kolleger, der havde 
sagt, at det skal du passe på med. Jeg skulle måske 
ikke have lagt billederne ud, men det var det, som 
fik folks øjne op for det. 

 Den skal ikke dø i synden. Jeg vil vide, hvad 
politikerne har tænkt sig at gøre. Det kan godt væ-
re, at de ikke kan nå det i det her skoleår, men jeg 
vil vide, hvad de vil gøre næste år«. 
mbt@folkeskolen.dk

Lærer Ann Marie Kirke-
gaard Lindbjerg uploa-
der 22. november et 
billede fra den nationale 
test i sin 4. klasse på 
Sevel Skole i Midtjyl-
land. Inden for et døgn 
bliver opslaget delt 
1.350 gange. En ven-
inde gør opmærksom på, 
at det er ulovligt at dele 
billeder fra de nationale 
test, så Ann Marie Kir-
kegaard Lindbjerg fjer-
ner billedet fra opslaget 
og indsætter i stedet 
ordet Feminisereil-lumi-
neretepaulet – et af de 
ord, som 4.-klasserne 
med to streger skal dele 
i tre. Opslaget er p.t. delt 
næsten 3.000 gange. 
Ann Marie Kirkegaard 
Lindbjerg har været i 
mange medier. Og hen-
des nødråb har blandt 
andet fået den radikale 
folketingspolitiker Zenia 
Stampe til at opfordre 
til folkeligt oprør mod de 
nationale test. 

SAGEN KORT

Protesten. Et impulsivt Facebook-opslag skrevet i afmagt over  
de nationale læsetest gav lærer Ann Marie Kirkegaard Lindbjerg 
taletid i medierne. Hendes mål er, at lærerne bliver involveret  
i udformningen af nye nationale test. 
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F O RTA LT  T I L  M A R I A  B E C H E R  T R I E R
F O T O :  P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N 

 

»Jeg havde 
 ondt af alle
 fem drenge«

»Jeg sagde, at jeg havde ondt af de fem drenge. De 
fire, der havde gjort det, og ofret. Det var selvføl-
gelig synd for ofret, men jeg var også skoleleder 
for de fire drenge og kunne godt se i krystalkug-
len, at det ville blive ved med at følge dem resten 
af livet. Min udtalelse i medierne gav en landspo-
litisk racismestorm, hvor jeg fik at vide, at det var 
det mest tåbelige, at jeg kunne have ondt af nogle, 
der gjorde sådan.

Jeg fik ekstremt ubehagelige beskeder på Mes-
senger. Nogle, som i min optik var langt over 
grænsen. Nogle skrev, at de ville komme og lukke 
mig ned. De skrev, at ’sådan en som mig ikke bur-
de have med børn at gøre’, at ’jeg burde fyres’. 

 Samtidig hang der to helikoptere over skolen, 
og der stod pressefolk, der tilbød eleverne ka-
kaomælk for at udtale sig. Ved en enkelt lejlighed 
måtte jeg smugles ind ad bagvejen til Fælleden 
(rådhuset, redaktionen), fordi der var for mange 
pressefolk.

Skolens SSP-medarbejder (skole, socialfor-
valtning, politi) ventede med at fortælle mig om 
angrebet til om morgenen. Det er jeg glad for, for 
jeg fik brug for den nattesøvn. Jeg blev kritiseret 
for, at jeg ikke samlede elever og personale klok-
ken 8. Det er en kritik, som jeg slet ikke kan tage 
alvorligt. På det tidspunkt ville det have været på 

rygtebasis. Jeg tænkte på, hvordan vi bedst pas-
ser på de involverede elevers mindre søskende på 
skolen. De vidste ikke, hvad der var sket, og det 
var vigtigt, at der blev taget hånd om dem i første 
omgang.

Lederforeningen frarådede mig at tage med til 
det store pressemøde. Men qua min erfaring og 
min alder gjorde jeg det alligevel. Inden jeg tog af 
sted, sagde jeg, at hvis der ryger et hoved i dag, så 
er det nok ikke borgmesterens. Jeg havde set, at 
det kunne ske. Det er bare ikke min stil at stikke 
hovedet i busken, og jeg har ikke fortrudt det. 

Jeg ville ønske, at det hele var overstået. Men 
det er det ikke. Det fylder stadig i det lokalpoliti-
ske. Vi venter på en afgørelse fra Ombudsmanden. 
Der spørges ind til, hvad skolen har gjort i forhold 
til inklusion. Hvorfor drengen (ofret, redaktionen) 
ikke er smidt ud af skolen for længst. De siger 
ikke, at det var i orden, at de andre kastede ben-
zin på ham, men de kritiserer, at skolen har inklu-
deret drengen.

Det bekymrer mig, at nogle tænker, at en kom-
pleks problemstilling kan løses ved et enkelt greb. 
Vi har arbejdet meget seriøst med problematik-
kerne, og ingen ved, hvad der kunne være sket, 
hvis vi havde gjort noget andet«. 
mbt@folkeskolen.dk

Alma Schack Andersen 
blev konstitueret som 
skoleleder på Møllesko-
len 1. februar i år. Fem 
dage senere bliver en 
elev med afghansk bag-
grund angrebet med en 
flaske brændende ben-
zin foran byens idræts-
hal. Han får kraftige 
forbrændinger på store 
dele af kroppen. 

Fire andre elever fra 
skolen bliver tiltalt, og 4. 
maj bliver de kendt skyl-
dige i grov vold mod den 
jævnaldrende skolekam-
merat. To af drengene 
idømmes 12 måneders 
fængsel og har afsonet 
fire måneder, de to an-
dre idømmes fængsel i 
18 måneder og har af-
sonet seks måneder. 

Alle fem drenge tog i 
sommer 9.-klasseprø-
ven ved Mølleskolen, 
dog ikke sammen med 
klassekammeraterne. 
Alle fem er i dag videre i 
et uddannelsesforløb.

I juni blev en ny leder 
ansat på Mølleskolen, og 
Alma Schack blev igen 
viceskoleleder. I decem-
ber gik hun på pension.  

SAGEN KORT Brandbomben. Alma Schack Andersen var konstitueret leder  
på Mølleskolen i Ry, da en elev blev angrebet med brændende  
benzin af fire andre elever. Dagene efter blev hun bestormet  
af medier og forældre. 
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F O RTA LT  T I L  M A R I A  B E C H E R  T R I E R
F O T O :  P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N 

»Det er okay  
at råbe op« 

»Jeg havde slet ikke forstået, at der skulle være så 
mange. Da jeg sad til afhøringen, var der jo tyve 
journalister, lige så mange pårørende, jury og dom-
mer. Jeg sad i midten med mikrofoner og det hele. 
Dommeren er sådan en meget seriøs mand, og 
undervejs irettesætter han mig og siger, at nu skal 
jeg vare mit sprog. Jeg skal tale pænere. Lille mig. 
Jeg kom i min iver til at bande. Man skal huske, at 
når man sidder i en retssal, skal man tale pænt. 

Jeg har ikke været bange. Der var en tosse, 
der flere gange råbte til mig, at med sådan en ven 
havde man ikke brug for fjender, når vi gik ud af 
retslokalet. Langt de fleste kommentarer på nettet 
har været støttende, men der er også nogle, der 
kun kan se, at jeg har misbrugt et tillidsforhold. 

Jeg var bekymret. Havde skrevet underretninger 
og samarbejdet med Politiets Efterretningstjeneste 
(PET). Jeg fortalte hende, at jeg snakkede med 
politiet, men hun viste mig stadig sine beskeder. 
Men PET tog det ikke seriøst nok. Så jeg tænkte, at 
nu optager jeg det. Og så optog jeg samtalen med 
hende på min iPad, mens vi kørte i min bil. PET 
bad mig om at skrive det ud, så jeg sad hele natten 
og skrev. 

Jeg har virkelig haft lyst til at hjælpe. Her får 
jeg en chance for at formidle noget, som er vigtigt, 
at vi forstår i Danmark. Så jeg føler mig faktisk 
enormt stærk, selv om jeg også har været alene 

med det og følt mig svag.
Det har fyldt meget. Der er mange, der gerne vil 

have en bid af kagen. Men det har også styrket min 
lyst til at hjælpe unge mennesker. Ikke bare at un-
dervise dem i faglighed, men også undervise dem i 
livet, menneskerettigheder og demokrati og alle de 
besværligheder, der er.

Jeg mærker, at der er mange, der gerne vil tage 
bolden op sammen med mig. Jeg var med til en 
konference, hvor der blev sat spot på, hvordan vi 
skal undervise i terrorforebyggelse, hvor tidligere 
justitsminister Lars Barfoed også var med. Og hvor 
der er blevet udviklet undervisningsmaterialer. 
Jeg har været med til at tage snakken om det. Det 
skal ikke være sådan, at vi lige pludselig står i den 
samme situation med en ny pige i Odense. 

Jeg valgte at deltage i et seriøst og langt pro-
gram på DR, men sagde nej til »Morgen-tv« og »Go’ 
aften Danmark«. Jeg har lært at tro på, at når jeg 
har lyst til at råbe op, så skal jeg ikke være nervøs, 
hvis jeg bare selv kan stå inde for det, jeg siger. I 
hele forløbet har det været angstprovokerende, 
hver gang jeg har skullet tage stilling til noget i 
pressen, men jeg kunne omvendt – når jeg evalu-
erede på det – mærke, at det var det rigtige, jeg 
gjorde«. 
mbt@folkeskolen.dk

Lærer Christian Koed 
var i 2014 lærer på 
Sydskolen i Fårevejle, 
hvor han satte plaster 
på en 15-årig piges sår 
og vandt hendes fortro-
lighed. I 2015 skiftede 
han job til Holbæk 10. 
klassecenter, men fulgte 
stadig pigen tæt. Hun 
konverterede til islam 
og blev optaget af hel-
lig krig. 

I november 2015 
skrev Christian Koed 
den første underretning. 
I januar 2016 under-
rettede Christian Koed 
myndighederne om, at 
pigen talte om at bombe 
gallafesten på Sydsko-
len. Hun spurgte ham 
også til råds om kemi-
kalier. Han optog en 55 
minutter lang samtale 
med pigen på sin iPad 
og gav optagelsen til 
politiet. 

I 2017 bliver pigen 
tiltalt for forsøg på at 
planlægge terror med 
bombeattentater rettet 
mod den jødiske Caro-
lineskolen i København 
og hendes tidligere fol-
keskole i Fårevejle. I maj 
bliver hun dømt skyldig 
og får seks års fængsel. 
Sagen ankes til lands-
retten – her bliver straf-
fen i november hævet til 
otte år.  

SAGEN KORT

Kundby-pigen. En beslutning om at optage en samtale med en  
tidligere elev og tippe politiet gjorde Christian Koed til kronvidne i 
retssagen mod Kundby-pigen. Hun er i dag dømt for at planlægge 
terrorangreb, og Christian Koed er for evigt forbundet med sagen.
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elite
substantiv, fælleskøn

BØJNING -n, -r, -rne

UDTALE [e′li:d ] 

OPRINDELSE fra 
fransk élite, egentlig 
»det udvalgte«, af-
ledt af élire, fra latin 
eligere, »udvælge«

Betydning: gruppe 
mennesker, som hø-
rer til de bedste eller 
mest privilegerede 
inden for et bestemt 
område, for eksem-
pel i kraft af deres 
evner, uddannelse, 
magt eller rigdom.
 Kilde: Den Danske Ordbog
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JOAKIM
T E K S T :  M I K K E L  M E D O M

F O T O :  L A R S  J U S T

HAR ALDRIG HAFT DET BEDRE

➙

For to år siden valgte lærer Joakim Normann at forlade folkeskolen og tage et job på  
Herlufsholm Kostskole. En skole, hvor morgensangen foregår i kirken, lærerne arbejder 

i weekenden, og hvor der er ro til den gode undervisning, føler han. 
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J oakim Normann venter uden for Herlufsholms kirke 
en kold decembermorgen. Dagen skal snart synges 
ind. Han er iklædt en blåstribet skjorte under en lilla 
pullover – et sæt, som han senere indrømmer er taget 

frem fra garderoben i anledning af Folkeskolens besøg. 
»Normalt går jeg egentlig bare med blå skjorter, og hvis 

jeg har en lektion i idræt om morgenen og én senere på 
dagen, kan jeg sagtens finde på at undervise i mit sports-
tøj i de mellemliggende timer«, siger han. 

Herlufsholm Kostskole er et specielt sted. Danmarks 
ældste kostskole, stiftet i 1565, har i lang tid eksisteret som 
et lille bysamfund for sig selv. Herlufsholm har både gym-
nasium og 6.-9. klasse. Mens de fleste gymnasieelever bor 
på kostskolen, er en stor del af grundskolens elever ganske 
almindelige dagelever, der tager hjem efter undervisning. 

Lidt væk fra den røde hovedbygning løber Susåen. 
Engang gik Hvidebroen over åen, men den blev revet ned 
i 1963 af den daværende forstander baron Axel Reedzt-
Thott. Nu er der opført en ny bro sponsoreret af firmaer 
og privatpersoner som en gave til Herlufsholm og som et 
bindeled mellem Næstved og kostskolen med Næstveds 
byvåben på den ene side og Herlufsholms våbenskjold på 
den anden. 

Det var den bro, Joakim Normann krydsede i mere 
end en forstand, da han for to år siden forlod jobbet som 
folkeskolelærer på Kildemarksskolen for at blive lærer på 
Herlufsholm. 

Værner om fællesskabet
»Min farfar og min far har været undervisere her, så jeg 
kender stedet fra barnsben«, fortæller Joakim Normann, 
mens eleverne begynder at indfinde sig i kirken. De har 
alle skoleuniform på. Lyseblå skjorter og sorte eller grå 
pullovers og cardigans, mørke bukser eller nederdel for 
pigernes vedkommende. 

»Der er fælles morgensang i kirken hver morgen«, 
fortæller Joakim Normann. »Det er en af de ting, som ele-
verne med tiden synes er trivielle, men som de bagefter 
kommer til at savne«. 

For netop traditionerne adskiller Herlufsholm fra 
mange andre skoler. Ved starten af skoleåret har man 
fuglefesten, som er en slags »slå katten af tønden«, hvor 
man skal skyde efter træfugle med bue og pil. Så er der 
Trolledagen, som markerer grundlæggeren Herluf Trolles 
fødselsdag, og et blebal, der er en lidet flatterende beteg-
nelse for festen for de yngste. Derudover er der maskebal, 
julebal, komedier og skuespil samt mange andre baller, 
foredrag og opvisninger. Alt det skal man være indstillet 
på, hvis man vil være underviser på Herlufsholm.

»Jeg tror grundlæggende, det handler om fællesskab. 
Ideen om, at man kan møde gamle herluvianere og huske 
tilbage på de samme rammer, som er mere end bare at 
sidde i det samme klasselokale og have undervisning. 
Traditionerne skaber et fællesskab som modsvar til den 
individualiseringskultur, der hersker«.

Ro til at undervise
Efter morgensangen viser Joakim Normann vej over i den 
store skolebygning, der med sit skakternede gulv og mør-
kebrune træpaneler sender et tydeligt signal om mange 
årtiers skolehistorie. Joakim Norman, der har linjefag i 
matematik og idræt, står foran tavlen, og eleverne fra 7.a 
kommer ind og stiller sig bag stolene.

»Eleverne står altid op, når de kommer ind«, fortæller 
han. »Det er en god klasse, så jeg tør godt lade dem være 
alene med deres arbejde. Jeg stoler på, at de laver det, de 
skal, når jeg vender ryggen til dem«. 

Det betyder, ifølge Joakim Normann, at der er ro i elev-
gruppen, og det kan komme som en overraskelse for både 
lærere og nye elever: 

»Det kan først handle om undervisning, 
når trivslen er på plads, og derfor kan det 
hurtigere handle om undervisning her«.
JOAKIM NORMANN

149535 p14-18_FS2217_Herlufsholm_bredformat.indd   16 18/12/17   14.50



F O L K E S K O L E N  /  2 2  /  2 0 1 7  /  17 

»Vi har en masse elever fra Jylland, som søger herud, 
fordi det er attraktivt. Og mange af de yngste, der kom-
mer i 6. klasse, finder hurtigt ud af, at de slet ikke behø-
ver at kæmpe lige så hårdt for deres plads i det sociale 
hierarki. De skal simpelthen vænne sig til, at der er ro«. 

Joakim Normann indrømmer også, at han har været 
heldig og har fået nogle gode klasser: 

»I nogle klasser er der selvfølgelig lidt uro, men når 
vi hiver vores elever til side og kigger dem i øjnene, så 
ved de godt, at nok er nok. Det, at man ligesom kan 
stoppe dem i opløbet, betyder meget. Jeg mindes ikke, 
at vi har oplevet en klasse, hvor en vikar er trådt ind 
og er blevet totalt kørt over. Den slags ser man jo fra 
tid til anden i folkeskolen. Det giver os mulighed for at 
fokusere mere på det faglige. Det kan først handle om 
undervisning, når trivslen er på plads, og derfor kan det 
hurtigere handle om undervisning her«. 

Farvel til folkeskolen
Efter at have instrueret eleverne fortæller Joakim 
Normann om sin beslutning om at forlade folkeskolen. 
Skiftet til Herlufsholm var begrundet i særligt to ting: 
Den første var det positive kendskab til skolen og dens 
elevgruppe. Den anden var en, for mange lærere, vel-
kendt omvæltning: 

»Jeg var indskolingslærer på Kildemarksskolen i 
Næstved, som jeg tror havde en ganske normal elev-
gruppe, men der var også en tung ende af elever med 
problemer. Selv om Herlufsholm ikke kun er for eliten, 
kan man ikke snakke sig uden om, at vi har middelklas-
sen og overklassen. Den sidste tredjedel udebliver«. 

 »Jeg startede med at undervise i 2011, så jeg kan 
medregne både inklusion, skolereform, arbejdstidsreg-
ler og en omlægning af skolestrukturen i Næstved som 
ændringer, der har haft den direkte effekt, at jeg er søgt 
herud. Jeg oplevede, at folkeskolen kom til at handle 
mindre om undervisning og mere om at efterleve de 
regler og strukturer, som kom fra den kommunale for-
valtning og ministerierne. For at bruge en lidt forceret 
metafor, så virkede det mere som at slukke en brand 
end at bygge et hus«. 

