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GRATIS 
ADGANG
resten af året

De populære fagbogsserier – Første Fakta, faktisk!,  

Dyr i ..., De små fagbøger, De store fagbøger og  

Gyldendal viden – er nu tilgængelige digitalt på  

fagbog.gyldendal.dk. Her kan eleverne læse om alver- 

dens emner og arbejde med faglig læsning og skrivning. 

■	 112	fagbøger	i	digital	form	til	0.-10.	klasse	–	alle	indlæst	

	 af	professionelle	oplæsere.

■	 Opgaver	til	faglig	læsning	til	samtlige	bøger	på	portalen.

■	 Læselog,	eleven	kan	registrere	og	sætte	mål	for	sin	læsning.

■	 Skriveværksted,	eleven	kan	lære	at	skrive	egne	fagbøger,	

	 anmeldelser	og	arbejde	med	multimodale	produktioner.

HUSK,	gratis	adgang	

resten	af	året!
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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@DLF.ORG
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! Inklusion
»Pludselig skulle inklusion 
sættes på formel. En mål-
sætning blev formuleret. 
Nu skulle 96 procent af 
alle elever inkluderes i et 
alment skoletilbud. Det 
virker, som om både KL og 
den daværende regering 
glemte, at man ikke altid 
kan undervise elever med 
særlige behov i almindelige 
klasser«.
Mai Mercado,  
De Konservative

 
 
»Inklusion har hele vejen 
været en spareøvelse, og 
effekten taler sit tydelige 
sprog. Prisen per elev i  
folkeskolen er reduceret 
betragteligt gennem de 
seneste år. Jeg har fuld  
tillid til, at det er sket med 
baggrund i en strategi, 
som både kommuner,  
KL og ministeriet har  
bidraget til«.
Hans Jørgen Franks

Retskrav på  
ordblindetest
»Nu mangler vi bare, at 
en ordblindetest, der viser 
ordblindhed, rent faktisk 
også udløser specialunder-
visning – og ikke bare en  
it-rygsæk, der rækker som 
en skrædder i helvede«.
Niels Christian Sauer
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Dannelse versus læringsmål. Nogle gange ligner debatten om mål og 
undervisning en boksering, hvor der kun er plads til to kombattanter, men ingen dom-
mer. Der bliver ikke givet hånd efter kampen.   

Det er da også en af de vigtigste debatter i folkeskolen. For skolen er som bekendt 
det sted, hvor kommende generationer opdrages til at leve i og kæmpe for et samfund 
med åndsfrihed, ligeværd og demokrati, som der står i formålsparagraffen. Forsvinder 
det i test og målstyret curriculumdikteret undervisning, ryger arvesølvet i samfundet. 
Så det er alvor.

De kommende lærere kaster sig også med stort engagement ind i debatten. Det kan 
man se i de opgaver, som de har afleveret i sommer som bachelorprojekter. 

I år er det fjerde gang, at professionshøjskolerne sammen med Folkeskolen samler 
de bedste bachelor- og diplomopgaver og præmierer de allerbedste ved en ceremoni, 
dagen efter at dette blad udkommer. Mange af de opgaver, som er sendt ind, og som er 
præsenteret på lærerprofession.dk, handler netop om, hvorvidt det er muligt at gen-
nemføre god undervisning, som både indeholder de nye såkaldt forenklede Fælles Mål 
og sikrer, at der arbejdes med at danne eleverne til åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 

En af dem kan man læse om her i bladet, hvor mål og dannelse er tænkt sammen 
i faget idræt, som oplever et stort frafald i de større klasser. Ved at beskæftige sig med 
andet end boldspil i lektionerne er det lykkedes i højere grad at få de elever med, som 
ellers melder sig ud. Og ved blandt andet at arbejde med, hvordan man anerkender 
alles bidrag, er dannelsen også blevet en del af idrætsundervisningen. 

Det ER muligt at sammentænke fornuftige mål og dannel-
se, viser mange af projekterne. Men det skal ske med vågen, 
kritisk sans. At regeringen så bestemt ikke trækker i den ret-
ning, vil vi lade ligge i denne omgang.

Lærerprofessionsprojektet og lærerprofession.dk har efterhånden slået sin plads 
fast i folkeskoleverdenen. Niveauet er højt. Der er stor interesse for lærerprofession.dk, 
og et enkelt projekt har fået 4.800 anbefalinger. Projekterne fører også til debat – et 
enkelt har fået 98 kommentarer! 

Også ude på skolerne har lærerprofession.dk-projektet fået øget betydning. Mange 
af prisvinderne kommer rejsende fra hele landet sammen med skoleleder, vejleder og 
familie for at blive fejret og fejre hinanden og den gode undervisning.