Læreren ser eleverne fra flere sider
Imens 7.a har frikvarter, finder Joakim Normann en fol-
der frem, hvor alle fritidsaktiviteterne er beskrevet. Alle 
elever i 6.-8. klasse skal have mindst ét fritidsfag efter 
skole. Og der er nok at vælge imellem: atletik, badmin-
ton, crossfit, fægtning, parkour, rugby, golf, friformning, 
klaver, solosang, skak, jagttegn, kinesisk, politisk rol-
lespil og lerdueskydning. For at nævne nogle få. 

»Det gode ved fritidsaktiviteterne er, at det giver 
mange af dageleverne mulighed for at være en anden 
end den rolle, de spiller i klasselokalet. Jeg underviser i 
fodbold efter skole, og det er fantastisk at se elever, der ➙

Herlufsholm er for eliten, men ikke kun. »Selvfølgelig er der 
nogle, som kommer fra nogle hjem, der er rigtig godt bemidlet. 
Men samtidig synes jeg, at langt størstedelen af vores elever er 
’normale’ mennesker, der har et normalt forhold til penge«, siger 
Joakim Normann.
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river sig i håret i matematiktimerne, komme ned på en fod-
boldbane og være nogle helt andre«. 

Men selv om man kunne indvende, at idrætstimerne 
på normale folkeskoler kan det samme, er der alligevel en 
forskel, mener Joakim Normann. 

»I idrætstimerne i skoletiden er du jo stadig sammen 
med din klasse og parallelklasse, så hvis du har en bestemt 
rolle i fagtimerne, er du fastlåst i den samme position i 
idrætstimerne. Aktiviteterne efter skoletid giver eleverne 
mulighed for at bryde ud af rollerne«. 

Oplevelserne med eleverne i fritiden bekræfter Joakim 
Normann i, at han har at gøre med hele mennesker: 

»Som lærer ved man godt at elever har flere sider, som 
stikker ud over det, man ser, når man har undervisning, 
men det er rart faktisk at få det bekræftet og opleve det, 
når man har fritidsaktiviteter med dem. Klassens klovn har 
måske pludselig nogle erfaringer med fra klubfodbold, som 
han kan trække på«.

Det handler om god undervisning
Ud over fodboldtimerne efter skole har Joakim Normann 
også et særegent weekendskema, der adskiller sig fra det, 
man kender fra folkeskolen. Men det passer ham fint.

»Vi har lange weekender og korte weekender. Hver an-
den lørdag er der undervisning, og vi har kun søndagen fri. 
Den næste uge har man så til gengæld tre dage fri. Op til den 
lange weekend kan man godt mærke, at man kun har haft 
én dags restitution. Til gengæld giver den ekstra mandag 
utroligt meget. Man har mulighed for at forberede resten af 
ugen i ro og mag eller bare lade batterierne op. Det er en 
dejlig afvekslende måde at arbejde på«.

I middagspausen har Joakim Normann »bord«. Han skal holde styr på ele-
verne i kantinen og spise sammen med dem. Det meste af tiden går dog 
med at tale sammen over de fyldte tallerkener.

 
 
 
Herlufsholm har egen 
kirke, hvor eleverne 
samles til morgen-
sang. »Traditioner 
betyder meget for os. 
Det er konservativt i 
den bevarende for-
stand, men vi gør det 
for at sætte fokus på 
fællesskabet«, siger 
Joakim Normann.

Men afvekslende betyder ikke afslappende. 
»Det, der slog mig mest, var det store arbejdstempo 

herude. Jeg havde et billede af, at man havde det godt 
herude, og nu skal man ikke misforstå mig, men når 
man tænker på ’at have det godt’, sætter man det nogle 
gange i sammenhæng med at have tid og overskud og 
masser af ro. Men arbejdstempoet her er faktisk højere, 
end det var på Kildemarksskolen«. 

»I folkeskolen har man også travlt, for der går meget 
tid med at løse mindre konflikter, småopgaver og net-
værksmøder. Sådan forholder det sig ikke på Herlufs-
holm, her bruges tiden til gengæld på foredrag, rejsefor-
beredelser, traditioner, fodboldtræning og sportsturne-
ringer i weekenden«.

Og det er en god måde at have travlt på, synes Joa-
kim Normann: 

»Hvis du spørger mig, om jeg har det godt, vil jeg 
svare: ’Jeg har aldrig haft det bedre’. Jeg har virkelig en 
følelse af, at rigtig meget af det, jeg laver, handler om 
god undervisning«.  
mim@folkeskolen.d
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kommuner havde 
ved skoleåret 
2017/18 ind-
gået en aftale 
med den lokale 
lærerkreds om 
arbejdstid. Der-
med er det kun i 
26 kommuner, at 
lærernes arbejdstid 
alene bestemmes 
af lov 409, der blev 
vedtaget for at af-
slutte lockouten af 
lærerne i 2013.

af alle børn gik i april 2017 i specialtilbud. Dermed stiger antallet af 
elever i specialtilbud igen, da andelen i 2015 lå på 4,74 procent. I 2013 
gik 5,1 procent af alle børn i specialundervisningstilbud, og dermed var 
man godt på vej til at indfri målsætningen i inklusionsreformen fra 2012 
om, at 96 procent af alle børn skal modtage undervisning inden for nor-
malområdet.

I 2015 var andelen faldet til 4,74 procent, i 2016 droppede regerin-
gen 96-procentsmålsætningen, og i april 2017 var andelen af børn i spe-
cialtilbud steget svagt igen til 4,9 procent. 25 ud af 156 specialskoler 
har flere elever i dag, end da inklusionsloven trådte i kraft.

5.440,-
kroner om måneden. Så stor er for-
skellen på, om du er ansat henholds-
vis i Ballerup eller på Læsø, der er de 
kommuner, der lønner lærere og bør-
nehaveklasseledere højest og lavest. 

Tallene er et gennemsnit af alle 
lærere og børnehaveklasselederes 
indkomst. Derfor skal der blandt 
andet tages højde for ancienniteten 
blandt den enkelte kommunes læ-
rere, ligesom der gives såkaldte om-
rådetillæg, der er afhængigt af kom-
munens geografiske placering.

af alle timer i folkeskolen blev i skole-
året 2016/17 læst af en lærer med linje-
fagskompetence. Dermed blev den poli-
tiske målsætning om 85 procent lige ak-
kurat nået. Året før var tallet 83,2 procent.

Fysik/kemi var topscorer med 96,2 
procent, mens blot knap halvdelen af ti-
merne i kristendomskundskab læses af en 
linjefagslærer.

72

Ballerup               Læsø

er timetaksten per elev faldet i folkeskolen. 
I 2014 kostede det 80 kroner per elev at gen-
nemføre en undervisningstime i folkeskolen, 
mens det tal i 2017 lød på 69 kroner. Det viser 
tal fra Undervisningsministeriet.

Ifølge Danmarks Lærerforenings udregninger 
er tallet nede på 62 kroner per elev per time. Det 
skyldes ifølge DLF, at ministeriet har medregnet 
specialskoler, hvor der ofte er flere resurser per 
elev, mens Lærerforeningen har valgt at se bort 
fra dem.

I perioden 2014-2017 har gennemsnitspri-
sen for at have en elev i den danske folkeskole i 
et år ifølge ministeriet ligget nogenlunde stabilt 
på cirka 73.000 kroner.

kroner
11

85,1  
procent

4,9 %

færre lærere på otte år. Så meget er an-
tallet af lærere i folkeskolen faldet med fra 
2009 til 2017. Det er et fald på 15 procent i 
en periode, hvor elevtallet kun er faldet fem 
procent.

I august 2017 var der således 46.600 
lærere, der underviste i folkeskolen, mod 
54.900 i august 2009. Tallene er eksklusive 
børnehaveklasseledere, skoleledere, konsu-
lenter og lignende. Timelønnede lærere (løse 
vikarer) er ikke medregnet i opgørelsen.

8.300 
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Vi gik  
langt over  
grænsen«

N ej, Helle Rabøl Hansen blev ikke mobbet som 
barn. Det er ikke derfor, hun beskæftiger sig 
med forskning i mobningens vildveje i dag. 
Tværtimod var hun mobbeudøver dengang på 

mellemtrinnet i skolen i Albertslund. Og nej, det er heller 
ikke derfor, hun arbejder med mobning i dag. 

De fleste tror, at forskere i mobning selv blev mobbet, 
da de var børn, men sådan behøver det ikke at være. Det 
er ikke nødvendigvis for at få genoprejsning, at forskere 
beskæftiger sig med mobning, fortæller Helle Rabøl Hansen. 

»Jeg fik et spørgsmål en dag om, at jeg er Mary Fondens 
ekspert i mobning og skriver bøger om emnet, men samti-
dig har jeg selv holdt mobbemønstret i gang. Og ja, det er 
rigtigt. Men skulle jeg lade være med at beskæftige mig med 
mobning, fordi jeg selv har udøvet mobning engang? Nej«, 
understreger hun. 

Helle Rabøl Hansen er ikke stolt over sin fortid som 
mobbeudøver, men som hun siger: »Jeg kan ikke gøre for-

Jeg kan ikke gøre fortiden om. 
Det er mobbeforsker Helle Rabøl 
Hansens budskab til elever, når 
hun er ude på skoler. Som barn 
var hun selv aktiv mobbeudøver.
T E K S T :  H E L L E  L A U R I T S E N  ·  I L L U S T R A T I O N :  R A S M U S  J U U L
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tiden om«. Det er en af de poin-
ter, hun giver videre, når hun 
holder foredrag for elever. At 
man ikke kan ændre sin fortid, 
men at de lige nu kan vælge at 
gøre noget andet end det, de er 
i gang med. At de kan beslutte 
at stoppe mobning.

Hun har tænkt over, om hun 
skulle fortælle sin egen historie, 
og har besluttet sig for, at det 
vil hun. Ikke for at få aflad eller 
forsvare sig,men fordi hun bruger 
sin egen historie, når hun taler 
med elever om mobbemønstre.

Fra skolelyst til ulyst
Først skal vi tilbage til Alberts-
lund i 1970, hvor Helle havde 
en kanongod skolestart. Det var 
en betonskole med en masse 
tilflytterbørn og en flok ambitiøse 
hippielærere.

»Jeg var en middelklasseunge 
med masser af bøger i reolerne 
derhjemme. Jeg lærte hurtigt og 
kunne læse, da jeg begyndte i 
skolen. I 2. klasse ville jeg disku-
tere EF. Der var ikke ro på mig, 
og jeg sad sjældent stille, men 
det var der fint plads til i skolen. 
På det tidspunkt. Men omkring 
4. klasse tabte lærerne kampen 
om skolen, og der kom andre 
lærere til. Nogle, der besluttede, 

at klassen skulle tages med hård hånd og sanktioner. De 
voldsomme ændringer i skolen er en del af historien om 
min klasse«, fortæller Helle Rabøl Hansen.

Hun er helt klar over, at historien kan se anderledes ud 
for andre. Det er selektivt, hvad man husker, og man kan 
ikke forske i og analysere sin egen fortid. Men man kan 
godt blive klogere på den alligevel, mener hun.

Helle Rabøl Hansen husker skiftet af lærere som vold-
somt. Og der kom en stor ulyst til at gå i skole. Samtidig 
blev klassen hele tiden omtalt som vanskelig og »en af de 
værste klasser på skolen«. 

Det var på mellemtrinnet, de var pre-teenagere og op-
tagede af at høre til. At være et fællesskab. Altså nogle af 
dem – for der var åbenbart ikke plads til alle i det fælles-
skab. Hun havde nogle meget stærke venskaber i klassen. 
De var en gruppe på omkring ti stykker – drenge og piger 
– der havde noget sammen og var enormt gode venner. 

Helle Rabøl Hansen
Uddannet jurist i 1998. Fik arbejde i Bør
nerådet, hvor hun beskæftigede sig med 
mobning og Børnekonventionen til 2000. 
Derefter juridisk medarbejder i organi
sationen Børns Vilkår frem til 2004. I 
2005 var hun medstifter af antimobbe
konsulenterne Amok.

I 2011 ph.d. om lærerliv og elevmobning 
ved DPU, Aarhus Universitet. Hun er med 
i forskningsprojektet eXbus (Exploring 
Bullying in Schools), der har fokus på 
mobning i skolen, og hun er med i eks
pertpanelet Mobning og Trivsel under Fri 
for Mobberi, som Mary Fonden står for.

Helle Rabøl Hansen er ofte benyttet 
som foredragsholder om mobning og har 
skrevet mange bidrag til antologier, for 
eksempel »Mobning gentænkt« – og se
nest »Mobning – Viden og værktøjer for 
fagfolk« fra Mary Fonden her i 2017. Hun 
har skrevet flere bøger – »Mobbedreng«, 
»Grundbog mod mobning« og »Paren
tesmetoden«.

Faktisk er nogle af hendes gode venner i dag de samme 
som dengang. 

Holdt udenfor
Men nogle blev holdt uden for det stærke fællesskab. For 
eksempel en elev, der begyndte i klassen på mellemtrin-
net og aldrig blev optaget i fællesskabet.

»Vi havde det hele med drenge på knallert, der ikke 
gad skolen, og de røde elevers rødder – som jeg var 
iblandt. Jeg begyndte så småt at arbejde politisk. Samtidig 
var det diskotid, og fredagen var hellig. Dér skulle ven-
nerne være sammen. Desuden var der en mindre gruppe, 
som var med en gang imellem, men ikke altid, og så var 
der en lille gruppe, der aldrig blev inviteret ind. Vi be-
slutter simpelt hen, at de er anderledes. Vi konstruerer 
det, og det kan de ikke komme ud af«, siger Helle Rabøl 
Hansen.

Hun beskriver klassen som »forladt«, opgivet og med 
ren junglelov. Ulysten til at gå i skole breder sig blandt ele-
verne, og lærerne møder det med hårdhed og straf. Det 
betyder, at Helles fravær stiger voldsomt. På et tidspunkt 
i overbygningen havde hun 70 procents fravær. Hun var 
engageret i elevrådsarbejdet, men ikke i skolearbejdet. 
Hun skrev ikke stil, og det gik helt galt med at forstå ma-
tematikken. 

»Lærerne besluttede, at nu skulle der være orden i 
tingene i skolen. Min dansklærer ydmygede mig, jeg skulle 
stå og fortælle hele klassen, hvorfor jeg ikke havde skre-
vet stil. Vi blev en meget klemt klasse. En dysfunktionel 
klasse. Og hvis en elev græd over at være blevet mobbet, 
sagde læreren: ’Det nytter jo ikke, at du sidder der og 
græder’. Lærerne gik ikke ind i problemet«.

»Vi oprettede en parallel-moral. Vi vidste godt, at vi var 
gået for langt, men vi var med i et ’vi’ – et fællesskab, der 
var gået for langt«.

Langt over grænsen
Helle Rabøl Hansen fortæller, at hendes mor på et 
tidspunkt opdager, at der mangler to piger til hendes 
fødselsdag – og at de slet ikke var blevet inviteret til bør-
nefødselsdagen. 

»Vi øvede på en diskodans, og de to var ikke med i 
dansen. Så jeg havde udelukket dem. Min mor gav mig en 
skideballe, som jeg tydeligt husker den dag i dag. Fordi 
den var relevant. Jeg blev så flov. Det var totalt imod det 
moralkodeks, jeg havde lært hjemmefra. Men det var for 
sent, for det var jo efter fødselsdagen«.

Hun husker en episode fra klassen dér på mellemtrin-
net. En vellidt geografilærer fortalte om Interrail, og det 
var fantastisk. De hev kort ned og pegede på Spanien. Dér 
kunne man komme til på Interrail, og det ønskede alle.

»Jeg hiver danmarkskortet ned og spørger en af de mob-
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bede, hvilket land vi mon har her. Jeg tror, eleven bliver så 
usikker, at vedkommende slet ikke kan svare, og så driller 
vi straks med, at det nok er, fordi klassekammeraten slet 
ikke ved det. Vi kører på og næg-
ter jo vedkommende en adgang 
til fællesskabet på den måde. Og 
man er i en meget følsom alder 
på det tidspunkt. Det har været 
vildt ubehageligt«.

»Vi plejede vores ’vi’ og gav 
konstant den mobbede stød. Vi 
får skabt en kultur af, at ’vi har 
hinanden, og vi går til grænsen’. 
Men vi gik langt over. Vi kunne 
i stedet have skabt noget fælles 
sammen. Vi var kreative. På et 
tidspunkt blev jeg og to andre 
piger indkaldt af lærerne og 
skældt ud. Vi blev konstant pres-
set af lærerne – men ikke fordi vi 
mobbede. Det forholdt de sig ikke 
til. Vi fik skældud, fordi vi forstyr-
rede undervisningen. De kunne 
bedre have nået os ved at appel-
lere til blødheden hos os i stedet for straf«.

Dejlig grønlandsk klasse
Helle Rabøl Hansen får mindre og mindre lyst til skolen, 
fordi lærerne har anlagt en strafpædagogik. Samtidig 
mister hun tilliden til voksne. Hendes forældre er ved at 
blive skilt, og de voksne i skolen viser aldrig tillid. 

»I 7.klasse flytter jeg til Grønland med min mor og skal 
gå i skole i Nuuk. Jeg kommer ind i en fantastisk klasse, og 
det er noget af en øjenåbner. Vi var en flok meget forskelli-
ge elever, men der var plads til alle og en nysgerrighed over 
for den enkelte. Det var en legende klasse, og jeg elskede at 
være der. Der var en kærlig grundkultur i klassen«.

Især oplever hun sig kærligt mødt af de grønlandske 
lærere. Hun bor i et område med velfungerende familier, 
hvor der var plads til børn.

Efter et år i Grønland er det et chok at komme tilbage 
til den danske Albertslund-klasse og udstødelseskulturen. 
Her er det stadig sådan, at når nogle af de mobbede i klas-
sen siger noget, bliver de mødt med tilråb.

Der er kommet nogle elever fra en lilleskole ind i klas-
sen, og de deltager aldrig i mobningen. Også Helle Rabøl 
Hansen ændrer sig. Hun holder op med at mobbe.

»Men jeg gik bare fra at være aktiv mobbeudøver til at 
blive passiv. For ofret er det helt ligegyldigt. Jeg sagde jo 
ikke fra, når andre mobbede«.

Hun blev generelt mindre aktiv i skolen, passede ikke 
sit skolearbejde, men blev mere politisk aktiv.

Jeg gik fra at være  
aktiv mobbeudøver  
til at blive passiv.  
For ofret er det helt  
ligegyldigt. Jeg sagde  
jo ikke fra, når  
andre mobbede.
Hel le  Rabøl  Hansen
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Vigtige datoer ifm. Sølund Musik-Festival 2018:

3. nov. 2017: 
Billetsalget starter. Yderligere info: www.solundfestivalen.dk/billet/

15. jan. 2018: 
Sidste frist for tilmelding af BRUGERBANDS til både Store Scene og Nilles Telt.

11. marts 2018: 
Brugerbands, der har vundet lodtrækningen til at spille i 2018, kan finde deres navn i programmet på 
www.solundfestivalen.dk

Mere info & tilmelding: solundfestivalen.dk/brugerbands1
Kontaktperson: Niels Sørensen, brugerbandniels@gmail.com

BRUGERBANDS TILMELDING

TilmeldingBrugerbands 2018
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»Jeg savnede klassekammeraterne fra Nuuk. De andre 
i klassen var blevet fuldt ud teenagere. Pigerne gik med 
makeup og høje hæle. Jeg var blevet flipper og faldt lidt 
på popularitetslisten, men havde stadig gode venner«.

»Hende den onde«
Helle Rabøl Hansen ved, at hun kan klare sig igennem 
til afgangsprøven. Hun skal bare tage sig sammen. Men i 

matematik bliver det ikke godt i folkeskolen. Hun er helt 
blokeret. Og hun skal i hvert fald ikke i gymnasiet. Der er 
ret få fra hendes klasse, der går videre til gymnasiet. 

Et år efter afgangsprøven begynder hun på hf og får 
vendt matematikblokaden til noget godt og nogle gode 
karakterer. Da hun er færdig på hf og i gang med at læse 
jura, møder hun en dag i toget en af dem, hun var med 
til at mobbe i folkeskolen. De taler om skoletiden og om 
mobningen, og hun er overrasket over, hvor åben og sym-
patisk den tidligere klassekammerat er.

»Jeg tror, man skal passe på med at søge aflad og med 
at give undskyldninger. Det er nok mest mobbeudøverens 
behov, og det behov skal måske nok ikke dækkes. For-
skudt skam hjælper ingen«, siger hun.

»Det er logisk nok også altid mobbeofrenes historie, 
man hører, og det er fair. Men der opstår også en dæ-
monisering af mobbeudøverne. Jeg er blevet ’hende den 
onde’. Det er meget illegitimt. Nu har jeg fulgt mobbeofre 
i 20 år, og jeg oplever, at det er svært at få udøverne til at 
stå frem. Men det er nødvendigt, at vi kender mekanis-
merne«.

»På et tidspunkt talte man om at bruge konflikthåndte-
ring i mobbesager, men det dur ikke. For der er ikke tale 
om et lige forhold mellem ofre og udøvere. Hvis man skal 
bruge konflikthåndtering, skal der være et lige forhold 
mellem parterne«.

Derimod kan man tale om sine skolehistorier, foreslår 
hun. For skoletiden fylder meget hos de fleste. Det gjorde 
de blandt andet, dengang Helle Rabøl Hansen var en del 
af antimobbekonsulenterne Amok, der tog rundt og arbej-
dede mod mobning på skolerne. At fortælle sin historie 
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SLIP NORDEN IND I 
KLASSEVÆRELSET

Norden er mere end Ibsen, 
ABBA og rådne dåsefisk.  
Derfor har vi lavet en  
prisbelønnet undervisnings-
platform spækket med  
færdigt materiale for lærere 
i dansk, historie, samfundsfag 
og naturfag. 

Du finder det hele gratis på 
www.nordeniskolen.org

giver nogle gode bånd og er en god praksis, mener hun. 
Men sådan gør man ikke i forskerkredse. Der inddrager 
man ikke sig selv og sin egen historie, fordi man godt ved, 
at man ikke kan forske i sig selv. 

Når børn prøver at overleve
»Når man oplever, at der er overlevelsesstrategier på spil 
i en klasse, så er det galt. Jeg har tit talt med lærere om, 
at det ikke er et personlighedstræk hverken at være mob-
beoffer eller mobbeudøver. Alle kan blive offer og udøver. 
I min klasse sad vi hver især med vores overlevelsesstra-
tegi. Vi ville være med, være en del af fællesskabet, men 
når alle har deres egen strategi for overlevelse, så er der 
altså tale om en form for krigszone. Så det er en god ide 
at se på, om et barn er i overlevelse«.

Det handler ikke om at stille krav eller ej. Om straf 
eller ej. Det handler om at opbygge en god kultur i en 
klasse. 

»Jeg møder tit lærere, der fortæller om for eksempel tre 
elever, der ikke forstår fællesskabet. Så taler jeg med de tre 
’rødder’, og det viser sig, at de har et fællesskab sammen. 
At de står sammen i tykt og tyndt og er tæt på hinanden, 
men de forstår måske ikke det fællesskab, som læreren 
tilbyder. Dérfra må man så arbejde videre«.

Man kan tage et andet valg
Helle Rabøl Hansen bruger sin egen historie, når hun ta-
ler med elever. Fordi det er let at forstå og vise, hvad der 
var på spil. Hvad der skete. Og derefter opfordre eleverne 
til at ændre noget, inden de en dag sidder og fortryder 
uden at kunne ændre noget. At de kan tage et andet valg.

Da Helle Rabøl Hansen læste jura på Københavns Uni-
versitet i 90’erne, skrev hun speciale om retsproblemer 
i forbindelse med optagel-
sesritualer i forsvaret. Hun 
kom i kontakt med en, der 
fortalte om de ritualer, der 
blev brugt på kasernen Grøn-
nedal i Grønland. Forfærde-
lige og grænseoverskridende 
ritualer. Det blev hendes vej 
ind i mobbeforskningen. Hun 
blev optaget af fænomenet, at 
mennesker i sociale sammen-
hænge kan finde på at udvikle 
et »dem« og »os«. Noget, men-
nesker gør, fordi vi ønsker at 
høre til et fællesskab. 

Under jurastudiet be-
skæftigede hun sig også med 
børns rettigheder og med 
implementeringen af FN’s 
børnekonvention, hvilket straks gav hende arbejde i Bør-
nerådet, da hun var færdig med studiet. Her begyndte 
hun at arbejde med antimobbestrategier, og det arbejde 
har hun fortsat.

»Der er en forventning om, at det er the good guys, 
der forsker i mobning. Men sådan behøver det altså ikke 
at være. Som voksen har jeg prøvet at forstå udøverper-
spektivet, hvad der driver de mennesker – uden at gøre 
dem til psykopater«. 
hl@folkeskolen.dk

Det er ikke et  
personlighedstræk 
hverken at være 
mobbeoffer eller 
mobbeudøver.  
Alle kan blive offer  
og udøver.
Hel le  Rabøl  Hansen

149535 p20-25_FS2217_Moppeforsker.indd   25 18/12/17   14.59



D E B AT

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

Lad os så komme  
i gang!

Alle organisationer på det offentlige arbejds-
marked har som bekendt meddelt arbejdsgi-
verne, at forhandlingerne om Overenskomst 
18 sættes på standby. Begrundelsen er, at der 
endnu ikke er realitetsforhandlinger om en 
egentlig arbejdstidsaftale for de lærere, hvis 
arbejdstid i dag bliver reguleret af lov 409. 
Budskabet er, at det er uacceptabelt, at så 
væsentlig en del af arbejdsbetingelserne nu 
på femte år reguleres af en lov og ikke af en 
overenskomst. 

Tak for det – tusind tak!
I foråret meldte arbejdsgiverne klart ud, at 

der ikke kunne røres ved arbejdstidsreglerne. 
Reglerne fastlagt i lov 409, der afsluttede fire 
ugers lockout, skulle fortsat være gældende. 
Alle ved i dag, at der forud for lockouten på 
intet tidspunkt var tale om forhandlinger, 
og alle ved, at loven 100 procent imødekom 
arbejdsgivernes (og regeringens) krav. Af den 
grund arbejder lærerne i dag under regler, 
der er betydeligt ringere end for andre an-
satte i stat, kommuner og regioner. Det er en 
kolossal støtte for os, at de andre organisatio-
ner nu så klart melder ud, at der skal gøres 
op med den urimelighed.

Det har stor betydning for os, men det 
har også stor betydning for alle andre ansat i 
den offentlige sektor. Det er tankevækkende 
at konstatere, at KL i forhold til en række 
organisationer stiller krav om justeringer af 
arbejdstidsaftalen. Kravene er forskellige fra 
organisation til organisation, men retningen 
er tydelig: Det er forringelser i forhold til lo-
kale aftalemuligheder, opgørelsesperioder og 
planlægningsbestemmelser. Det er netop de 

områder, hvor lov 409 er langt ringere end de 
generelle aftalte vilkår. Står vi ikke sammen 
om at forsvare bestemmelserne i de nuvæ-
rende overenskomster, risikerer vi, at lov 409 
bliver den nye standard på det offentlige ar-
bejdsmarked. Det skal ikke have lov til at ske.

De andres organisationers historiske støtte 
forpligter. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at 
komme i mål med en aftale. Vi er helt klar 

over, at vi ikke bare kan kræve guld og grøn-
ne skove og på den måde misbruge de andre 
organisationers opbakning. Og vi er helt klar 
over, at vi ikke skal acceptere en aftale, der 
ikke modsvarer de rettigheder, andre offent-
ligt ansatte har, fordi vi på den måde kommer 
til at underminere de øvrige organisationers 
aftaler.

I et fælles indlæg i Jyllands-Posten i sidste 
uge skrev arbejdsgiverne: »Det overordnede 
mål er at sikre, at de offentlige overenskom-
ster på bedst mulig måde støtter, at de of-
fentlige arbejdspladser, ledere og offentligt 
ansatte kan løse deres kerneopgaver optimalt 
til gavn for velfærdssamfundet«. Lad det være 
vores fælles udgangspunkt, og lad os så kom-
me i gang med at forhandle arbejdstid! 

 Står vi ikke sammen 
om at forsvare bestem-
melserne i de nuværende 
overenskomster, risikerer 
vi, at lov 409 bliver den nye 
standard på det offentlige 
arbejdsmarked. Det skal 
ikke have lov til at ske.

BEKLAGELSE
Redaktionen beklager, at 
anmelderen af antologien 
»Læremidlernes danskfag« 
omtalte Anna Skyggebjergs 
udvælgelse af eksempler som 
»uvidenskabelig«. 
Redaktionen ønsker, at an-
meldere på Folkeskolen har 
fuld frihed til at bidrage med 
deres faglige vurderinger, men 
lige præcis udtrykket »uvi-
denskabelig« kan af en forsker 
opfattes som ærekrænkende. 
Derfor beklager vi udtrykket. 

DLF MENER
AF ANDERS BONDO CHRISTENSEN 
FORMAND FOR DANMARKS 
LÆRERFORENING (DLF)
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 Det er godt med 
diskussioner om 
læreruddannelsens 
kvalitet, men det er 
særdeles uheldigt, 
når den foregår på 
et skævt grundlag.

Svar til Martin Bayer
›  Camilla Wang  

Rektor, Absalon
›  Erik Knudsen 

Rektor, University College Lillebælt 

› DEBAT

I et interview om læreruddannelsen i Fol-
keskolen 24. november 2017 viderebringer 
forskningschef på UCC Martin Bayer en række 
oplysninger om uddannelsen, som jeg gerne 
vil give et andet billede af. 

For det første optages der langt flere nye 
studerende end de 2.196, som Martin Bayer 
angiver. I 2017-18 forventes optaget at blive 
cirka 3.700 nye lærerstuderende (sommer- og 
vinterstart). Det er flere end i »Guldalderen« 
før 2012-13. Med de nye optagelsessamtaler 
og flere læreruddannelsessteder, der tilbyder 
vinterstart, optages langt flere studerende lø-
bende. Man kan derfor ikke regne med årets 
KOT-tal, når man opgør optaget. I øvrigt er 
selv årets KOT langt højere end Martin Bayers 
tal, nemlig knap 2.700. 

Som bonusinfo er det værd at nævne, at 
de studerendes karaktersnit ved optagelsen 
er steget fra 6,2 i 2012 til 6,9 i 2017. I samme 
periode er andelen af studerende med et 
karaktergennemsnit på 7 eller derover steget 
fra cirka 34 til 53 procent. Der er altså over 
50 procent flere studerende, der er dygtigere 
end gennemsnittet af deres studenterårgang, i 
dag end for fem år siden. Og de studerende er 
dygtigere, det kan vores undervisere bekræf-
te, ligesom det afspejles i, at de studerendes 
karakterer i det afsluttende bachelorprojekt 
er højere end tidligere. 

For det andet formidler Martin Bayer et 
billede af, at det er nyt, at medarbejdere, der 
forsker, også skal undervise lærerstuderende. 
Professionshøjskolerne har den klare fælles 
holdning, at forskning ikke er et mål i sig selv, 
men et middel til bedre uddannelser og bedre 

praksis i professionerne. Også når det gælder 
læreruddannelsen. Det understøttes for ek-
sempel af organiseringer, hvor uddannelse og 
forskning lever side om side under samme le-
delse, og hvor undervisere forsker, og forske-
re underviser. Det er så vigtig en ambition for 
os, at vi årligt i fællesskab følger udviklingen, i 
forhold til hvordan vores forskning omsættes 
i uddannelserne gennem undervisning, læ-
rebøger, studerendes bachelorprojekter med 
videre. Problemet er ikke manglende sam-
menhæng, men den meget lille pose penge, vi 
har til forskning og udvikling. 

For det tredje taler Martin Bayer om, at 
»vi gerne vil udvikle nogle praksisnære faglige 
discipliner« (i forskningen). I Danske Professi-
onshøjskoler har vi netop indsamlet og skabt 
overblik over de syv professionshøjskolers 
forskningsprioriteringer inden for folkeskole-
området. De er kendetegnet ved at være både 

relevante og tæt på folkeskolens praksis. Og 
nok så vigtigt – langt det meste af forskningen 
sker i tæt samarbejde med kommuner og sko-
ler. Vi kan helt sikkert gøre det endnu bedre, 
men allerede nu er der qua professionshøj-
skolernes forskningsret og -pligt skabt mere 
praksisrelevant pædagogisk forskning, end da 
den kun foregik på universiteterne.

For det fjerde vil Martin Bayer gerne have 
mere praksisnærhed ind i læreruddannelsen. 
Det var en meget stor politisk ambition med 
den nye læreruddannelse fra 2013, at den 
skulle være mere rettet mod folkeskolen. 
Det har ledere og undervisere i uddannelsen 
knoklet med at realisere, og da Teknolo-
gisk Institut midtvejsevaluerede den nye 
læreruddannelse, lød en af konklusionerne: 
»Professionshøjskolerne har ændret lærerud-
dannelsen, så den relaterer sig mere til de 
udfordringer, der er i folkeskolen. De nyud-
dannede lærere bliver i højere grad klædt på 
til at håndtere de udfordringer, de vil møde 
i klasseværelset«. Også her har vi fortsat am-
bitioner, men vi er stolte af det markante ryk 
i retning af meget mere folkeskole i lærerud-
dannelsen, som allerede er sket. 

Det er godt med diskussioner om lærer-
uddannelsens kvalitet, men det er særdeles 
uheldigt, når den foregår på et skævt grund-
lag. 

Formandskabet for Danske Professionshøjskolers Uddannelsespolitiske Udvalg
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JULEN ER  
SMERTERNES  
FEST

OVERLEVELSESGUIDE

Jul. En dejlig tid. Og en lidt strabadserende tid for lærere. 
Nøglen til overlevelse er indsigt og cowboytricks, og  
hjælpen er nær: Folkeskolens overlevelsesguide til julen.
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Julefrokost
Socialt arrangement, hvor kol-
leger mødes om landets tre alt-
overskyggende kulturbærere: 
bagtalelse af chefen, utroskab og 
fortrængning via druk. Her slæbes 
vulgære mængder varmekasser 
med mad ind, så vi igen i år kan 
lade, som om vi kan lide grønlang-
kål og hvide sild, mens vi skåler 
i den ved gruppepres vedtagne 
nationaldrik, Rød Aalborg; også 
kendt som flydende had. 
 OVERLEVELSESTIP!  Drik mere snaps 
end de andre. Så sover du tidli-
gere og husker mindre.

Julesange
Et fænomen, der i sig selv rum-
mer en dobbelthed så afgrunds-
dyb, at man uvilkårligt får ånde-
nød. Lyset i de mindstes øjne, når 
træet tændes, mens hele skolen 
synger »Juletræet med sin pynt«, 
står i grel kontrast til det bund-
løse, hadefulde mørke, der brøler 
i dit indre, når du tre gange, inden 
kalenderen siger 1. december, 
må udholde »Do they know it’s 
Christ mas« i radioen. 
 OVERLEVELSESTIP!  Drik snaps. Snaps 
gør dig dummere, og her er dum-
hed dit eneste håb.

Nissevenner 
En hyggelig og social leg, hvor 
skolens personale spøgefuldt og 
kærligt med respekt og opmærk-
somhed for hinandens unikke for-
udsætninger og vilkår udveksler 
nænsomt håndplukkede, oftest 
hjemmelavede gaver af økologi-
ske fair trade-materialer, inden 
eksperimentet udarter til et nå-
desløst udskillelsesrace i stil med 
»The Hunger Games«, hvor høj-
lydt hulkende småbørnsforældre 
på skift bukker under for presset 
og kapitulerer offentligt, despe-
rate af søvnmangel og i under-
skud på alle parametre, inden det 
resterende personale i forloren 
overbærenhed og forståelse soler 
sig i deres nederlag.

 OVERLEVELSESTIP! Brug altid den 
nemme løsning. Der er 24 styk i 
en ramme snebajere, som koster 
under 200 kroner. Så mangler du 
bare nogle festlige, selvklæbende 
tal, og din hemmelige nisseven 
har fået sin helt egen pakkeka-
lender. Tidsforbrug: under fem 
minutter inklusive indkøb. Risiko 
for at blive gættet: stigende for 
hvert år. Mulighed for at fremstå 
bondsk charmerende: meget høj.
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Pakkekalender i klassen 
Hyggelig tradition, der helt i ju-
lens ånd fuldender den materia-
listiske socialisering af eleverne 
til fremtidens superforbrugere, 
mens den med kirurgisk præ-
cision udstiller økonomisk 
vanskeligere stillede familier, 
således at alle børn tidligt lærer, 
hvordan ikke alle mennesker er 
lige meget værd, og hvordan 
man kender forskel.
 OVERLEVELSESTIP!  Bekend dig til so-
cial darwinisme – kun den stær-
keste overlever. Tag de riges 
parti, og gå julen i møde med en 
letkøbt sejr.