Der er masser af god professionsudvikling i lærerstanden.  
Tidligere samlede opgaverne støv på hylderne, men nu ligger de her, og 

man kan lade sig inspirere, hvad enten man er ma-
tematikvejleder eller idrætslærer. Det er ikke 
jul endnu, men man får næsten lyst til at 
sige: From All of Us to All of You. 

 

From All of Us  
to All of You
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Hellere forebygge end udbedre. Så for at komme skaderne i forkøbet, kan du altid ringe på vores hotline 
døgnet rundt på 46 97 50 31 og få gode råd. Det er en del af den Bolighjælp, vi tilbyder alle, der har en 

husforsikring hos os, og som vi er ene om. Hvis der for eksempel varsles storm, kan vi også hjælpe med at 
fælde træer, der er ved at vælte ind over huset eller fjerne løse tagsten. Det gør ikke din forsikring dyrere. 

Se hvad Danmarks 5. største forsikringsselskab* kan gøre for dig på lb.dk/sandt 
eller ring 33 95 76 80.

Lærerstandens Brandforsikring er en del af LB Forsikring
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Lyder det for godt tiL at være sandt?

– vi passer på dig –
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overblikket  

på idansk.dk

Portalen iDansk Indskoling motiverer de yngste 
elever til den bedste læse- og skriveindsats helt  
fra start.

En eventyrlig verden af leg, læsning og skrivning og 
sikrer oplagte muligheder for differentiering, som giver 
dine elever et solidt fagligt fundament og lyst til læring.

Giver den bedste læse- og skriveindsats

iDansk Indskoling

Ida og Emils velkendte univers – nu med masser  
af nye historier til næste niveau.

Ida og Emil mod nye mål

Følg Ida og Emil mod nye mål i læsning, stavning 
og skrivning. På trin 2 føres eleverne 
videre til næste niveau i deres læse- 
og skriveudvikling med fokus på 
vokalglidning og ord med betingede 
udtaler. 

Denførstelæsning.dk 
NYHED: TRIN 2

Køb trin 2

på Alinea.dk

alinea.dk • Telefon 3369 4666
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I N D H O L D

ULOVLIG  
TVANGSFJERNELSE

18 206

Nationale test
De er en løsrevet boble, skri-
ver Mette Bak Tang i Lærer 

til lærer.
 

Hovedstyrelsesvalg  2015
Kampvalg i København.
Mange nye kandidater.  

12 genopstiller.

Den mellemste søn røg med i købet, da 
Fredericia Kommune tvangsfjernede 
Anja Piilmanns tre drenge. Men retten 
mente ikke, at der var grundlag for at 
anbringe ham uden for hjemmet. Nu 
kræver både han og moren erstatning, 
den første retssag af sin art.

Yderligere information / bestilling af kort:

Skolekonkurrencen
www.tilfrakort.dk 

Tlf. 36 44 72 72
mail@tilfrakort.dk

Sælg flotte til/fra-kort

Tjen 2.500,- 
Til klassen

 
– og hjælp samtidigt børn i nød

alle klasser tjener 

2.500,- 
for hver kasse solgte kort

FRI RETUR-RET
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Dialog hjælper
indadvendte elever
Tre gode råd til, hvad du 

skal gøre i en tid, hvor 
tale er guld og tavshed et 

problem.

Privat eller folkelig?
Et lærerpar er lige startet som ny-
uddannede lærere – hun på en fol-
keskole, han på en privatskole. Men 
hvem arbejder mest? Har det bed-
ste skema? Eller det hårdeste job?

Målstyring  og 
motivation

»Elevernes manglende mo-
tivation for at deltage og 

engagere sig i idrætsunder-
visningen kan skyldes, at 

undervisningen mange steder 
ikke har nok fokus på elever-
nes forventninger til faget og 
forventninger om at lykkes«.

Natasia Fenger Dahlmann  
i sin professionsbachelor,  

der er nomineret på  
lærerprofession.dk

Indvandrerbørn  
haler ind

Stadig flere unge med 
indvandrerbaggrund gen-
nemfører en ungdomsud-

dannelse, men de lider 
under dårligere karakterer 

i folkeskolen. 

Skolehunden Mira
To dage om ugen tager 
lærer Ann Vad Steffen-
sen hunden Mira med 

på arbejde. 

Matematik på japansk
Ph.d.-studerende skriver blog 
fra Japan om lektionsstudier 
i matematik. Japansk lærer 
besøger Lyngby-Taarbæk til 

lektionsstudie i november.

Skoleleder  
forfremmet  

til lærer
Morten Riemann  

knurrer fra det  
satiriske hjørne.