Lucia-optog 
Kummerligt udklædte børn be-
væbnet med cykellygter tvinges 
til at marchere gennem skolens 
gangarealer, mens de sking-
rende falsk synger en katolsk 
julesang, ingen af dem forstår. 
Imens skælder stressede lærere 
og pædagoger ud på skolens 
øvrige elever, der forvirret spør-
ger, hvad det hele mon går ud 
på. Kan minde om optoget fra 
»Kejserens nye klæder«, bortset 
fra at børnene her trods alt har 
en slags tøj på, og at ingen lærer 
noget af historien. Meningsløs-
heden er altoverskyggende.
 OVERLEVELSESTIP!  Meld dig syg, 
gerne også dagen inden, så in-
gen opdager noget.

Juleklip på skolen 
Hjælpeløse hjerter og stjerner 
tager form, mens lærere og 
forældre i akavet og forceret 
smalltalk kigger langt efter klas-
sens elever, der hygger sig på 
skift med at drille deres mindre 
søskende til utrøstelighed; van-
vittige af folkeskolereformens 
lange dage i kombination med 
en ensidig decemberdiæt bestå-
ende af E-numre i pebernødde-
facon og mikrobølgeovnsoptø-
ede æbleskiver med syltetøj fra 
tilitersspande.
 OVERLEVELSESTIP!  Antidepressiver. 
Husk at starte et par uger før, så 
dosis er rigtig.

Krybbespil 
Skoleelever med tomme, sjæl-
løse øjne afvikler som desillusio-
nerede papegøjer meningsløse 
rækker af replikker, mens mode-
rate håndgemæng udspiller sig 
mellem grupper af fædre, der 
alle ønsker den samme plads 
til at filme elendigheden med 
smartphones på selfiestænger, 
og hysteriske mødre tysser på 
hinandens skrigende spædbørn, 
mens klassens lærer græder en-
somt og lydløst i kulissen.
 OVERLEVELSESTIP!  Overlad hele ar-
rangementet til klassens uer-
farne musiklærer, og nyd synet 
af en kollega, der styrter bræn-
dende til jorden.

Gløgg 
Varm, billig rødvin med mysli 
serveret i delvist smeltede pla-
sticglas. Burde smage aldeles 
forfærdeligt, men smager alde-
les fortræffeligt. Ingen forstår 
hvorfor.  
 OVERLEVELSESTIP!   Drik rigeligt. Man 
vil jo ikke bære julen ud.

Juledekoration 
Lærerens ringe evne til at udføre 
selv de simpleste håndværks-
mæssige opgaver udstilles udi 
det pinagtige i den sporadisk 
grandækkede, knastørre ler-
knold, der står som en skam-
støtte over lærerstandens be-
grædelige uformåen og udgør 
klassens juledekoration år efter 
år, fordi et geni af en mor i 1. 
klasse elskværdigt donerede et 
kalenderlys med diameter som 
et nedløbsrør, der her i 8. klasse 
stadig ikke er brændt ned til 3. 
december.
 OVERLEVELSESTIP!  De tre l’er – lyv, 
lyv og lyv. For cirka 300 kroner 
kan du få en endog meget smuk, 
færdiglavet juledekoration, som 
du selv tager æren for. 

Marcipan 
Smag på ordet – det lyder lidt 
som et lægemiddel. Smag på 
varen: Det er det ikke. Det er ca-
ries og kvalme på tube.
 OVERLEVELSESTIP!  Prøv at styre dig 
lidt. 

Julekalender 
Mangefacetteret paraplybe-
tegnelse for en bred gruppe af 
fænomener, der har det til fæl-
les, at de vil stjæle dine penge 
og skyde skylden på Jesus. Tv-
julekalendere har det særligt 
udspekulerede mål, at de lang-
sigtet og kynisk markerer mar-
kedskræfternes endegyldige sejr 
over de store ideologier, hvorved 
de med selve julen som trojansk 
hest lader Fætter BR tage Je-
sus-barnets plads i kommende 
generationers bevidsthed. 
 OVERLEVELSESTIP!  Gå i hi vinteren 
over. Ellers må vi henvise til en 
cocktail af snaps og psykofar-
maka, for der er ingen nåde, 
ingen mellemvej og ingen steder 
at gemme sig.

K L AU S  M Ø L L E R  B LO G G E R  
T I L  DAG L I G  P Å  K L F N E T. D K .
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 L ærernes sår fra de sammenbrudte over
enskomstforhandlinger, lockouten og 
regeringsindgrebet i 2013 er ikke lægt. 

Lov 409 og skolereformen presser stadig 
lærernes tid til forberedelse. Et helende pla
ster på såret vil være et nyt forlig med aftalte 
rammer for lærernes arbejdstid.

I begyndelsen af året stod lærernes for
mand, Anders Bondo Christensen, frem og 
erkendte, at Danmarks Lærerforening (DLF) i 
2013 ikke havde talt sin sag godt nok over for 
resten af fagbevægelsen. Derfor havde lærer
ne stået alt for alene over for arbejdsgiverne. 
Den fejl kommer ikke til at ske igen i 2018, 
gjorde han klart. Kort før jul udvekslede de 
offentlige arbejdsgivere og arbejdstagere så 
deres krav og satte overenskomstforhandlin
gerne i gang. 

Og udgangspunktet er helt anderledes 
denne gang. Alle offentlige personalegrup
pers organisationer har indgået en musketer
ed, hvor de bakker lærerne op. De offentligt 
ansatte afviser selv at begynde at forhandle, 
før lærerne har fast grund under fødderne. 
Det har de skrevet i et brev til KL og statens 
forhandler, Moderniseringsstyrelsen. I brevet 
kræver de reelle forhandlinger om lærernes 

arbejdstid, og de står fast på den usædvanlige 
solidaritet:  

»Vi går slet ikke i gang med at forhandle, 
før der er skabt et fundament for en ny ar
bejdstidsaftale for lærere og undervisere«, 
sagde FOAformand Dennis Kristensen på 
en pressebriefing få dage før udvekslingen af 
krav.

»Det er historisk, at alle organisationer går 
sammen og bakker op om en enkelt gruppes 
krav på det her område«, sagde formanden 
for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo 
Christensen, der også er formand for For
handlingsfællesskabet. 

Usædvanlig solidaritet
Blandt forskere er der også blevet lagt mærke 
til den usædvanlige musketered. Arbejds
markedsforskerne Mikkel Mailand og Nana 
Wesley Hansen fra Forskningscenter for Ar
bejdsmarkeds og Organisationsstudier, Faos, 
Københavns Universitet, noterer sig således, 
at »Solidariteten mellem grupperne og på 
tværs af forhandlingsbordene synes derfor 
denne gang at være blevet styrket«.

KL mærker også presset. To uger før kra
vene blev udvekslet, blev lærerne derfor in
viteret til at forhandle om arbejdstiden. KL’s 
politiske topforhandler, Michael Ziegler, trak 
også forhandlingerne om lærernes arbejdstid 
frem, da han præsenterede KL’s samlede krav 
foran pressen tolv dage før juleaften. Her 

gjorde han det klart, at KL vil forhandle. Men 
det er ikke ensbetydende med, at KL’s og læ
rernes forhandlere kan blive enige om aftalte 
rammer for lærernes arbejdstid. 

»Jeg tror, det står klart for enhver, at vi har 
nogle synspunkter omkring arbejdstid, som vi 
også mener temmelig dybtfølt. Så jeg kan ikke 
love jer, at det bliver nemt«, sagde han. En 
uge før jul udsendte Forhandlingsfællesskabet 
for de offentligt ansatte en meddelelse, hvor 
de understregede, at overenskomstforhand
lingerne er sat på standby, indtil der kommer 
reelle forhandlinger med lærerne. 

»Det er positivt, at KL signalerer vilje til at 
indgå i forhandlinger med lærerne, og at de 
første møder har været afholdt. Det er imid
lertid afgørende, at der kommer reelt indhold 
i forhandlingerne«, står der i meddelelsen.

Og lige her mener arbejdsmarkedsforsker
ne fra Faos, at solidariteten hurtigt kan kom
me på prøve: »Det store spørgsmål er dog, 

Lærerne har  
nøglerolle i overenskomst- 

forhandlingerne
Kravet om, at ingen forhandler overenskomst, før der er gang i en aftale om  

lærernes arbejdstid, kan bremse overenskomstforhandlingerne  
på det offentlige område. 

OK18

TEKST 
MARTIN VIDTVED SCHÄFER OG MARIA 
BECHER TRIER

»Aftalte rammer, der skal understøtte et professionelt 
lærerarbejde, lærernes mulighed for at leve op til kra-
vene i lovgivningen og skabe kvalitet i undervisningen. 
Arbejdstidsregler for lærere skal sikre rettigheder, som 
modsvarer øvrige ansattes rettigheder på det kommu-
nale arbejdsmarked«.

Lærernes arbejdstidskrav
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hvornår realitetsforhandlinger med de man
ge andre lønmodtagerorganisationer vil gå i 
gang, hvis lærerne fortsat melder om mangel 
på forhandlingsvilje hos arbejdsgiverne, når 
vi når et stykke ind i forhandlingerne«.

FOA’s formand, Dennis Kristensen, sætter 
gerne ord på, hvor meget der skal til, før der 
er tale om reelle forhandlinger: 

»Vi vil ikke blande os i lærernes forhand
linger. Men der skal være et stykke papir, 
som begge parter anerkender er grundlaget 
for forhandlingerne. Hvad det papir så skal 
indeholde, det ligger på lærernes bord«. 

Og lærernes formand er godt klar over, 
at opbakningen forpligter: »Det fantastiske 
rygstød, vi har fået, stiller også store krav til 
os. Vi skal selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, 
for at komme i reelle forhandlinger og få lan
det et resultat. Det er vi helt klar over«, siger 
Anders Bondo Christensen.

Fremtidsscenarier
Mikkel Mailand og Nana Wesley Hansen 
fremhæver, at det er svært at komme med 
scenarier for, hvordan forhandlingerne en
der. Men i et notat har de alligevel opstillet 
tre muligheder: 

•   Det mindst sandsynlige scenarie er, at der 
bliver et udviklingsforlig, hvor parterne 
ikke tager fat på de store udfordringer. 
Men der bliver taget hul på langvarige 
udfordringer som kompetenceudvikling 
og psykisk arbejdsmiljø og arbejdstid på 
andre områder end lærerområdet. 

•   Et andet scenarie er et vedligeholdel-
sesforlig, hvor de største udfordringer, 
herunder lærernes arbejdstid, først bliver 
løst langt henne i forhandlingsforløbet. 
Forskerne mener, at det, som taler for 
denne model, er, at parterne ikke som i 
2013 taler meget om konfliktforberedelse. 
Desuden ser det ud til, at parterne er 
villige til at strække sig meget langt for at 
undgå konflikt.

•   Det tredje scenarie er, at der slet ikke 
bliver et forlig, det betyder, at overens
komsterne fortsætter – eller at det ender i 
konflikt. Hvis Anders Bondo Christensen 
overbeviser resten af organisationerne om, 
at der ikke er realitetsforhandlinger, og 
de øvrige forhandlinger derfor ikke går i 
gang, kan det ende med, at de nuværende 
overenskomster løber videre, så længe der 
er tålmodighed til det.

 
»Resultatet vil være, at de nuværende over
enskomster løber videre, indtil situationen 
er afklaret, eller at der opnås enighed om at 
udskyde forhandlingerne for eksempel med 
ét år«, skriver forskerne i notatet. 

Endelig kan det hele ende med et kon
fliktscenarie, hvor den ene af parterne på et 
tidspunkt beslutter sig for at sende et kon
fliktvarsel. Hvis mægling ikke lykkes, bliver 
der konflikt. Som i 2013 kan det igen presse 
regeringen til et politisk indgreb i konflikten. 
mvs@folkeskolen.dk

mbt@folkeskolen.dk

I 2013 lockoutede KL lærerne, fordi parterne 
ikke kunne blive enige om aftalte rammer for 
lærernes arbejdstid. I år taler parterne ikke så 
meget om konfliktforberedelse, mener to ar-
bejdsmarkedsforskere. 

Fo
to

: R
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I medfør af vedtægternes § 17 udskrives hermed valg af kon-
gresdelegerede til Danmarks Lærerforenings kongres for perio-
den 1. april 2018 – 31. marts 2020.

Fraktion 2 (børnehaveklasseledere) kan vælge 10 kongresdele-
gerede.

Landskredsen (kreds 181) kan vælge 2 kongresdelegerede.

Valget i Landskredsen (kreds 181) omfatter udelukkende med-
lemmer af fraktion 1 og de medlemmer af Landskredsens frak-
tion 3, der ikke samtidig er medlemmer af Skolelederforenin-
gen. 

Kandidat- og stillerlister til valgene af kongresdelegerede i 
fraktion 2 og i Landskredsen (kreds 181) kan rekvireres ved 
telefonisk henvendelse på 33 69 63 00 – Organisationsafdelin-
gen. Du kan også rekvirere lister ved at sende et kort brev eller 
en mail til foreningen (dlf@dlf.org).

Kandidatforslag med suppleanter og stillere skal 
være Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 

1467 København K, i hænde senest mandag den 
12. februar 2018 kl. 16.00.

Kommer der mere end 10 kandidatforslag fra fraktion 2 eller 
mere end 2 kandidatforslag fra Landskredsen, foretages der 
afstemning blandt de indkomne gyldige kandidatforslag inden 
for den/de pågældende medlemsgrupper.

Hvis der skal foretages afstemning inden for fraktion 2 eller i 
Landskredsen, udsendes der oplysning om de indkomne gyl-
dige kandidatforslag. Der sendes samtidig vejledning om stem-
meafgivelsen til de stemmeberettigede medlemmer. Det sker 
enten ved oplysning herom i et medlemsblad eller ved brev/mail 
til hvert enkelt stemmeberettiget medlem.

Kommer der 10 eller færre gyldige kandidatforslag fra fraktion 
2 eller 2 eller færre gyldige kandidatforslag fra Landskredsen, 
er de foreslåede kandidater inden for den pågældende frakti-
on/Landskredsen valgt uden afstemning.

Anders Bondo Christensen
Formand for Danmarks Lærerforening

Valg af kongresdelegerede fra fraktion 2  
og fra kreds 181 (Landskredsen)

DELE AF LÆRERNES  
CENTRALORGANISATIONS  
KRAV TIL KL

•   Arbejdstid: Aftalte rammer for arbejdsti-
den, der skal understøtte et professionelt 
lærerarbejde, lærernes mulighed for at leve 
op til kravene i lovgivningen og skabe kva-
litet i undervisningen. Arbejdstidsregler for 
lærere skal sikre rettigheder, som modsvarer 
øvrige ansattes rettigheder på det kommu-
nale arbejdsmarked.

•   Overenskomstdækning af undervisning 
ved selvstændige institutioner for Særligt 
Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Efterud-
dannelse: Udbygning af retten til efterud-
dannelse, periodeprojekt om en eventuel 
uddannelsesfond.

•    Forbedring af vilkår ved afsked.
•   Forbedring af vilkår for nyuddannede.

Flere  
forhandlinger 
på samme tid
Overenskomstforhandlingerne 
foregår i to parallelle forløb. Sidelø-
bende forhandles i organisationerne. I 
Overenskomst 2018 venter de andre 
organisationer på forhandlingerne om 
lærernes arbejdstid. Samtidig forhand-
les de generelle vilkår, som dækker alle 
organisationerne. 

DELE AF KL’S  
KRAV TIL  
LÆRERNE

•    Forenkling af overenskomster 
og aftaler – herunder undervis-
ningstillægget.

•   Pædagoger i den fagopdelte 
undervisning – KL ønsker, at 
pædagoger, der underviser på 4.- 
10. klassetrin, bevarer et ansæt-
telsesforhold. 

•   Lokal løndannelse – Ønske om, 
at mellemledere kan forhandle 
løn direkte med skolelederen. 
Ønske om at afskaffe udmønt-
ningsgaranti af nye midler til 
lokaldannelse og aftale om gen-
nemsnitløngaranti. 
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HVAD GØR DU, NÅR
EN ELEV BLIVER MOBBET?

Med en antimobbestrategi har din skole en 
plan for, hvordan du sikrer elevernes trivsel og 
stopper mobning. 
 
DropMob giver din skole værktøjerne til at 
lave en strategi mod mobning. Værktøjerne er 
gratis og indeholder også konkret undervisnings-
materiale til forebyggelse af mobning på alle 
klassetrin. 
 

www.redbarnet.dk/dropmob

Vidste du,  at hver femte  elev bliver  mobbet?
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TIDSPLAN  
FOR OK 18
6. december:
Første møde om lærernes arbejdstid.

12. december:
Generelle krav og organisationskrav udveksles 
mellem parterne.

15. december:  
Organisationsforhandlinger indledes officielt.

21. december:  
Møde med præsentation af krav. 
 
5. januar:  
Første politiske møde om de generelle  
forhandlinger.

26. januar:  
Andet politiske møde.
 
14. februar:  
Tredje politiske møde – forhandlinger afsluttes.

28. februar:  
Organisationsforhandlinger afsluttes.

DELE AF FORHANDLINGS- 
FÆLLESSKABETS KRAV  
TIL KL

•   Generelle procentvise lønforbedringer: Krav 
om en mekanisme, der sikrer parallel lønudvikling 
med det private.

•   Indsats for forbedret arbejdsmiljø.
•   Ligeløns- og lavtlønsprojekt: Der afsættes 

pengemidler til et ligelønsprojekt til særligt kvin-
dedominerede lavtlønsgrupper. 

•   Forbedrede vilkår til tillidsrepræsentanter: 
Blandt andet ret til mere end én tillidsrepræsen-
tant ved spredte arbejdspladser. Ret til møder 
med medarbejderne i arbejdstiden. Tillidsrepræ-
sentanterne bevarer beskyttelse i et år, efter at 
hvervet ophører.

DELE AF KL’S KRAV  
TIL FORHANDLINGS-
FÆLLESSKABET 

•   Overenskomster og aftaler 
skal fornyes på et samfunds-
økonomisk forsvarligt niveau: 
KL ønsker at sikre, at den kom-
munale sektors lønudvikling ikke 
er større end i det private, som 
den har været, hvis man sam-
menligner med basisår i 2008. 

•   Rekrutteringsudfordringer 
skal imødegås: Hovedkravet er, 
at lønudviklingen skal målrettes, 
så først og fremmest social- og 
sundhedspersonalet får en større 
del af kagen.

•   Ændringer om seniorpolitik: 
Krav om, at seniordage følger 
den senere pensionsalder.
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ELITELINJE
T E KS T:  

A N D R E A S  B R Ø N S  R I I S E  

F O T O :  

M I C H A E L  D R O S T- H A N S E N

SKAL STOPPE ELEVFLUGT
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å slaget fem tager Jannick hver 
morgen hjemmefra og kører 
med sin far fra Varde til Esbjerg. 
På farens arbejde står en briks, 
hvor 7.-klasseeleven kan sove lidt, 

inden han klokken otte møder ind på Bak-
keskolen Cosmos i Esbjerg.

Her er han elev på skolens nystartede linje 
for elite-e-sportsudøvere, den første af sin 
slags i Danmark. Skoledagen er en time læn-
gere end jævnaldrendes og indeholder seks 
timers træning af professionelle e-sportsin-
struktører om ugen. Hver dag efter skole kan 
eleverne på eliteholdet vælge at træne selv i 
tidsrummet 15-17.

»Jeg tager hjemmefra klokken fem og går 
hjem fra skole klokken fem. Undtagen om 
fredagen. Weekenden er afsat til at se mine 
gamle venner fra min gamle skole«, fortæller 
Jannick.

Cosmosskolens e-sportslinje startede i 
dette skoleår og har 16 elever. 15 drenge og 
en enkelt pige samlet i én klasse, der dækker 
både 7. og 8. klassetrin. De er alle kommet til 
fra andre skoler, efter at de er blevet talent-
screenet af skolen i samarbejde med organisa-
tionen Tricked eSport. Jannick er kommet til 

fra Varde, og to elever tager turen hele vejen 
fra Tønder Kommune i Sønderjylland.

»Det er ikke nødvendigvis den, der er 
bedst til e-sport som 13-årig, som kan blive 
bedst på længere sigt. Vi har naturligvis kig-
get på deres evner, men vi har særligt lagt 
vægt på elevernes motivation og evne til at 
passe både e-sport og skolegang«, fortæller 
afdelingsleder på Bakkeskolen Cosmos Chri-
stian Varming.

Fra elevflugt til elevmagnet
»Det er muligvis det bedst sikrede lokale i 
Esbjerg«, fortæller Christian Varming, da 
han låser os ind i skolens e-sportslokale med 
sindrigt alarmsystem, brandsikrede døre og 
panserglas for vinduerne. »Men der står også 
udstyr for på den gode side af en halv million 
kroner«.

To et halvt klasselokale er slået sammen 
og indeholder nu fire langborde med i alt 40 
topklasse spilcomputere med hver sin tilhø-
rende flyder af en læderbetrukket kontorstol 
med nakkestøtte og armlæn i den rigtige høj-
de til at støtte arbejdet med mus og tastatur.

Pengene er bevilget af byrådet som led i 
et projekt, der skal give skolen et prestigeløft. 

Bakkeskolen Cosmos i Esbjerg huser  
Danmarks første eliteklasse for computer- 
spillere. Elitelinjen har gjort skolen populær 
blandt elever og forældre i hele regionen.

elite
substantiv, fælleskøn

BØJNING -n, -r, -rne

UDTALE [e′li:d ] 

OPRINDELSE fra fransk élite, egentlig »det udvalgte«, afledt af 
élire, fra latin eligere, »udvælge«.

Betydning: gruppe mennesker, som hører til de bedste eller 
mest privilegerede inden for et bestemt område, for eksem-
pel i kraft af deres evner, uddannelse, magt eller rigdom.
 Kilde: Den Danske Ordbog

Jannick drømmer om 
at kunne leve af at 
spille computer. Derfor 
lever han med, at der 
går 12 timer, fra han 
tager hjemmefra, til 
han afslutter skole-
dagen.
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Skolen ligger i et område med mange »sølv-
bryllupskvarterer« og socialt boligbyggeri. En 
høj andel af tosprogede elever har fået mange 
forældre til at vælge skolen fra, forklarer Chri-
stian Varming.

»Planen på den lange bane er, at vi skal være 
eliteskole for sportsgrene i vækst. Allerede fra 
næste år skal vores e-sportselever gå i klasse 
med teakwondokæmpere, og på længere sigt vil 
vi gerne koble andre sportsgrene på også«.

Senere er det også meningen, at lokalet 
skal benyttes af lokale e-sportsklubber uden 
for skoletid.

»Ved at have en eliteprofil håber vi, at vi 
kan overbevise dedikerede elever og forældre 
om, at det er værd at tage det store spring, 
det er at skifte skole til Bakkeskolen. Det skul-
le så igen gerne sende et signal til forældrene 
i skoledistriktet om, at der er noget at komme 
efter på skolen, så de også får lyst til at sende 
deres børn i skole hos os«, siger skoleleder 
Morten Mærsk Schmidt.

Målrettet træning med virtuelle granater
Ved den elektroniske tavle i lokalet står 
instruktørerne Malthe Jensen og Michael 
Troelsen fra Tricked eSport og gennemgår 
dagens opgave for de 15 elever, der spiller 
skydespillet Counter-Strike. I den anden ende 
er instruktør Steffen Kvist Nielsen i gang med 

at instruere den sidste elev, Sara, der spiller 
eventyrspillet League of Legends. 

Dagens træning i Counter-Strike går ud 
på at øve sig i såkaldte fakes og oneways ved 
at se nogle af verdens bedste hold spille på 
YouTube, kopiere deres strategier og derefter 
opfinde egne.

»En fake er, når man med sit spil lægger op 
til, at man er ved at angribe ét sted på banen, 
og så overrasker man ved at angribe et andet 
sted. En oneway er, når man kaster en røggra-
nat et sted, hvor man skaber en korridor, som 
man kan bruge til at se modstanderen gen-
nem røgen«, forklarer Michael Troelsen.

Ideen med træningen er, at eleverne i ste-
det for bare at spille fokuserer på bestemte 
elementer af spillet, som de øver sig målret-
tet på. Det er ligesom enhver anden sport, 
forklarer instruktørerne. Hvis man ikke er 
god til indersideafleveringer i fodbold, så la-
ver man øvelser, der træner præcis det. Man 
spiller ikke kun kampe.

»Vi blev selv gode ved bare at finde sam-
men med nogle mennesker, vi kunne lide at 
spille med, og så bare spille derudad. Jeg ville 
ønske, det her tilbud havde været tilgængeligt, 
da jeg gik i skole«, fortæller Malthe Jensen, der 
ligesom sin medinstruktør har været i topti 
over bedste Counter-Strike-spillere i Danmark.

Jannick mener, at han, på de fire måneder 

E-SPORT I 
DANMARK

Foreningen eSport 
Danmark er først fra 
august i år begyndt at 
registrere medlems-
foreningernes med-
lemmer systematisk. I 
skrivende stund er der 
18 e-sportsforeninger 
med omkring 1.000 
medlemmer.

 eSport Danmark vur-
derer, at der er 20-30 
danskere, der lever 
af at spille computer 
professionelt. Flere af 
dem er bosat i USA 
eller Asien.

 I februar vandt det 
danske Counter-
Strike-hold Astralis 
en af verdens største 
e-sportsturneringer, 
Eleague Major i USA. 
Præmiesummen var på 
3,5 millioner kroner.

Analysefirmaet Deloit-
te anslår, at e-sport 
har rundet en halv 
milliard dollar i om-
sætning i 2016 på ver-
densplan. En stigning 
på 25 procent i forhold 
til 2015.

En eliteklasse gør 
op med folkeskolens 
enhedstankegang, 
medgiver afdelingsle-
der Christian Varming. 
»Men det er afgørende, 
at eleverne deler en 
fælles passion«.
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han har gået på skolen, har rykket sig meget 
og hurtigt.

»I starten var jeg en noob, som en nybe-
gynder hedder i e-sportsmiljøet. Jeg spillede 
for sjov. Nu har jeg fået øjnene op for, hvad 
jeg ikke er så god til og derfor skal øve mig 
på. For eksempel at komme hurtigt rundt på 
de forskellige maps«, siger han.

Stor opbakning fra forældre
Bortset fra de seks timers e-sportstræning 
og en ekstra time obligatorisk idrætsunder-
visning om ugen ligner elevernes skoledag 
deres jævnaldrende kammeraters. Klassen 
har faglærere, der gennemfører undervisning 
i fagene, men ikke har noget med computer-
spilstimerne at gøre.

»Man kan godt mærke, at det er elever 
med et kæmpe konkurrencegen. Og så er de 
rigtig gode til at gå fra én opgave til en anden. 
I engelsk kan man godt mærke, at de er på et 
højere niveau end sædvanligt. Men ellers er 
det ikke anderledes end at undervise andre 
klasser«, siger klassens engelsk- og idrætslæ-
rer, Simon Matz Jensen.

»Man kan mærke, at de ikke har engage-
mentet fra fremmede. Forældrene er meget 
involverede og interesserede i deres børns 
skolegang og bakker fuldt ud op om ambi-
tionen om, at der skal være fokus på både 
e-sport og den faglige undervisning«, sup-
plerer klassens dansk- og matematiklærer, 
Morten Stæhr.

Afdelingsleder Christian varming fortæller, 
at skolen grundigt overvejede, om eleverne 
skulle samles i én klasse eller fordeles på flere 
klasser, når nu computerspillet alligevel ikke 
indgår i den normale undervisning. 

»Det er en afvejning. Vi har besøgt en 
efterskole og en ungdomsuddannelse med 
e-sportslinje, og der fremhæver eleverne det 
som en fordel, at man deler en fælles passion. 
Men det er klart, at når man samler bestemte 
elever i tonede linjer, så gør man op med en-
hedstankegangen«, siger han.

Elevsamtale hver sjette uge
Hver sjette uge er der elevsamtaler på e-
sportslinjen, hvor hver elev har en ti minutter 
lang evalueringssamtale med instruktørerne 

Sara er den eneste 
pige i klassen, som i 
alt har 16 elever. Hun 
spiller eventyrspillet 
League of Legends, 
mens træner Steffen 
Kvist Nielsen ser på.

fra Tricked eSport og afdelingsleder Christian 
Varming.

»Jeg har så småt lært jargonen, men der er 
stadig meget omkring selve computerspillet, 
som jeg ikke forstår. Men det er vigtigt, at jeg 
er med, for instruktørerne er jo ikke pædago-
gisk uddannet«, siger afdelingslederen.

Jannick sætter sig til rette i stolen over for 
de to instruktører og Christian Varming, der 
lægger ud:

»Du har en rigtig god tilgang til at lære og 
arbejde på at blive bedre. Både i e-sport og 
generelt i undervisningen. Men du skal arbej-
de mere med at holde fokus, når der er fælles 
gennemgange. Suge alt det til dig, du kan, fra 
de andre, når I laver fællesopgaver«.

Og så til det tekniske: Jannick får at vide 
af instruktørerne, at han skal arbejde mere 
på movement og på sin crosshair placement i 
Counter-Strike.

Eleverne er i skolen inddelt i tre niveauer 
med fem spillere på hvert niveau, der spil-
ler kampe og træner sammen. Jannick er på 
niveau tre.

»Men du skal også til at spille i SGI eSport. 
Og der skal du jo være en af dem, der skal 
lede holdet som en af de bedste«, siger Chri-
stian Varming. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Seks timer om ugen modtager eleverne 
undervisning af professionelle instruktø-
rer i skolens e-sportslokale. Desuden kan 
de træne selv to timer hver dag.
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Hvorfor valgte I at dele jeres 
ide på folkeskolen.dk?
»Jeg synes, vi lever i en tid, hvor 
lærere, pædagoger og andet 
personale i folkeskolen er nødt til 
at hjælpe hinanden ved at dele 
viden. Når vi får en god ide, som 
vi gennemtænker og afprøver, og 
det giver et rigtig godt resultat, 
så er det også vigtigt for os, at 
andre kan bruge ideen, og her 
kan folkeskolen.dk hjælpe os«.

Har I fået reaktioner på det? 
»Vi har fået stor reaktion på det. 
Rigtig mange lærere og skolele-
dere har vist interesse for vores 
projekt, og man er stadig vel-

kommen til at skrive, ringe eller 
besøge os på Sparkær Skole«.

Finder du også selv inspira-
tion i andres indlæg på folke-
skolen.dk – og hvad?
»Ja. Der sker hele tiden en ud-
vikling, og inden for de sidste ti 
år er det gået rigtig stærkt. Det 
er vigtigt for os at følge med, så 
vi hele tiden er klar til at under-
vise Danmarks fremtid. Eksper-
terne, som har den bedste viden, 
er kollegerne på alle landets 
folkeskoler, og på folkeskolen.
dk kan vi nemt dele og ’stjæle’ 
ideer«.

L Æ R E R  T I L  L Æ R E R
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En indretning af klasselokalet der, giver fagligt bedre elever.Indretning af klasselokale

På Sparkær Skole ved Viborg er vi, en lærer og 

en pædagog, gået sammen for at finde det mest 

optimale fysiske læringsrum for elever i en 1. 

klasse. Da vi arbejder med ugeskema og mange 

selvstændige opgaver, har vi i klassen skabt 

mulighed for, at man kan sidde uforstyrret på 

sit »kontor« – sin egen plads – hvor der både er 

arbejdslampe, opslagstavler og skillevæg.

Hvis eleverne skal have fælles information, 

eller de gerne vil arbejde på kryds og tværs, har 

vi et arbejdsbord i midten med skamler. Bordet 

er ikke helt almindeligt, da det er et tavlebord, 

som eleverne kan skrive med kridt på. Der er 

malet talslange og skrivehuse på bordet, så ele-

verne kan bruge bordet til mange ting.

Eleverne har deres eget whiteboard i børne-

højde, som bruges til at tegne, skrive, regne og 

forklare på.

Vi har haft succes med denne indretning af 

rummet, og vi håber, at andre måske kan bruge 

noget af det.  

Yderligere information eller fremvisning  

kontakt Sparkær Skole.

TEKST 

JESPER ILSØE 

LÆRER,  

SPARKÆR SKOLE, 

VIBORG KOMMUNE

Under Lærer til lærer på  

folkeskolen.dk kan du fortælle 

om gode undervisningsforløb  

og dele viden, råd og  

billeder.
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20/10/17   08.27På folkeskolen.dk/lærer-til-lærer deler under-
visere deres erfaringer. Nogle af de mest inspirerende 
ideer bringes i det trykte blad. Se her, hvorfor tre lærere 
valgte at dele deres ideer, og hvad de har fået ud af det. JESPER ILSØE, SPARKÆR SKOLE

Delte en lærer til lærer om det optimale fysiske læringsrum

DEL DIN  
UNDERVISNING 

TEKST JENNIFER JENSEN

Vi trækker lod om et Sinatur-weekend-

ophold for to med alt betalt blandt de 

lærer til lærer-indlæg, som bliver bragt 

i fagbladet Folkeskolen i løbet af 2018. 

Du kan være med ved at dele dine erfa-

ringer og gode ideer – alt fra små under-

visningstips til konkrete værktøjer  

og undervisningsforløb  

– på folkeskolen.dk/lærer-til-lærer.

VIND
ET WEEKENDOPHOLD

BLIV KLOG PÅ DINE FAG
Med et personligt nyhedsbrev fra folkeskolen.dk vælger du selv, 
hvilke fag DU vil blive klogere på.   

Lav dit eget nyhedsbrev på 
folkeskolen.dk/nybruger
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Der udskrives herved valg af 10 kongresdelegerede fra Lærerstu-
derendes Landskreds til Danmarks Lærerforenings kongres for 
perioden fra den 1. april 2018 til den 31. marts 2019, jævnfør § 15, 
stk. 2, i Danmarks Lærerforenings vedtægter.

Valg af 10 kongresdelegerede og suppleanter for disse foretages 
på Lærerstuderendes Landskreds’ årsmøde, der indledes fredag 
den 2. marts 2018.

Valgbare er alle almindelige medlemmer af Lærerstuderen-
des Landskreds, der på valgtidspunktet er godkendt 

som sådan over for kredsen. Stemmeberettigede er de 
delegerede til årsmødet og medlemmerne af besty-
relsen i Lærerstuderendes Landskreds.

Kandidatforslag kan fremsættes både forud for årsmødet og på 
selve mødet. De gyldige kandidatforslag med eventuel skriftlig 
motivering, der er indkommet forud for årsmødet, udsendes sam-
men med den endelige dagsorden. Kandidatforslag, der ønskes 
udsendt forud for årsmødet, skal sendes til Lærerstuderendes 
Landskreds, Vandkunsten 3, 3. sal, 1467 København K, eller mail 
til ll@llnet.dk, og skal være Lærerstuderendes Landskreds i hænde 
senest fredag den 9. februar 2018.

Anders Bondo Christensen
Formand for Danmarks Lærerforening

Valg af delegerede fra Lærerstuderendes Landskreds til 
Danmarks Lærerforenings kongres for perioden  
1. april 2018 – 31. marts 2019
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 Hvorfor valgte du at dele din 
ide på folkeskolen.dk?
»På min skole deler vi gerne un-
dervisningsforløb med hinanden, 
og når vi deler vores ideer, giver 
det feedback, som måske også 
kan være med til at videreudvikle 
ideen til gavn for undervisnin-
gen«.

Har du fået reaktioner på det? 
»Jeg har fået respons på mine 
undervisningsforløb fra både kol-
legaer og lærere, som jeg ikke 
kendte i forvejen. For eksempel 
fik jeg en henvendelse fra DR 
Ultra, som gerne ville komme 
på besøg og interviewe klassen. 
Det kom der en fin udsendelse 

ud af. Eleverne oplevede at blive 
interviewet af rigtige journalister, 
som gjorde deres skoledag en 
oplevelse rigere«.

Finder du også selv inspiration 
i andres indlæg på folkeskolen.
dk – og hvad?
»Jeg ser altid lærer til lærer-
indlæg igennem, for det er be-
rigende at se, hvad andre skoler 
gør, og hvad der rører sig i de en-
kelte fag. Jeg har en bred palet 
af fag, jeg underviser i, og ofte 
kan en god ide i billedkunst også 
bruges i matematik, hvis bare 
man korrigerer ideen til faget og 
elevgruppen«.

Hvorfor valgte du at dele din 
ide på folkeskolen.dk?
»Jeg har lagt mærke til, at læ-
rere ikke deler gode ideer lige så 
effektivt, som man måske kunne 
– og ofte deler man holdninger 
til dilemmaer og debat. Det er 
vigtige emner, men jeg har altid 
selv gerne villet have konkrete 
løsningsmuligheder. På opfor-
dring fra andre besluttede jeg 
mig derfor for at dele praktiske 
eksempler på, hvad man kan 
gøre i mine fag for at gøre hver-
dagen lidt mere indbydende«.