Inklusion
Kommunens »tilbud« til Daniel: 
Tvangsfjernelse .........................................../  6
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af Daniel uden for hjemmet ....................../  8 
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Et mislykket forsøg på at inkludere en store-
bror førte til så mange problemer, at kom-
munen endte med at tvangsfjerne både ham 
og hans to brødre. Siden har Anja Piilmann 
fået rettens ord for, at der ikke var grundlag 
for at fjerne hendes mellemste søn Daniel. Nu 
forlanger de begge erstatning for den ulovlige 
tvangsfjernelse. Det er første gang, der bliver 
anlagt en sådan retssag i Danmark.

Anja Piilmann troede ellers, at det langt 
om længe var lykkedes hende at få Fredericia 
Kommune til at forstå, at hun havde brug for 
hjælp, da kommunen vendte på en tallerken 
og tvangsfjernede hendes tre sønner på den-
gang 12, 11 og ni år.

Den ældste er infantil autist og var i 2011 
indlagt på børnepsykiatrisk afdeling med en 
psykose efterfulgt af en skizofrenidiagnose. 
Den yngste søn var også indlagt efter et selv-
mordsforsøg et par måneder tidligere. Han har 
ADHD og blev beskrevet som meget svingende 
følelsesmæssigt og udadreagerende. Senere 
har han også fået konstateret atypisk autisme.

»Han fungerede hverken fagligt eller so-
cialt i skolen. Han blev mobbet og fik tæsk, 
men han bryder først sammen og fortæller, 
hvor galt det står til, da han i begyndelsen af 
3. klasse kommer ind fra haven med en knæk-
ket plastiksnor, der er bundet sammen med 
et reb om hans hals«, siger Anja Piilmann. 

Kommunen har i en retssag fortalt, at 
selvmordsforsøget spillede ind på beslutnin-
gen om at tvangsfjerne alle tre drenge. Den 
mellemste søn Daniel passede ellers sin skole 
og var også begyndt i et forløb med en unge-
konsulent – et tilbud, kommunen havde sat i 
værk, efter at Ankestyrelsen var gået ind i sa-

Den mellemste søn Daniel røg med i købet, da Fredericia Kommune tvangsfjernede Anja Piilmanns 
tre drenge. Siden har hun fået rettens ord for, at der ikke var grundlag for at fjerne Daniel. Nu kræver 
både han og moren erstatning. Retssagen bliver den første af sin art i Danmark.

Kommunens »tilbud« til Daniel: 

Tvangsfjernelse

TEKST HENRIK STANEK

FOTO HEIDI LUNDSGAARD

I N K L U S I O N
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gen. Det skete, fordi Anja Piilmann havde fået 
sit netværk til at foretage underretninger om, 
at familien havde brug for hjælp. Den ældste 
søn krævede maksimal støtte dagligt. 

Ungekonsulenten beskrev Daniel som en 
meget stille, trist, skrøbelig og modløs dreng, 
der var svær at nå ind til. Derfor tvangsfjer-
nede kommunen også ham.

»Daniel var en stille, nørdet dreng, som 
fungerede godt fagligt, havde venner og gik 
til judo. Men han så sin lillebror, netop som 
han sprang ned fra et træ for at hænge sig, og 
jeg brugte næsten al min tid på hans brødre, 
så han blev selvfølgelig klemt«, siger Anja 
Piilmann.

Kommunen vurderede, at Daniel risike-
rede at lide alvorlig skade på grund af util-
strækkelig omsorg i hjemmet. Det samme var 
tilfældet med hans brødre, hvor kommunen 
også var bekymret for deres adfærd. Social-
forvaltningen mente ikke, at problemerne 
kunne løses hos deres mor. Hun har vedva-
rende smerter på grund af psoriasisgigt, og 
ifølge kommunen havde hun også psykiske 
vanskeligheder. Kommunen mente, at hun 
inddrog børnene i sine egne problemer og 
heller ikke var i stand til at sikre dem den 
ro, tryghed, forudsigelighed, stimulation og 
støtte, de særligt har brug for.

Flytning kostede et specialtilbud
Ifølge Anja Piilmann begyndte problemerne i 
april 2009, da hun efter et forlist forhold flyt-
tede fra Middelfart til Fredericia, hvor hun er 
vokset op og har sin familie.

»Min ældste søn gik i heldagsskole, men i 
Fredericia skulle han i en almindelig klasse. 
Det ville han ikke kunne klare, så jeg foreslog, 
at han fortsatte på specialskolen i Middelfart, 
men det ville Fredericia ikke betale for«, for-
tæller Anja Piilmann.

De første måneder gik hendes ældste søn 
ikke i skole, og Anja Piilmann måtte undervi-
se ham hjemme. Først da hun gik til pressen, 
lyttede kommunen. Han fik et tilbud, hvor 
han blev undervist alene og efterhånden kom 
med i klassens matematiktimer sammen med 
AKT-læreren (adfærd, kontakt, trivsel).