Har du fået reaktioner på det? 
»Jeg har fået me-
get ros for det, jeg 
har delt, og det har 
boostet mig både 
personligt og pro-
fessionelt. Hvis man 
har nogle dage, hvor 
man savner et klap på 
skulderen eller anerken-
delse, får man det fra 
taknemmelige brugere, 
som gerne vil prøve ens 
materiale af. Det er kort 
sagt en fornøjelse at kunne 
dele sine praksiserfaringer 
med så nysgerrige lærere 

i hele landet, så det vil jeg be-
stemt fortsætte med at gøre«.

Finder du også selv inspira-
tion i andres indlæg på folke-
skolen.dk – og hvad?
»Når jeg har tid til at læse de 
andre debatindlæg og erfaringer 
fra lærerlivet, kan det godt inspi-
rere, og ellers får jeg mine ideer 
flere steder fra«.

L Æ R E R  T I L  L Æ R E R
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Hvad skal fokus være?

For det første har jeg i min klasse arbejdet for 

at fremme den legende og nysgerrige natur hos 

mine elever i henholdsvis 3., 4. og 7. klasse. 

Deriblandt er det blevet til mange grundlæg-

gende konkurrencer, hvor jeg har brugt de andre 

klasser, jeg har, som motivation. Det kunne for 

eksempel være, at de skulle kunne tabellerne 

hurtigt, og jeg udtrykte, at de skulle blive bedre, 

fordi de andre klasser, jeg havde, kunne gøre det 

hurtigere.
Et andet eksempel er, at mine 4.-klasser har 

fået den opgave at udarbejde en formelsamling 

til næste års 4.-klasseelever. De måtte bestem-

me, hvad der skulle være af eksempler og 

skrift på hver side. Et af billederne vi-

ser vores snak i klassen, der handler 

om, hvordan man kan forklare brø-

ker. Dette tager de meget seriøst.

Hvordan kommer man i gang?

Jeg sad til de sidste par skole-hjem-

samtaler og tænkte: »Hvad nu, hvis 

man kunne kortlægge, præcis hvad det 

er, barnet skal arbejde med?«

1. Det ville hjælpe forældrene med at booste 

barnets faglige niveau.

2. Man slipper for at snakke overfladisk om, 

hvad der skal være fokus på.

3. Man har en evig kilde til nyskabende og diffe-

rentieret ekstra matematisk arbejde til dem, 

der bliver hurtigt færdige.

Jeg var derfor inde på de forskellige bogsyste-

mers hjemmesider og sammenlignede deres mål 

for hvert klassetrin. De fleste virker enige om, at 

læringen i matematik fortsætter til og med 8. 

klasse, hvor 9. klasse virker til at blive betragtet 

som et opsamlingsår inden eksamenerne.

 
Produktet

Det endte med, at jeg fik klippeklistret en »to 

do«-liste, som kan følge eleven fra 0. klasse til 

og med 8. klasse. Et af billederne er et 

udsnit af indskolingsdelen som ek-

sempel.
Når jeg viser dette til eleverne 

og fortæller, at de hver især har 

en fil, der viser deres niveau, 

begynder de at blive nysgerrige. 

Når jeg vurderer, at der er et felt, 

de godt kan, måske kan eller ikke 

kan, farver jeg det enten grønt, gult el-

ler rødt. Responsen, jeg har oplevet indtil vi-

dere, er, at de kommer til mig for at høre, hvad de 

kan gøre bedre. Herlig tilgang, de pludselig har 

til faget. Hvis man følger sit matematisk faglige 

kort, så bliver man god til matematikken.

Jeg vedhæfter filen, hvis I skulle kunne bruge 

den (kortlink.dk/pru6). Hvis I har nogle spørgs-

mål til det, kan I bare skrive.

Held og lykke med det. Håber det bringer jer 

lige så meget motivation og målrettethed, som 

det gør hos mine elever. 

Under Lærer til lærer på  

folkeskolen.dk kan du fortælle 

om gode undervisningsforløb  

og dele viden, råd og  

billeder.

Kortlæg elevernes vej 

gennem matematik
Har du elever, der mangler motivation til matematikken? Læs 

her Henrik Thomassens bud på, hvordan man ved at tale med 

eleverne om faste mål kan skubbe gang i udviklingen.

Vandetsvej.dk drives af: DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening · Aarhus Vand A/S · Aalborg Kloak A/S

BIOFOS A/S · DIN Forsyning A/S · Fors A/S · Vandspejlet Forsyning Ballerup · HOFOR A/S · VandCenter Syd A/S

På vandetsvej.dk finder du øvelser, 

grundviden, nørdviden, billeder

og videoer lige til at bruge i

undervisningen.

Gratis undervisningsmateriale om

vandets kredsløb. Mød os på Big Bang.
Vandetsvej.dk

ann_Vandetsvej_v2.indd   1
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TEKST 

HENRIK THOMASSEN 

LÆRER PÅ MARIE KRUSES SKOLE 

Her er kortlægningen for en elev i 3. klasse, hvor de røde 

felter er opnåede mål, de gule er næsten opnåede, og de 

røde er ting, eleven ikke kan. 

Det er vigtigt, at eleverne indvies i 

kortlægningen. Her kigger en elev på 

sine egne mål. 

Her brainstormer eleverne på, hvordan 

man kan forklare brøker til elever, der 

går en klasse under dem.
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L Æ R E R  T I L  L Æ R E R

Arbejdet begynder med, at klassen indhenter 

faglig viden og finder oplysninger om L.A. 

Ring og »Det moderne gennembrud« 

på deres iPads ved hjælp af udvalg-

te link og Google. Undervejs taler 

vi om de informationer, de finder. 

Jeg har præsenteret klassen for 

udvalgte link, der fra start kan 

fange alle elevers opmærksomhed 

om emnet. Undervejs taler eleverne 

indbyrdes om de informationer, de 

finder. Hvad der er meningsfuldt, og hvad 

de synes, der giver mening at formidle videre.

TEKST 

HANNE BINDSLEV GREGERSEN 

LÆRER PÅ SCT. JØRGENS SKOLE, 

ROSKILDE

Læs mere

Teksten er forkortet. Få Hanne Bindslev 

Gregersens fulde undervisningsforløb med 

link, ordbogen »Fagudtryk i kunsten« og 

materialeliste på folkeskolen.dk/613220.
Under Lærer til lærer på  

folkeskolen.dk kan du fortælle 

om gode undervisningsforløb  

og dele viden, råd og  

billeder.

Et dialogbaseret undervisningsforløb i billedkunst for 6. klasse 

med fokus på almen dannelse, kunsthistoriske udtryk og  

begreber samt forholdet mellem kunst og samfund. Forløbet kan 

 nemt overføres til egne lokale kunstnere i andre tidsperioder.

Efter at alle informationer er gennemar-

bejdet og talt igennem i klassen, begynder 

eleverne i grupper at udarbejde en lille fagbog 

på appen »Book Creator«. De små fagbøger 

skrives til en 4. klasse, som skal i gang med et 

forløb om L.A. Ring. De færdige fagbøger 

lægges til vidensdeling på platfor-

men EasyIQ. Fagbøgerne kan også 

gemmes i iBooks.

Særlig interessant synes 6. 

klasse det er, at L.A. Ring tog 

navn efter sin fødeby, landsbyen 

Ring syd for Næstved, og at han 

siden blev kendt som L.A. Ring. At 

L.A. Ring var ateist og følte et dybt 

engagement i bøndernes og arbejdernes 

hårde kamp for et bedre liv, sætter også tan-

kerne i gang hos 6. klasse. Næste år skal stør-

stedelen af klassen konfirmeres, men der sidder 

et par ateister, og de er helt på bølgelængde 

med L.A. Ring. Hans engagement i de svage i 

samfundet får klassen til at tænke over, hvem 

der er de svage i vores samfund i dag. Buddene 

er de hjemløse, flygtningene og danskere på 

kontanthjælp.

Klassedrøftelser og praktiske øvelser

Ud over arbejdet med at finde informationer har 

jeg sat farvekopier op af flere af L.A. Rings ma-

lerier i klasselokalet, så eleverne under arbejdet 

nemt kan studere, hvad hans kunst og genre 

repræsenterer. Vi arbejder ud fra følgende ar-

bejdsspørgsmål til billedsamtalen: 1) beskrivelse 

af maleriet, 2) billedanalyse, 3) tolkning, 4) eva-

luering af maleriet.

Vi starter med en fælles gennemgang af 

maleriet »Sommerdag ved Roskilde Fjord«, som 

blev optaget i den danske kulturkanon i 2006. 

Undervejs taler vi om de forskellige fagudtryk, 

man bruger, når man beskriver kunstværker. 

Jeg har udarbejdet en lille ordbog til klassen 

med fagudtryk, som man bruger, når man skal 

analysere et maleri. 

Vi snakker om titlen og årstallet for, hvornår 

maleriet er malet. Der bliver regnet på, hvor gam-

mel L.A. Ring var, da han malede det. Vi taler 

videre om, hvad billedet forestiller. Vi analyserer 

motivet, eleverne er enige om, at L.A. Rings mo-

tiv er naturalistisk, for det viser virkeligheden.

Snakken fører videre til, hvordan L.A. Ring 

har lagt sine linjer, og hvad linjerne gør for ma-

leriet. Nu er tiden kommet til, at klassen selv 

skal male L.A. Ring-parafraser. Hver elev skal 

male to malerier, et med inspiration fra et af 

L.A. Rings originale malerier og et inspireret af 

et af de fotografier, de selv hver især tog på vo-

res tur i L.A. Rings fodspor. 

I maleren  
L.A. Rings fodspor
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HENRIK THOMASSEN, MARIE KRUSES SKOLE
Delte en lærer til lærer om at motivere elever til matematik gennem faste mål

HANNE BINDSLEV GREGERSEN, SCT. JØRGENS SKOLE
Delte en lærer til lærer om et dialogbaseret undervisningsforløb i billedkunst
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En bog om lærerlockouten, en forsker sprang 
ud som børnebogsforfatter med en historie 
om reformskolen, og Hattie fik en på hatten.  
Folkeskolens kulturredaktion har samlet  
nogle af årets vigtigste udgivelser. 

Søren og Mette i benlås   
Daværende undervisningsmi-
nister Christine Antorini får det 
næsten til at lyde som et hæn-
deligt trafikuheld, at skolerefor-
men blev præsenteret samtidig 
med, at overenskomstforhand-
lingerne startede. »Pisse, pisse 
ærgerligt«, erklærer hun. Men 
hun fortalte selv til Folketingets 
undervisningsudvalg den 22. 
februar 2013, at skolereformens 
finansiering var knyttet til ar-
bejdstidsreformen. Mathiasen 
burde have foreholdt hende 
denne sammenhæng.
Danmarks Lærerforenings for-
mand, Anders Bondo Christen-
sen, har fået ideen til en bog 
om emnet. DLF har stillet do-
kumenter til rådighed for arbej-
det. Journalisten Anders-Peter 
Mathiasen er blevet stillet frit i 
arbejdet. 

Lockout 2013
Forfatter: Anders-Peter Mathiasen 
Pris: 190 kroner
Sider: 188
Forlag: Politikens Forlag
Anmeldt af: Tim Knudsen

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/616750

Udvikling – Fra udviklingspsykologi 
til udviklingsvidenskab
Her er det overordnede grund-
syn, at »Læring, dannelse og 
udvikling sker i fællesskaber 
mellem voksne og børn, hvor ele-
ven oplever at blive hørt, set og 
inddraget«. Kan det siges bedre? 
Men som situationen er nu, 
opfordres forældrene til at stå 
fast og sige nej til at lade deres 
barn deltage i sprogprogram-
mer eller testsituationer, som 
det er utrygt ved. Selv har Dion 
Sommer ingen illusioner om, at 
han som forsker kan påvirke po-
litikerne til ændringer. Det siger 
tredive års erfaring ham …

Pædagogik
Forfatter: Dion Sommer 
Pris: 149 kroner
Sider: 113 
Forlag: Samfundslitteratur
Anmeldt af: Kjeld Kjertmann

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/613612

BØGERÅRETS
Pisa – matematik  
– holdninger og fakta
Netop fordi forfatterne sideløbende med 
den saglige kritik ikke lægger skjul på egne 
standpunkter (jævnfør undertitlen »Hold-
ninger og fakta«), går man gerne hele vejen 
med dem. Det eneste, man kan ærgre sig 
over, er, at en sådan bog ikke er udkommet 
for længst.
Matematik
Forfattere: Inge Henningsen og Peter N. Allerup 
Pris: 225 kroner
Sider: 109
Anmeldt af: Steen Ehlers

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/607626
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Lærerens relationskompetence 

Det er en bog med mange gode sider, en bog, der formidler svært 
stof om en vigtig del af læreres arbejde – relationskompetence. 
Relationer opleves altid fra to sider: Der er elevens oplevelse, og 
der er lærerens oplevelse af skolehverdagens hurtige hændelser. 
Og det er altid kompliceret. Ingen underviser kan være uberørt 
efter læsning af denne bog. Derfor er det en vigtig bog for alle 
undervisere i skolen og på læreruddannelsen.
Pædagogik
Forfatter: Louise Klinge 
Pris: 320 kroner
Sider: 270
Forlag: Dafolo
Anmeldt af: Gunnar Green

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/620239

Ben i alle retninger  
– om den moderne børne- og ungdomslitteratur 
 Rigtig god fagbog til dansklæreren, der ønsker et overskueligt, 
men ikke overfladisk værk om dansk børnelitteratur. Desuden er 
den noget så appetitlig som et forholdsvis teoretisk værk, der 
lukker og slukker med et praksisorienteret kapitel, der sender læ-
seren ud af teksten og tilbage i klasseværelset. God stil. »Ben i 
alle retninger« er en solid fagbog, som indimellem tvinger én til at 
dykke ned i sit litteraturfaglige terminologiarkiv, men som ellers 
er en god og tilgængelig læseoplevelse, man bliver klogere af.
Dansk
Forfatter: Trine May 
Pris: 229,95 kroner
Sider: 200
Forlag: Høst og Søn
Anmeldt af: Mikkel Nordvig

Læs hele anmeldelsen på 
folkeskolen.dk/618840

Dialog  
– realistiske ambitioner for folkeskolen 
Fibæk er, også i bogen her, præget 
af udsyn og overblik og demon-
strerer en permanent opmærk-
somhed på og stillingtagen til 
tidens tunge og ofte trykkende 
temaer. Selv ved lav volumen er 
det oppositionelle blæs i for ek-
sempel et af forordets udsagn 
ganske klart: »Undervisning er 
ikke en produktionsproces, der 
kan styres og kontrolleres, men en 
samtale mellem levende menne-
sker uden nogen garanti for, hvad 
resultatet bliver«. Et befriende 
grundsyn i tiden.

Pædagogik
Forfatter: Per Fibæk Laursen 
Pris: 225 kroner
Sider: 211
Forlag: Hans Reitzels Forlag
Anmeldt af: Sten Larsen

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/619290

Arthur Bruhn og superkræfterne  
I »Arthur Bruhn og superkræfterne« 
tegnes et billede af en skole, hvor 
test tillægges for stor betydning, 
og hvor lærere og skoleleder har 
mundkurv på. Heldigvis nuanceres 
det dystre billede, blandt andet i 
kraft af AKT-Povl og Yama, der 
hjælper Arthur med af få øje på 
sit potentiale, sin superkraft. Som 
lærer er det svært ikke at fatte 
sympati for bogen og dens bud-
skaber. Det er forfriskende med en 
børnebog, hvor der er noget på spil 
– i dette tilfælde en stillingtagen til 
skolesystemet i et børneperspektiv. 

Skønlitteratur
Forfatter: Rasmus Alenkær 
Illustrator: Tatiana Goldberg 
Pris: 199 kroner
Sider: 172
Forlag: Luc Publishing
Anmeldt af: Christina Krolmer

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/617189

Carpe diem – 40 tekster  
om uddannelsessystemet
Med rødder i en undervisning, der 
sigter mod det gode, det sande 
og det skønne, får den moderni-
seringsstyrede udvikling i uddan-
nelserne sin bekomst. Det slår 
gnister. Der er torden og lynild. 
Men den underliggende begej-
string for den gode lærers under-
visning er ikke til at tage fejl af.

Lærerliv
Forfatter: Mikael Busch 
Pris: 198 kroner
Sider: 151
Forlag: Fjordager
Anmeldt af: Jens Raahauge

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/606215

Hattie på dansk 
Det her er en vigtig bog! For for-
fatterne tager så hårdt fat i John 
Hatties analyser og brugen af 
dem, at forlag, kommuner, kon-
sulentfirmaer, Undervisnings-
ministeriet og andre koncept-
magere efter behandlingen står 
tilbage med mentale blå mærker 
og ja-hattien trukket langt ned 
over ørerne.

Forfattere: Steen Nepper Larsen, Per Fi-
bæk Laursen, Thomas Aastrup Rømer 
Pris: 250 kroner
Sider: 166 
Forlag: Hans Reitzels Forlag
Anmeldt af: Thorkild Thejsen

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/601188
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Lærer, test dig selv  
– hvilken juletype er du?

1.  Hvornår gik du i gang med  
forberedelserne? 

   A. Bare gået og hygget mig med det i løbet 
af december. 

   B. Mangler kun pakker til dem fra Herning, 
en sjov mandelgave og en ekstra flæskesteg. 
Og kulør til sovsen. Og en gæsteseng. Og et 
juletræ.

   C. Der lå en plan klar på fællesdrevet i august 
med synlige mål for en sammenhængende 
juleaften med varieret og anvendelsesorien-
teret underholdning.

2.  Hvordan finder du den 
rette julestemning?

   A. Åh, bare sidde i godt selskab med juleklip, 
masser af knas, levende lys og nogle af Mar-
tin Brygmanns skønne kalendersange.

   B. Nisselandskab. Lidt mærkeligt, lidt sjovt, 
ret nemt.

   C. Bordene i hestesko. Hvis der ikke er plads, 
må overvejes lokaleflytning. Især hvis der 
stadig er problemer med projektor. 

3.  Hvordan pakker du dine 
gaver ind?

   A. Smukt håndlavet gavepapir med engle og 
en lille personlig hilsen.

   B. Stanniol, fem minutter før de skal åbnes.
   C. Solidt bogbind på alle sammen, det har 

jeg sagt til jer. 