»Klassen tog godt imod ham, og han del-
tog i flere og flere boglige fag. Skolen kaldte 
det for en solstrålehistorie, men jeg kunne 
se, at han var på overarbejde«, fortæller Anja 
Piilmann.

Efter kort tid i den nye klasse kunne han 
ikke længere klare at være omgivet af de 
mange elever og kunne heller ikke følge med 
fagligt. Han begyndte at banke hovedet ind 
i vægge og løbe ud foran biler, når det var 
sværest for ham. I november 2010 blev han 
indlagt på børnepsykiatrisk afdeling og blev 
udredt med infantil autisme og ADHD.

»I stedet for at give min søn det skoletil-
bud, han havde brug for, har kommunen prø-
vet at stemple mig som en dårlig mor«, siger 
Anja Piilmann.

Retten gik imod tvangsfjernelse
I oktober 2011 besluttede børne- og unge-

udvalget at tvangsfjerne Anja Piilmanns 
sønner. En afgørelse, Ankestyrelsen stadfæ-
stede halvanden måned senere. Derfor gik 
hun til retten for at få omstødt afgørelserne 
for de to yngste, mens hun var enig i, at 
den ældste havde brug for hjælp uden for 
hjemmet.

Den ældste søn har infantil autisme, ADHD, Tourettes 
syndrom og er disponeret for psykoser. Han har tidli-
gere haft en skizofrenidiagnose.
Daniel har Aspergers syndrom, belastningsreaktion og 
er angst for insekter og for kommunale institutioner og 
medarbejdere. Det er Daniel, som har rettens ord for, at 
tvangsfjernelsen var ulovlig.
Den yngste søn har atypisk autisme, ADHD og generel 
angst.

Sønnernes diagnoser

I stedet for at give 
min søn det skoletil-
bud, han havde brug 
for, har kommunen 
prøvet at stemple mig 
som en dårlig mor.
Anja Piilmann
Mor til Daniel om tvangsfjernelsen  
af drengene

Ifølge Anja Piilmann begyndte problemerne i april 2009, 
da hun flyttede fra Middelfart til Fredericia. Hendes æld-
ste søn gik i heldagsskole på Fyn, men i Fredericia skulle 
han i en almindelig klasse.

»Daniel siger, at kommunen skal stå til ansvar for det, den 
har gjort imod ham. Hvis han vinder sagen, vil kommunen 
forhåbentlig lytte mere til os forældre om, hvad vores børn 
med autisme og lignende har brug for af hjælp«, siger Anja 
Piilmann,

Flere og flere forældre henvender sig til Landsforenin-
gen Autisme, fordi de bliver truet med sanktioner, når 
deres børn med autisme ikke kommer i skole. I yderste 
konsekvens bliver forældrene truet med en ufrivillig an-
bringelse af barnet (se Folkeskolen nummer 14/2015).

Daniel har ikke næget at gå i skole. Det havde hans 
storebror derimod, da familien flyttede til Fredericia, 
hvor kommunen ville inkludere ham i en almindelig 
klasse. Det kunne han ikke håndtere, og derfor under-
viste Anja Piilmann ham hjemme i de første måneder, 
indtil kommunen fik etableret et skoletilbud med ene-
undervisning til ham. Kommunen har ikke brugt skole-
vægring som argument for at tvangsfjerne storebroren. 

Storebroren
nægtede at gå i skole

Sådan har vi gjort
Artiklen bygger på et interview med Daniels mor, Anja 
Piilmann, og på en lang række akter i sagen. Derudover 
har vi læst dommen ved retten i Kolding, som siger, at 
Daniel blev tvangsfjernet på et ulovligt grundlag. Anja 
Piilmann har givet samtykke til, at Fredericia Kom-
mune må udtale sig i sagen. 
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Fredericia Kommune fastholdt, at der var 
grundlag for at fjerne alle tre drenge, men 
retten var ikke enig. Dommerne lagde vægt 
på, at Daniel gik i en almindelig klasse og 
deltog i sociale aktiviteter og fritidstilbud. De 
betonede også, at beskrivelsen af ham som 
trist og indelukket faldt sammen med, at 
han havde set lillebrorens selvmordsforsøg, 
og at hele familien var under stærkt pres 
på grund af storebrorens massive psykiske 
vanskeligheder. De fremhævede desuden, at 
en psykolog havde beskrevet Anja Piilmann 
som en person med mange kompetencer. 
Psykologen vurderede, at hendes personlig-
hedsmæssige ubalancer kunne være afhjul-
pet med den fornødne hjælp fra kommunen. 
Derfor mente dommerne ikke, at Daniel ville 
have lidt skade under fortsat ophold i hjem-
met. 

Til gengæld gav to af dommerne kommu-
nen medhold i tvangsfjernelsen af lillebroren. 
Den tredje dommer mente, at kommunen 
havde bygget sagsbehandlingen på forkerte 
præmisser, fordi den inden tvangsfjernelsen 
havde bevilget Anja Piilmann en familiekonsu-
lent i stedet for at tage udgangspunkt i, at to 
af hendes børn havde psykiatriske diagnoser, 
som påvirkede hele familien.

Daniel stævner kommunen
Med dommen fik Anja Piilmann Daniel hjem 
igen. Siden er hans to brødre fulgt efter. I dag 
går den ældste og den yngste i specialskole 
i Fredericia, mens Daniel er i en almindelig 
8. klasse. Han har fået konstateret Aspergers 
syndrom, og når han har brug for det, får han 
støtte af en AKT-lærer.

Både en psykiater og en pædagogisk psy-
kologisk konsulent vurderer, at Daniel har 
tydelige tegn på en belastningsreaktion efter 
tvangsfjernelsen. Ifølge Arbejdsskadestyrelsen 
kan svære symptomer på posttraumatisk be-
lastningsreaktion føre til en méngrad på op til 
35 procent. Derfor har Daniel stævnet kom-
munen for at få erstatning for varigt mén som 
følge af anbringelsen.

I N K L U S I O N

Thi kendes for ret:

Ulovlig anbringelse 
af Daniel uden for 
hjemmet

Efter oplysninger i sagen lægger retten til grund, at Daniel 

hverken har faglige eller sociale vanskeligheder, og at han har 

fulgt et almindeligt folkeskoletilbud og deltaget i alderssvarende 

sociale aktiviteter og fritidstilbud, frem til han i forbindelse med 

opstarten på Kvisten (kommunalt støttetilbud efter skoletid, re-

daktionen) i september 2011 blev beskrevet som trist, indelukket 

samt tappet for glæde og overskud. Daniels opstart på Kvisten 

faldt sammen med, at lillebroren i august 2011 havde forsøgt at 

begå selvmord, hvilket Daniel havde overværet, og forud herfor 

havde såvel Daniel som resten af familien været under stærkt 

pres som følge af hans storebrors massive psykiske vanskelig-

heder og længerevarende indlæggelsesforløb. På den baggrund 

finder retten ikke, at der har været en sådan åbenbar risiko for, 

at Daniels sundhed og udvikling under fortsat ophold i hjemmet 

ville lide alvorlig skade på grund af utilstrækkelig omsorg for 

eller behandling af ham.

I den forbindelse har retten videre lagt vægt på, at Anja 

Piilmann af psykolog Bo Schønnemann beskrives som en person 

med mange kompetencer, og at hendes personlighedsmæssige 

ubalancer og problematikker ikke er af en sådan karakter, at de 

ikke med den fornødne hjælp fra Fredericia Kommune kunne 

være afhjulpet under Daniels fortsatte ophold i hjemmet.

Betingelserne i serviceloven for anbringelsen af Daniel uden 

for hjemmet er derfor ikke opfyldt, hvorfor Anja Piilmanns på-

stand om hjemgivelse af ham tages til følge.

Udskrift af dombogen ved retten i Kolding

Domsudskrift i kendelsen om den ulovlige  

anbringelse afsagt af retten i Kolding den 23. maj 2012.

Da sagen er principiel, er det ikke muligt 
at sige, hvor stor erstatningen bliver, hvis 
Daniel vinder sagen. Det vil blandt andet 
afhænge af, hvilken méngrad retten når frem 
til, at han har. Men for Anja Piilmann er belø-
bets størrelse heller ikke afgørende. 

»Daniel siger, at kommunen skal stå til 
ansvar for det, den har gjort imod ham. Hvis 
han vinder sagen, vil kommunen forhåbent-
lig lytte mere til os forældre om, hvad vores 

børn med autisme og lignende har brug for af 
hjælp«, siger Anja Piilmann, som har stævnet 
kommunen for krænkelse af sit familieliv efter 
Den Europæiske Menneskerettighedskonven-
tion. 
folkeskolen@folkeskolen.dk
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Når sager om tvangsanbringelser kommer 
for retten, er det usædvanligt, at der sker 
en tilbundsgående vurdering af beslutnings-
grundlaget. 

Det siger Hanne Ziebe, advokat for Anja 
Piilmann og hendes mellemste søn Daniel. 
Hanne Ziebe er en af landets førende eksper-
ter i sager om tvangsfjernelser.