4.  Hvad siger du, når I har sat 
jer til bords?

   A. Jamen så … værsgo! Nu håber jeg, det 
smager.

   B. Ja, gik ikke helt med sovsen, men der er jo 
så meget andet. 

   C. Hvem vil være referent?

5. Gæsterne?
   A. De nærmeste. 
   B. De eneste.
   C. Unikke forudsætninger: Omkring 80 

procent har koncentrationsbesvær, flere 
er særligt sensitive. Fætter Andreas’ nye 
kæreste vist vegetar. Og nøddeallergiker. 
Morfar ifølge ham selv særligt begavet, alle 
ungerne uden for rækkevidde siden i morges, 
de fleste ældre slås med læseproblemer, når 
det absolut skal være så skidemørkt, én har 
diagnosen svigermor.

6. Hjælp i køkkenet? 
   A. Når jeg skal overspise, skal det altså ikke 

være sådan en kedelig køberødkål uden ka-
nelstang, nelliker og stjerneanis.

   B. Hvad er det for en lugt?
   C. Vi skal lige snakke om en ting, farmor. Jeg 

kan jo tydeligt se, at du har plagieret næsten 
halvdelen af opskriften på risalamande di-
rekte fra nettet.

7. Rundt om træet
   A. De dejlige gamle sange, den varme stem-

ning med flere generationer hånd i hånd. Og 
så spiller min ellers lidt introverte bonusdat-
ter den kønneste blokfløjte.

   B. Skal overstås. 
   C. Vi går altid først lige i grupper med lami-

nerede quiz og byt-kort, så får vi også under-
støttet selskabets svage sangere.

8.  Konfekt: Hvad  
foretrækker du?

   A. Nougat, marcipan, dadler, nødder, kokos, 
lakridspulver.

   B. Nougat, marcipan.
   C. Nougat, marcipan, børnebussemænd.

9. Gaver?
   A. Hvor er det bare brandgodt fundet på med 

sådan et gavekort.
   B. Næh! Jussi Adler! Med byttemærke! Tu-

sind tak.
   C. Det var lige netop den antologi om »Foku-

seret observation af databaserede lærings-
fællesskaber, kompetenceløft i praksis og 
fagdidaktisk progression i velfærdsprofessio-
nerne«, jeg havde ønsket mig.

10.  Hvordan slapper I af i  
juledagene?

   A. »Disneys Juleshow«, »Love Actually« og 
»The Holiday« og »Love Actually« igen.

   B. »Need for Speed«.
   C. Yndlingsstol, tæppe på, og så ellers rå-

hygge med at rette 6.c’s seneste stilesæt.

11. Hvad siger du som afsked?
   A. Tusind tak for en dejlig jul.
   B. Kom godt hjem. Næste år er det en an-

den, der står for det.
   C. Godt, og så husker vi lige at sætte stolene 

op!

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

Flest A’er: Du elsker julen. Du elsker at være lærer. 
Det skal nok gå alt sammen.

Flest B’er: Julen er fin. Juleferien er finere. Så er det 
heller ikke meningen, at man skal stresse yderligere. 

Flest C’er: Du er tydeligvis den engagerede type, det 
er jo godt. Men sørg nu for også at få slappet lidt af 
i ferien. 
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2017/2018
Nummer 01: Tirsdag den 2. januar 2018 kl. 12
Nummer 02: Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 12
Nummer 03: Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 12
Nummer 04: Tirsdag den 13. februar 2018 kl. 12
Nummer 05: Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 12
Nummer 06: Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

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

N R .  1 1   |   8 .  J U N I   |   2 0 1 7

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 12: 

KARAKTERINFLATION – ELLER ET GOK I NØDDEN?

T E M A  S I D E  1 7

HVERKEN-
ELLER

JA

Giver  
projekterne bedre  

undervisning?
LÆRERNES SVAR:

NEJ

MARIE BLEV REDDET AF 
NY LÆRERUDDANNELSEMADS BOOSTER  

ELEVERNES SELVTILLID 

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  S I D E  3 6
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 44: 

FLERE LÆRERE UNDERVISER I EGET FAG

L Æ S  S I D E  8

VALDIS ER ORK 
OG LÆRER
Rollespil gør lærere, elever 
og pædagoger bedre  
til at samarbejde 
i klassen.

GIV OS  
SKOLEN  
TILBAGE

SKOLEFORMÆND 
VIL BEKÆMPE  
PROJEKTITIS

L Æ S  S I D E  1 7

42 %
AF SKOLERNE HAR  
TOLÆRERORDNING

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  S I D E  3 2

»JEG 
FORTRYDER  

IKKE«
MARIANNE JELVED 

 OM INDGREB 
I LÆRERNES  
ARBEJDSTID
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 36: 

DLF: KONFLIKTKASSEN ER FYLDT OP IGEN

5
GODE RÅD OM  

LÆRERIDENTITET
L Æ S  S I D E  2 6

SKOLE  
EVAKUERET  

TO GANGE
ER DIN SKOLE  

KLAR TIL KRISEN?
L Æ S  S I D E  1 2

PAS PÅ  
NANA  

L Æ S  S I D E  6

K O M  G O D T  
I  G A N G  PÅ  
LÆ R E R - 
S T U D I E T

T E M A  S I D E  2 3 - 3 2

 – HUN ER NY  
I SKOLEN

149526 p01_FS1317_Forside.indd   1
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 38:

N R .  1 4   |   3 1 .  A U G U S T   |   2 0 1 7

UDDANNELSEN TIL DANSKLÆRER ER FOR RINGE

SKOLE I ESBJERG: 
HOLDDELING  

GØR OS TIL  
BEDRE  

LÆRERE
L Æ S  S I D E  1 0

FRIHEDS- 
KÆMPEREN 

Undervisningsminister  
Merete Riisager vil give  

frihed til lærerne  
og skolerne.

L Æ S  I N T E R V I E W  S I D E  2 0

O
NATIONALE  

TEST I  
HOLLANDS  

SKOLER
L Æ S  S I D E  6

»

«
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 40: 

NY VIDEN OM RELIGION, SAMFUNDSFAG OG HISTORIE

Lærer Pernille Kepler har læst bogen, 

som afdækker, at lockouten i 2013 var 

planlagt af regeringen. Nu vil hun have en 

god arbejdstidsaftale ved de kommende 

overenskomstforhandlinger.

Pernille  
drømmer om tid 
til forberedelse1

LÆRER TIL  
40 ELEVER 

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  O M  L O C K O U T B O G E N  S I D E  1 4 - 2 2

L Æ S  S I D E  1 0

DANSK- 
LÆREMIDLER 

FOR MEGET  
STAVNING OG  

FOR LIDT  
DANNELSE
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 32:
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KRONIK: LAD OS SÆTTE MÅL FOR MÅLINGEN

»SKAL VI  
LÆGGE ARMENE 

OVER KORS?«
SEKS LÆRERE OM EN  

NY OVERENSKOMST

5.440
KRONER I  

LØNFORSKEL
L Æ S  S I D E  6

SPIL STYRKER
MOTIVATIONEN

STORT FORSKNINGSTILLÆG 
MED BLADETL Æ S  S I D E  8

HVAD BLEV DER AF 
LÆRERNES  
STATUS?
Fem opbrud i skolen  
fra samfundsdebattør  
Lars Trier Mogensen.

N Y  S E R I E  S I D E  1 2
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 30: 

SOCIOLOG: LÆRING ER EN KOLLEKTIV PROCES

LÆS SIDE 10

HAR DU  
STRESS?  
SÅ SKAMMER DU  

DIG SIKKERT OGSÅ

NY LEDER PÅ  
MØLLESKOLEN: 

»VI VIL HAVE DET 
GODE LIV FOR ALLE 

BØRN I RY«
L Æ S  S I D E  2 0

25 %
AF ALLE UNGE  

TRUES OVER  
MOBILEN 

L Æ S  S I D E  6
L Æ S  S I D E  2 2
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 22: 

ELEVVALG: FYR LÆRERE, OG BYG EN SVØMMEHAL?

Kommuner bruger
flere penge på 
specialundervisning.

FLERE  
ELEVER FÅR  
SPECIAL- 
TILBUD 8

MÅDER AT  
INDRETTE KLASSE- 

LOKALET PÅ
L Æ S  S I D E  6

L Æ S  S I D E  1 0

LÆRER OM DISCIPLIN: 

»BØRNENE  
HÆNGER I  

GARDINERNE«
L Æ S  S I D E 3 6
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 Lederstillinger 

Vores skoleleder gennem 29 år går på pension, og vi søger 
derfor en ny profi l ti l at stå i spidsen for Marie Jørgensens 
Skole, som ligger centralt placeret i Odense C.

Vi er en yderst velfungerende privatskole med en sund og stabil økonomi og 
særdeles gode bygningsmæssige rammer. Skolen er i 2017 blevet udbygget 
med nye bygninger. Vi har planer om at renovere skolen yderligere i 2018, 
så alle lokaler fremstår moderne. Vores personalegruppe er hele vejen 
rundt præget af faglig dygti ghed, engagement og stabilitet. Skolen oplever 
en sti gende søgning af kommende elever, og der er venteliste ti l samtlige 
årgange.
Vi søger en leder, som med respekt for vores historie og traditi on vil være 
med ti l at værne om og videreudvikle vores skole i samarbejde med den 
øvrige ledelse, personale, bestyrelse, forældre og elever. 
Du formår at gå forrest, sidde iblandt og være en samlende skikkelse indad-
ti l og udadti l.
Du har en moti verende og synlig ledelsessti l med fokus på ti llid, dialog og 
samarbejde. 
Du har lyst ti l at være blandt børn og forældre og interesse i at være tæt på 
læringssituati onen.

Dine faglige kvalifi kati oner:
Du har ledelseserfaring og interesse for økonomistyring og skoledrift .
Du har relevant uddannelsesmæssig baggrund suppleret med ledelse eller 
anden for sti llingen relevant uddannelse/erfaring.
Du kan håndtere fl ere faggrupper.
Du er en dygti g formidler og konfl iktløser både i samspil med børn og 
voksne.
Du brænder for at videreføre og skabe fremti dens Marie Jørgensens Skole. 

Vi ser frem ti l at møde dig.

Kort om Marie Jørgensens Skole:
• Vi har i alt 426 elever fordelt på to spor fra børnehaveklasse ti l 9. klasse –  
 samt et enkelt spor på 10. klasse. 
• Skolefriti dsordning med 150 elever.
• Samlet medarbejderstab på 45 ansatt e med en kultur, som bygger på  
 frihed under ansvar med gensidig ti llid og respekt.
• Blev grundlagt i 1879.
• Vores vision er, at eleverne eft er endt skolegang kan vælge den uddan-
 nelse, de ønsker, er socialt kompetente og demokrati sk dannede, er i  
 besiddelse af en god arbejdsmoral og har lyst ti l fortsat læring. 
• Vi lægger vægt på et fagligt højt niveau og faglige udfordringer i et trygt  
 miljø, som bygger på fællesskab, tolerance og gensidig respekt.
• Vi lægger desuden vægt på at have et ti llidsfuldt skole-hjemsamarbejde  
 og forventer, at forældre følger deres børns skolegang og understøtt er  
 den bl.a. ved at sikre, at barnet er undervisningsparat, sætt er rammer for  
 lekti elæsning og understøtt er arrangementer på skolen som helhed. 

Kort om sti llingen:
• Tiltrædelse 1. august 2018 
• Ansætt else og afl ønning sker i henhold ti l overenskomst mellem Finans-
 ministeriet og Lærernes Centralorganisati on. Afl ønning sker eft er nærmere
 aft ale i intervallet: 464.407 kr. ti l 559.090 kr. Herti l kommer pensionsord-
 ning.
•  Herudover kan der aft ales personlig ti llæg
• Ansøgningsfrist: 15. januar 2018
• Samtaler afh oldes ulti mo januar 2018 
• Ansøgning sendes ti l: caa@mariej.dk 
• For spørgsmål ang. sti llingen kan bestyrelsesformand Claus Ankjær  
 Andersen kontaktes på tlf. 60111062
• For fuld job- og kravprofi l se venligst: 
 htt p://mariejoergensensskole.dk 

SKOLELEDER SØGES TIL 
MARIE JØRGENSENS SKOLE I ODENSE C

Marie Jørgensens Skole • Skt. Hans Plads 3-5 • 5000 Odense C
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 Lederstillinger 

slagelse.dk

Der kan ved ansættelse i Slagelse Kommune indhentes straffeattest.

En af vores afdelingsledere skal være skoleleder, så nu mangler vi 
dig til Slagelses største skole/SFO med 1.100 elever. Antvorskov 
Skole er fire sporet på 0.-6. klasse og seks sporet i overbygningen 
grundet tilgang fra tre grundskoler.

Vi lægger vægt på arbejdet med professionelle læringsfællesskaber, 
hvor vi de kommende tre år frem er projektejere af et A. P. Møller 
projekt ”Databaseret Læringsledelse i dansk og matematik”.

Vi ved, at motiverende læringsmiljøer er med til at gøre forskellen, 
hvad enten man er fælles om programmering, produktion af doku- 
mentarfilm, arbejdet med læseudvikling eller noget helt fjerde. 
Arbejdet med motiverende læringsmiljøer har medført, at skolen 
fra kommende skoleår starter op med en NEST-klasse (elever med 
ASF) på 0. årgang i et partnersamarbejde med Katrinebjergskolen i 
Århus og PUI (Pædagogisk Udvikling og Inklusion) i Slagelse.

Vores omdrejningspunkt er altid det forpligtende fællesskab i 
samarbejdet mellem skole, elever og forældre.

Antvorskov Skole har igennem en del år arbejdet med teknologi 
som et stort indsatsområde på tværs af alle årgange og fag. Her 
udvikler vi undervisning, der har teknologi som gennemgående 
træk, men også undervisning, der udvikler vores måde at tænke 
læring og lærer-/elevroller på.

Du kan læse mere om projekterne og undervisningsforløbene på 
www.learningtechlab.dk

Vi har brug for en afdelingsleder, der med både professionalisme 
og personlighed kan medvirke til at understøtte udviklingen af en 
skolekultur, hvor erfaringer, og vidensdeling systematisk inddrages 

og bruges til at kvalificere praksis. Vi fokuserer på videreudviklingen 
af den professionelle lærer, hvorfor det er afgørende vigtigt, at du 
har mod på personaleledelse.

Ledelsesteamet består pt. af to pædagogiske afdelingsledere, en 
konstitueret SFO-leder, og en skoleleder. Den ene afdelingsleder 
fungerer som souschef. For os er det afgørende, at du er den rette 
person, og ikke hvilken afdeling du har som præference.

Vi ønsker os en kollega, der
• er tydelig, kompetent og modig
• tænker systemisk
• er visionær, men med begge ben på jorden
• prioriterer alle ledelsesaspekter
• er læreruddannet og har eller er interesseret i at tage en leder- 

uddannelse på diplomniveau
• er en aktiv, udfordrende og ambitiøs medspiller i en spændende 

hverdag, der gerne må være sjov.

Flere oplysninger
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte 
skoleleder Søren Ranthe på telefon 58 57 22 00 eller souschef 
Britta Thomsen på telefon 58 57 22 00.

Du kan også læse mere om skolen på antvorskovskole.slagelse.dk

Frist
15. januar 2018 - kl. 9.00 via slagelse.dk

Ansættelsessamtaler afholdes 22. januar 2018 kl. 16.00.

Afdelingsleder 
til Antvorskov Skole

Følg med og deltag i debatten på
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 Lederstillinger 

 Lærerstillinger 

Koldby Skole er en folkeskole i Thisted Kommune
Skolen er en 0. – 6. klasses skole med ca. 130 elever og 
ca. 25 medarbejdere.
På skolen er også kommunens kompetencecenter for 
læsning. Skolen har endvidere en SFO med ca. 70 elever.

Nors Skole er en folkeskole i Thisted Kommune.
Skolen er en 0. – 6. klasses skole med ca. 161 elever og 
ca. 25 medarbejdere. Skolen har endvidere en SFO med
ca. 84 elever.

Se mere på www.thisted.dk

Yderligere oplysninger om stillingerne fås hos konstitueret 
undervisningschef Per Overgaard, tlf. 9917 2080 / 2937 4134.

Ansøgningsfrist: 8. januar 2018, kl. 12.00

Koldby Skole og Nors Skole søger 
skoleledere pr. 1. marts 2018.

som har erfaring fra undervisningsverdenen og gerne med enga-
gement i bæredygti ghed – socialt, miljømæssigt og økonomisk. 
Vi foretrækker en leder med erfaring og ser gerne, at du har en 
lederuddannelse.

Du har arbejdet som underviser i en årrække, har været leder 
eller mellemleder, og nu har du lyst ti l at være kaptajnen på 
skibet for 8 - 10 kreati ve, selvstændige og dygti ge pædagogiske 
konsulenter. 

Du har fl air for alle dele af en ledersti lling, hvad angår strategisk 
ledelse, personaleledelse, økonomistyring, fondsansøgninger og 
pædagogisk sparring. 

Du har lyst ti l at videreudvikle en organisati on, som er i rivende 
udvikling, hvor du gerne går forrest og repræsenterer organisa-
ti onen både i undervisningssammenhænge, på sociale medier og 
i de mange samarbejdsrelati oner.

Vi ti lbyder en arbejdsplads med kort vej fra ide ti l handling, en 
meget engageret stab af medarbejdere i et inspirerende under-
visningsmiljø på Global Platf orm på Nørrebro og en ordrebog, 
som er fyldt. 
Ansøgningsfrist 16.01.18. Læs mere på ungdomsbyen.dk

Ungdomsbyen af 2017 er en forening med egen bestyrelse og 
med drift sti lskud fra undervisningsministeriet. Ungdomsbyen 
er nati onalkoordinator for 35 UNESCO ASP skoler fordelt i hele 
landet.  

UNGDOMSBYEN SØGER
NY INITIATIVRIG LEDER

Friskolebladet 91 mm x 111 mm - genopslag 
 
 
 

 Genopslag: 
Bordings Friskole i København søger ny skoleleder 
  
Vores skoleleder gennem 17 år går på pension, og vi søger en 
tydelig og inspirerende leder, der vil medvirke i skolens liv og 
dagligdag og føre an i den videre udvikling af vores friskole.  
Bordings Friskole er en velfungerende og forældredrevet 
Grundtvig-koldsk friskole midt i København. Med 415 elever i to 
spor fra 0.-9. klasse, ca. 21 elever i hver klasse og med 
afgangsprøve efter 9. klasse. Vi lægger vægt på, at børn, forældre 
og lærere mødes i et forpligtende fællesskab. Vi er en almen 
børneskole og en moderne holdningsskole. Vi vil en skole, der 
stimulerer børns lyst til at opleve, lære og udvikle sig som hele 
mennesker: Med fornuft, fantasi, faglig viden og mod på livet. 
Med rum til forskellighed og sans for fællesskabet. Med gensidigt 
ansvar for hinanden som medborgere. Med sans for fortælling, 
morgensang og at mødes i samtale.  
 