»Det glæder mig, at dommerne var interes-
serede i at få belyst sagen, så de reelt kunne 
vurdere, om det var i orden at tvangsfjerne 
Daniel. Dommerne stillede krav til mig som 
advokat, de lyttede til Daniels mor og stillede 
hende modspørgsmål, og de spurgte ind til, 
hvordan kommunen kunne udelukke, at der 

havde været andre muligheder end en tvangs-
fjernelse«, siger Hanne Ziebe.

Dommerne kom frem til, at der ikke havde 
været grundlag for at tvangsfjerne Daniel, og 
ifølge Hanne Ziebe er dommen usædvanlig klar.

»Når jeg får medhold i disse sager, skriver 
dommerne typisk, at forholdene i hjemmet 
har ændret sig så meget, at barnet kan komme 
hjem, eller at sagen er blevet yderligere belyst. 
Det gør det svært at rejse et erstatningskrav, 
fordi man skal vurdere, hvornår barnet så bur-
de have været hjemgivet. Men når dommerne 
siger, at anbringelsen er sket på et fejlagtigt 
grundlag, kan man anlægge et krav fra anbrin-
gelsestidspunktet«, siger advokaten.

Tvangsfjernelse var eneste mulighed
I Fredericia Kommune er familie- og sund-
hedschef Kirsten Blæhr ikke enig i, at byret-
tens dom er så klokkeklar, som Hanne Ziebe 
giver udtryk for.

»Ankestyrelsen gav os medhold, og inden  

TEKST HENRIK STANEK

FOTO HEIDI LUNDSGAARD

Advokat:
Dommen i Daniels sag er usædvanlig klar
Dommerne går ikke ofte så grundigt til værks i anbringelsessager som i Daniels tilfælde, siger hans advokat, 
Hanne Ziebe. Men Fredericia Kommune fastholder trods dommen, at der var grundlag for en tvangsfjernelse.

Når dommerne siger, 
at anbringelsen er 
sket på et fejlagtigt 
grundlag, kan man 
anlægge et krav fra 
anbringelsestids-
punktet.
Hanne Ziebe
Advokat

Hvis Daniel vinder sagen, vil erstatningen afhænge af, 
hvilken méngrad domstolen vurderer, at han har.

Fredericia Kommune afviste at give Anja Piilmanns 
ældste søn et specialtilbud, da hun flyttede over Lil-
lebæltsbroen. Som hun oplevede det, ville kommunen 
hverken lytte til hende eller til Middelfart Kommune. 
Her gik sønnen i heldagsskole, mens den jyske kom-
mune ville inkludere ham i en almindelig klasse.
Generelt lytter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 
ganske meget til fraflytningskommunen, siger Bjarne Niel-
sen, formand for Pædagogiske Psykologers Forening.

»PPR i den nye kommune kender ikke eleven og er 
afhængig af viden fra fraflytningskommunen. Eleven 
skal i skole fra første dag i den nye kommune, og PPR 
kan ikke selv nå at undersøge barnet«, siger han.

Bjarne Nielsen kender ikke den konkrete sag fra 
Fredericia, men han peger på, at der er stor forskel på, 
hvor mange elever kommunerne har i specialtilbud. Det 
svinger mellem to og ti procent. Hvis en familie flytter 
fra en kommune med en høj andel til en kommune med 
færre elever i specialtilbud, falder sandsynligheden for, 
at eleven kan fortsætte i et specialtilbud.

»Når en elev skal skifte fra et specialtilbud til at 
være inkluderet i en ny kommune, må PPR gøre meget 
ud af at forklare, hvorfor det er en god ide. Men der er 
forældre, som ikke lytter, fordi de vil have deres barn 
i specialskole«, siger Bjarne Nielsen og understreger, 
at det er vigtigt, at parterne arbejder sammen om at 
skabe en god skolegang for eleven.

»Resursestærke børn kan måske godt klare, at 
skolen bliver bagtalt derhjemme, men børn med van-
skeligheder har om nogen brug for massiv opbakning 
fra både skole og forældre. Derfor er det vigtigt at tale 
godt sammen og blive enige om, hvad der er bedst for 
barnet«, siger Bjarne Nielsen.

Formand: PPR plejer at lytte 
til fraflytningskommunen
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I N K L U S I O N

byrettens dom var der taget hånd om en del 
af den problemstilling, der lå til grund for 
tvangsfjernelsen. Alle kan ramme ind i en 
livskrise, men det betyder ikke, at man aldrig 
kan få sine børn tilbage«, siger Kirsten Blæhr.

Knap syv måneder gik der, fra børne- 
og ungeudvalget i Fredericia besluttede at 
tvangsfjerne Anja Piilmanns tre drenge, til 
der faldt dom for, at der ikke var grundlag for 
at anbringe Daniel uden for hjemmet. Kirsten 
Blæhr fastholder dog, at børne- og ungeudval-
get traf den rigtige afgørelse.