Vi søger en leder, der vil være med til at videreudvikle vores 
skole. Se fulde opslag på www.bordings.dk.  
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem 
Finansministeriet og LC. Aflønning forhandles i intervallet 
457.708-551.025 kr.  
 
                              Ansøgninger med relevante bilag sendes til:       
                              ansogning@bordings.dk  
 
                              Ansøgningsfrist d. 8. januar 2018 kl. 12.  
 
                                 Bordings Friskole 
                              Øster Søgade 88, 2100 København Ø  
                              3538 6908 

Egholt Skole er normeret til i alt 20 elever i grundskolen. 
Undervisningen foregår i en miljøterapeutisk ramme. Vores 
elever er udsatte børn og unge, primært med sindslidelser, 
der har været eller er i behandling i det psykiatriske system.

Vi søger lærere, der kan undervise i et eller flere af fa-
gene matematik, it, natur/teknik, fysik, biologi, historie, 
dansk, engelsk eller tysk i grundskolens ældste klasser, eller 
fagrækken i grundskolens yngste klasser.

Vi arbejder tværfagligt og aldersintegreret med hensyn til 
elevernes behov - miljøterapeutisk, og psykodynamisk - 
anerkendende, rummelige, inkluderende og realitetskorri-
gerende.

Stillingen skal søges elektronisk ud fra det fulde opslag 
på vores hjemmeside www.egholt.dk, samtaler finder 
løbende sted. Ansøgningsfrist d. 2. januar 2018 kl. 12.

LÆRERE TIL INTERN SKOLE OG STU
FOR BØRN OG UNGE 6-18/25 ÅR

EGHOLT - Næstvedvej 78a - 4180 Sorø - www.egholt.dk
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jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

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

Lederstillinger Øvrige jobLærerstillinger

 Lærerstillinger 

COPENHAGEN CITY SCHOOL 
SØGER EN DANSKLÆRER 

Sti llingen er på fuld ti d, og vil være centreret omkring 
klasselærerfunkti onen i vores 7.klasse, som du vil følge i 2½ år 
og i sidste ende føre ti l eksamen. Med hensyn ti l den yderligere 
fagfordeling, vil der i høj grad være fl eksibilitet i forhold ti l den 
rett e kandidat, dog vil idræt og/eller biologi være en mulighed 
(linjefag ikke et krav).

Copenhagen City School er en spændende og dynamisk privat, 
multi kulturel grundskole med undervisning på dansk, men med 
fokus på engelsk, beliggende midt i København. Vi har ca. 230 
elever, med en baggrund der afspejler hovedstadens multi kul-
turelle sammensætning. Vores arbejdsmiljø er kendetegnet af 
frihed, fl eksibilitet, professionalisme, humor og en rar stemning.   

Ansøgningsfristen er mandag d. 15. januar kl. 11. Send venligst 
ansøgning og relevante bilag ti l: jobs@cityschool.dk. 
Ansætt elsessamtalerne foregår mandag d. 29. og ti rsdag d. 30. 
januar om eft ermiddagen. Ansætt else sker eft er de overens-
komstmæssige regler, som er aft alt mellem Finansministeriet og 
Lærernes Centralorganisati on for ledere, lærere og børnehave-
klasseledere ved De Frie Skoler. 
Samtykke ti l indhentning af en børneatt est er en forudsætning 
for ansætt else. 

og i sidste ende føre ti l eksamen. Med hensyn ti l den yderligere 
fagfordeling, vil der i høj grad være fl eksibilitet i forhold ti l den 
rett e kandidat, dog vil idræt og/eller biologi være en mulighed 
(linjefag ikke et krav).

Copenhagen City School er en spændende og dynamisk privat, 
multi kulturel grundskole med undervisning på dansk, men med 
fokus på engelsk, beliggende midt i København. Vi har ca. 230 
elever, med en baggrund der afspejler hovedstadens multi kul-
turelle sammensætning. Vores arbejdsmiljø er kendetegnet af turelle sammensætning. Vores arbejdsmiljø er kendetegnet af 
frihed, fl eksibilitet, professionalisme, humor og en rar stemning.   

Ansøgningsfristen er mandag d. 15. januar kl. 11.
ansøgning og relevante bilag ti l: jobs@cityschool.dk. 
Ansætt elsessamtalerne foregår mandag d. 29. og ti rsdag d. 30. 
januar om eft ermiddagen. Ansætt else sker eft er de overens-
komstmæssige regler, som er aft alt mellem Finansministeriet og 

Ansætt elsessamtalerne foregår mandag d. 29. og ti rsdag d. 30. 
januar om eft ermiddagen. Ansætt else sker eft er de overens-
komstmæssige regler, som er aft alt mellem Finansministeriet og 

slagelse.dk

Der kan ved ansættelse i Slagelse Kommune indhentes straffeattest.

Teamkollega 
til vidtgående specialundervisning

Storebæltskolen i Korsør søger pr. 1. marts en lærer til vores 
udskoling 

Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående special- 
undervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med 
generelle indlæringsvanskeligheder.  
Se flere oplysninger på www.storebaeltskolen.dk.

Vi kan tilbyde
• en innovativ arbejdsplads hvor vi vil, kan og tør  
• et dokumenteret godt arbejdsmiljø der er præget af stor 

åbenhed og skulder ved skulder-samarbejde
• stor frihed til i samarbejde med kolleger at tilrettelægge hver- 

dagen
• en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en 

uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på trivsel, høj 
faglighed og godt samarbejde

• en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og 
motorvejen 

• en attraktiv løn. Kurser samt supervision således, at der er stor 
mulighed for personlig og faglig udvikling

• en rundvisning og en samtale før du søger stillingen, så du kan 
se og høre om vores fantastiske skole. 

Vi forventer, at du 
• tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle 

behov
• arbejder didaktisk med fokus på børnenes kompetencer, 

potentialer og behov
• er god til at planlægge og god til at ekstemporere når planen 

ikke holder
• er god til at reflektere over egen praksis, og at du kan arbejde 

med dig selv på det personlige og faglige plan 
• er kreativ, fleksibel, åben for nye tiltag og er parat til at indgå i 

et konstruktivt samarbejde
• kan overskue og strukturere en til tider travl hverdag
• er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med hen- 

blik på dokumentation, dialog og formidling
• er en god holdspiller, der ser muligheder frem for begræns-

ninger og som kan arbejde tværfagligt
• er uddannet lærer og gerne med erfaring inde for special- 

undervisningsområdet
• er god til at bruge IKT.

Ansøgningsfrist
24. januar 2018 kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler afholdes 30. januar 2018. 

Ansøgning sendes via slagelse.dk.

For flere informationer kontakt skoleleder, Benjamin Ejlertsen, på 
tlf.  51 18 57 55 eller på beejl@slagelse.dk. 

Læk Danske Skole, DE-25917 Leck, Tyskland

Viceleder til Læk Danske Skole

§ Ansøgningsfristen er den 08. jan. 2018

Kvik-nr. 51656305

Friskolen på Røsnæs, 4400 Kalundborg

Skoleleder til Friskolen på Røsnæs

§ Ansøgningsfristen er den 03. jan. 2018

Kvik-nr. 51711039
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Skælskør Skole, 4230 Skælskør

Skoleleder til Skælskør Skole

§ Ansøgningsfristen er den 02. jan. 2018

Kvik-nr. 52072232

Marie Jørgensens skole, 5000 Odense C

Skoleleder søges til Marie Jørgensens Skole

§ Ansøgningsfristen er den 15. jan. 2018

Kvik-nr. 52205527

Rungsted Skole, 2960 Rungsted Kyst

Pædagogisk afdelingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 10. jan. 2018

Kvik-nr. 52198548

Ungdomsbyen, 2200 København N

Ungdomsbyen søger ny initiativrig leder

§ Ansøgningsfristen er den 16. jan. 2018

Kvik-nr. 52806267

Bordings Friskole, 2100 København Ø

Genopslag: Ny skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 08. jan. 2018

Kvik-nr. 52861709

Antvorskov Skole, 4200 Slagelse

Afdelingsleder til Antvorskov Skole

§ Ansøgningsfristen er den 15. jan. 2018

Kvik-nr. 52862711

Koldby Skole og Nors Skole, 7700 Thisted

Skoleledere pr. 1. marts 2018

§ Ansøgningsfristen er den 08. jan. 2018

Kvik-nr. 52854425

Sydskolen, afd. Asnæs, 4550 Asnæs

Lærer/pædagog til Sydskolen, Asnæs

§ Ansøgningsfristen er den 15. jan. 2018

Kvik-nr. 52921241

True North Efterskole Snaptun, 7130 Juelsminde

True North Efterskole søger tysklærer

§ Ansøgningsfristen er den 30. dec. 2017

Kvik-nr. 50473296

Basen Skole, 2100 København Ø

Visionære lærere eller pædagoger søges

§ Ansøgningsfristen er den 17. jan. 2018

Kvik-nr. 51890954

Rungsted Skole, 2960 Rungsted Kyst

Lærer med linjefag i mat./idræt til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 07. jan. 2018

Kvik-nr. 52192030

Skolen på Nyelandsvej, 2000 Frederiksberg

Matematiklærer til indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 02. jan. 2018

Kvik-nr. 52206714

Vibeholmskolen, 2635 Ishøj

Vibeholmskolen søger to engagerede lærere

§ Ansøgningsfristen er den 02. jan. 2018

Kvik-nr. 52449387

Vrigsted Efterskole, 7140 Stouby

Lærer pr. 1. marts 2018

§ Ansøgningsfristen er den 09. jan. 2018

Kvik-nr. 52508490

Lundehusskolen, 2100 København Ø

PLC-vejleder med udskolingsprofil

§ Ansøgningsfristen er den 08. jan. 2018

Kvik-nr. 52492708

Christiansø Skole, 3760 Gudhjem

Lærer (eller lærerpar) til Christiansø Skole

§ Ansøgningsfristen er den 05. jan. 2018

Kvik-nr. 52384315

Egholt, 4180 Sorø

Lærere til intern skole og STU for børn og unge

§ Ansøgningsfristen er den 02. jan. 2018

Kvik-nr. 52568075

Herrestrup Skole, 4571 Grevinge

Lærer og pædagog søges

§ Ansøgningsfristen er den 11. jan. 2018

Kvik-nr. 52847704
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rubrikannoncer

Leje af bolig tæt på Rom
Sjælfuldt helårshus med 
Normas absolut bedste 
beliggenhed. Enestå-
ende udsigt. 650 pr nat 
med plads til 6 pers.
Telefon: 60226802 
casanorma.com

Stressfri zone på Rømø
Lækker afslappende 
feriebolig i Havneby på 
Rømø. Høj klasse. Hav-
udsigt.
Telefon: 51764750 
www.romo-feriehus.dk

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

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

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

KLAG!  
hvis du ikke får bladet

Gå ind på folkeskolen.dk og klik på »KLAG OVER BLADLEVERING« 
Så ryger din besked omgående videre til distributøren.

Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på 33 69 63 00, hvis det er nemmere for dig.

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

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

Skolerejser til hele Europa

98 12 70 22

eurotourist.dk

Gåsetårnskolen, 4760 Vordingborg

Inklusionsvejleder og indskolingslærer

§ Ansøgningsfristen er den 08. jan. 2018

Kvik-nr. 52806480

Rungsted Skole, 2960 Rungsted Kyst

Lærer med linjefag i dansk og samfundsfag

§ Ansøgningsfristen er den 07. jan. 2018

Kvik-nr. 52909738

Storebæltskolen, 4220 Korsør

Teamkollega til vidtgående specialundervisning

§ Ansøgningsfristen er den 24. jan. 2018

Kvik-nr. 52909886

Hillerød Kommune, 3400 Hillerød

Logopæd/tale-høre-lærer/audiologopæd

§ Ansøgningsfristen er den 31. dec. 2017

Kvik-nr. 52194748
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WWW.LPPENSION.DK

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

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

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

144.000 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. 1  18. december 2. januar 11. januar
Folkeskolen nr. 2  9. januar 16. januar 25. januar
Folkeskolen nr. 3  23. januar 30. januar 8. februar
Folkeskolen nr. 4  6. februar 13. februar 22. februar

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

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Graphic, der er miljøcertifi-
ceret af Det Norske Veritas efter 
ISO 14001 og EMAS. Papirfabrik-
kerne, der fremstiller Norcote og 
Maxi Gloss, er alle miljøcertificeret 
efter såvel ISO 14001 som EMAS.

134. årgang, ISSN 0015-5837 

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

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

Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk
Anne-Christine Pihl, chefsekretær, 
acp@folkeskolen.dk

Mette Schmidt, bladredaktør, 
msc@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Journalister
Pernille Aisinger (barsel),  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
seb@folkeskolen.dk
Esben Christensen,  
esc@folkeskolen.dk 
Henrik Ankerstjerne Hermann,
hah@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk
Mikkel Medom,  
mim@folkeskolen.dk 
Martin Vitved Schäfer,  
mvs@folkeskolen.dk 
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Oktober 2016: 80.157  
(Specialmediernes Oplagskontrol)
Læsertallet for 3. kvartal 2017 er  
144.000. Index Danmark/Gallup. 

folkeskolen.dk
Jennifer Jensen, projektansvarlig 
for faglige netværk, 
jje@folkeskolen.dk 
Faglige netværk:
Billedkunst, Danskundervisning, 
Engelsk, Ernæring og sundhed, 
Historie og samfundsfag, Hånd-
værk og design, Idræt, It i under-
visningen, Matematik, Musik,  
Naturfag, Religion, Tysk og  
fransk, Specialpædagogik            
  
Lærerprofession.dk i samar-
bejde med Danske Professions-
højskoler 

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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

Formand
Lærerstuderende Jenny Maria Jørgensen, 3092 5515,  
jejo@llnet.dk  
Studerende kan søge rådgivning i  
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

LÆRER
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U
D

ER
ENDES  LAND
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REDS 

Forsidefoto: Peter Helles Eriksen 
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OVERLEVELSESGUIDE TIL JULEN
F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 28: 

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

SOLIDARITET: 
Lærerne har en  

nøglerolle i overens-
komstforhandlingerne. ET ÅR, JEG  

ALDRIG 
GLEMMER

MOBBEUDØVER: 
»JEG KAN IKKE 

GØRE FORTIDEN 
OM« 

L Æ S  S I D E  3 0

L Æ S  S I D E  2 0 L Æ S  S I D E  8

Om at stå fast midt i orkanen.

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

FORSKNING

FORSKNINGSTILLÆG 

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

149532 p01_Alternativ forside.indd   1 18/12/17   15.04

149535 p43-49_FS2217_Lukkestof.indd   49 18/12/17   15.18



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

Tegning: Craig Stephens

SÅ KAN DE LÆRER DET / 138
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Du er en del af nogle 
stærke fællesskaber

Sådan får du 5 % i rente på din lønkonto   

 Du er medlem af DLF og har afsluttet din uddannelse. 

 Du samler din privatøkonomi hos Lån & Spar LSBprivat®Løn  
er en del af en samlet pakke af produkter og services, som din 
økonomi kredit vurderes ud fra). 

	 Du	behøver	ikke	flytte	dine	realkreditlån.	Men	evt.	ændringer	 
og nye realkreditlån, skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

 De 5 % i rente er på de første 50.000 kr. på løn kontoen.  
Der er 0 % på resten.

	 Rentesatserne	er	variable	og	gælder	pr.	1.	november	2017.

 Se vilkårene på lsb.dk/medlemsvilkår.

Siden	1880	har	Lån	&	Spar	været	en	bank	for	helt	almindelige	 
mennesker.	I	dag	er	vi	også	en	bank	for	fællesskaber.	Vi	er	nemlig	
ejet	af	mere	end	45	organisationer	bl.a.	Danmarks	Lærerforening.	

5% er Danmarks højeste rente 
Med	fællesskabet	følger	ekstra	gode	fordele.	Som	bl.a.	5	%	i	 
rente på de første 50.000 kr. på din lønkonto. Det er Danmarks  
højeste rente og noget ingen andre banker kan matche.

For Lån & Spar er en personlig bank, vi deler med hinanden.

på din
lønkonto

VIL DU HAVE 

5 %  
PÅ LØNKONTOEN

Ring: 3378 1930

– eller gå på lsb.dk/dlf  
og book møde

Lån & Spar har samarbejdet 
med DLF siden 2011. Det får vi 
alle sammen mere ud af...

Logo farver:
Rød: 20/100/80/40
Blå: 100/70/40/10

CMYK S/H

DLF_171204_5%-B_210x285.indd   1 04/12/2017   12.51
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Underviser du 
flersprogede
elever?
Fart på dansk - Håndbog er en letlæst og 
praksisnær bog, som giver dig viden og 
konkrete redskaber til din undervisning, 
hvad enten du er lærer i et modtagetilbud, 
lærer i almenundervisningen, pædagog 
eller studerende.

Lyt, tal, læs og skriv
Mellemtrin

Ord og begreber med CL
Alle trin – kopimappe

Bogstaver og tal
Alle trin

KENDER DU FART PÅ DANSK?

Fart på dansk giver dine flersprogede 
elever den allerbedste sprogstart. Serien 
bygger på den nyeste viden om andet-
sprogsdidaktik og giver eleverne sprog 
til at kunne deltage i alle skolens fag.

Vi ses på alinea.dk

Med Håndbogen bliver du taget i hånden i tilrettelægning af sprogundervisningen. 
Den er praksisnær med løsningsforslag, meget overskuelig og gennemarbejdet. 
Bogen kan varmt anbefales.
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8.a

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 28: 

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

SOLIDARITET: 
Lærerne har en  

nøglerolle i overens-
komstforhandlingerne. ET ÅR, JEG  

ALDRIG 
GLEMMER

MOBBEUDØVER: 
»JEG KAN IKKE 

GØRE FORTIDEN 
OM« 

L Æ S  S I D E  3 0

L Æ S  S I D E  2 0 L Æ S  S I D E  8

Om at stå fast midt i orkanen.

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

FORSKNING

FORSKNINGSTILLÆG 

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