»På det tidspunkt var der ikke andre mu-
ligheder end en tvangsfjernelse. Det står vi 
ved, og så kan man altid spørge, om vi kunne 
have gjort sådan og sådan, men vi har hand-
let ansvarligt. Ellers var vi blevet underkendt 
af Ankestyrelsen. I retten er det andre men-
nesker, der træffer afgørelsen, og de tager 
udgangspunkt i, hvordan børnene har det nu, 
og om der er belæg for at opretholde en an-
bringelse. Ingen sag er sort-hvid«, siger Kir-
sten Blæhr, der afventer, hvad civilretten når 

frem til i de erstatningssager, Anja Piilmann 
og sønnen Daniel har anlagt mod Fredericia 
Kommune for fejlagtig anbringelse.

Ifølge Hanne Ziebe vil dommen blive prin-
cipiel, da der ikke har været ført lignende 
sager. Derfor er der heller ikke retspraksis 
for, hvor stor erstatningen kan blive, men i 
andre erstatningssager bliver der tilkendt be-
grænsede beløb. Det hænger sammen med, at 
sagsøger skal betale afgift af beløbets størrelse 
til retten.

»Det er slet ikke som i USA, hvor der kan 
være tale om tocifrede millionbeløb«, siger 
Hanne Ziebe.

Forældre har ikke råd
Der er endnu ikke sat dato på, hvornår disse 
sager kommer for retten. Til gengæld kan det 
blive de eneste erstatningskrav mod Frederi-
cia Kommune. 

Hanne Ziebe bebudede ellers endnu en 
sag, da Folkeskolen i august beskrev, hvordan 
forældre til skolevægrende børn med autisme 

bliver truet med tvangsfjernelse. Men den sag 
hænger i en tynd tråd.

»Det er svært at opnå fri proces i disse 
sager, og familierne har sjældent råd til at be-
tale selv, så medmindre de har en forsikring 
med retshjælp, bliver sagerne ikke til noget«, 
siger Hanne Ziebe.

Der kan dog være krav om erstatning for 
uberettiget tvangsfjernelse på vej mod andre 
kommuner. 
folkeskolen@folkeskolen.dk
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K L I P  F R A  N E T T E T

En gruppe meningsdannere lavede sammen en collage, som 
beskrev hvordan en bisætning i et blogindlæg pludselig var 
med til at sætte dagsordenen i medierne.

12 /  F O L K E S K O L E N  /  1 9  /  2 0 1 5

Et nyt forsøgs- og udvik-
lingsprogram skal give bedre 
undervisning i dansk og mate
matik. Projektet er et samarbej
de mellem DLF, Skole leder for
eningen og Ministeriet for Børn, 
Undervisning og Ligestilling. 

Programmet indledes med en videnskortlæg-
ning inden for de to største fag i folkeskolen. 
På baggrund af dette udvælger ministeriet, 
Danmarks Lærerforening og Skolelederfor-
eningen de indsatser, der skal gennemføres 
inden for de to fag. 

På udvalgte skoler skal man afprøve nye 
indsatser i fagene på alle klassetrin, men i 
dansk vil der være særligt fokus på undervis-
ningen i udskolingen og i matematik særligt 
på mellemtrinnet. Formålet er især at styrke 
lærerne i undervisning, som forbinder teori 
med konkrete situationer eller problemstil-
linger i hverdagen, og den viden, der kommer 
ud af projektet, skal kunne bruges af alle 
skoler. 

»Der er behov for, at vi i fællesskab udvik-
ler kvaliteten af undervisningen og gør den 
mere konkret, så det bliver tydeligt for elever-
ne, at det, de lærer i klasselokalet, kan bruges 
i deres hverdag«, siger minister for børn, un-
dervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby i 
en pressemeddelelse om projektet.

Fra Danmarks Lærerforening understreger 

formand Anders Bondo, at det altid er lærer-
nes mål at løfte elevernes faglighed: 

»Med forsøgs- og udviklingsprogrammet 
styrker vi lærernes muligheder for at skabe 
god undervisning, hvor viden og praksis sup-
plerer hinanden. Det er vigtigt, at projektet 
får koblet evaluering og forskning på, så den 
viden, der opnås, kan blive formidlet ud til 
alle folkeskoler«.   
kra@folkeskolen.dk 

Fredag 23. oktober 2015 kl. 09.06

DLF’s første hold meningsdannere  
er flyvefærdige

Torsdag 22. oktober 2015 kl. 07.05

Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Tra-
ne Nørby (til venstre) og DLF – her næstformand Dorte 
Lange og formand Anders Bondo – er enige om et fæl-
les projekt, der skal styrke undervisningen i dansk og 
matematik og knytte teori og praksis bedre sammen.

DLF og  
ministeriet 
bag stort 
fælles  
projekt

Foto: Thom
as Arnbo

Nogle har været i tv, andre har skrevet debat-
indlæg eller optrådt i nyhedsartikler i store 
dagblade. Fælles for dem er, at de er lærere og 
har gennemgået Ceveas og Danmarks Lærer-
forenings meningsdanneruddannelse, hvor det 

første hold nu er færdige og klar til at stå på 
egne ben, mens et nyt hold snart går i gang 
med uddannelsen. Det første hold kan fortsat 
følges på bloggen skolenindefra.dk 
mbt@folkeskolen.dk

Foto: M
aria Becher Trier
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Torsdag 28. oktober 2015 kl. 07. 14

En skoletime er  
blevet 26 procent 
billigere  
 
Reformen har givet eleverne 
flere timer, men skolerne har 
ikke fået tilsvarende nye re-
surser – tværtimod er der 
mange steder blevet sparet. I 
skoleåret 2009/10 kostede en 
gennemsnitlig undervisnings-
time 77 kroner per elev. Det var 
sidste skoleår faldet til 57 kro-
ner per elev. »Lærerne har flere 
undervisningstimer og dermed 
mindre tid til at forberede sig. 
På den baggrund er det en 
meget trist tendens, at det går 
den vej«, siger Bjørn Hansen, 
formand for skolepolitisk ud-
valg i DLF.

Tirsdag 20. oktober 2015 kl. 06.31

Så meget tjener du i løbet 
af et lærerliv

15,5 millioner kroner efter skat tje-
ner en lærer i gennemsnit i løbet af 
et liv med tusinder af rettede stile 
og trænede tabeller. Det viser en 
opgørelse fra Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd over livsindkomster for 
forskellige faggrupper. Det er mere 
end sygeplejersker og politibetjen-
te, men mindre end gennemsnittet 
for faggrupper med en mellemlang 
videregående uddannelse.

Se hele listen på folkeskolen.
dk/572422

Flygtningebørn:  
Fem gode råd til at tackle  
traumer i klasselokalet.

Onsdag 21. oktober 2015 kl. 11.23

Minister: Skoleforsk-
ning skal fokusere 
mere på reformen

En evaluering af Ph.d.-rådet 
for uddannelsesforskning 
viser et højt fagligt niveau i 
forskningen på grundskole-
området, men der er rum for 
forbedringer – særligt på det 
kvantitative område. Uddan-
nelses- og forskningsminister 
Esben Lunde Larsen (Venstre) 
vil have flere ph.d.-projekter, 
der fokuserer på implemen-
tering af folkeskolereformen. 
»Forudsætningen for at løfte 
fagligheden i grundskolen er 
forskning af høj kvalitet og tæt 
på den praksis, hvor den skal 
anvendes«, siger han i en pres-
semeddelelse.

Tirsdag 20. oktober 2015 kl. 15.24

Arbejdsgruppe vil have 
selvstændigt it-fag i 
folkeskolen

På trods af 20 års investerin-
ger og lovgivning om at få it 
integreret i folkeskolens fag 
kan danske elever stadig ikke 
løfte sig over OECD-gennem-
snittet, når det kommer til 
it-læringskompetencer. Derfor 
foreslår en gruppe med del-
tagelse af formanden for it-
vejlederforeningen nu at indføre 
faget »digital produktion« efter 
engelsk inspiration. Danske 
elever skal blandt andet lære at 
programmere og designe apps i 
det nye fag.

 
nyheder på:

  

Mandag 26. oktober 2015 kl. 16.05

»Der vil ikke blive offentliggjort skolenavne el-
ler kommuneangivelser, medmindre den enkelte 
kommune selv ønsker dette«, lyder det i en ny 
tilsynsmodel, som faldt på plads i februar mellem 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 
KL og Skolelederforeningen.

Landets skoler er screenet, hvorefter Styrelsen 
for Undervisning og Kvalitet efter en nærmere un-
dersøgelse har kontaktet 42 skoler med behov for 
en særlig indsats. Navnene på 18 af dem, udvalgt 
blandt andet på grund af tosprogsandelen, blev 
offentliggjort i Søndagsavisen under overskriften 
»Se listen: Disse 18 skoler dumper«. 

»Vi har været utroligt optaget af, at dialogen 
skulle være præget af tillid, og derfor ikke ønsket 
unødig offentliggørelse af skolernes navne. Søn-
dagsavisen har søgt aktindsigt i, hvilke skoler vi 
fører tilsyn med, og sådan en aktindsigtsanmod-

ning er vi jo nødt til at besvare«, siger kontorchef i 
styrelsen Peter Pannula Toft. 
kra@folkeskolen.dk 

I 2012 måtte daværende undervisningsminister Christine 
Antorini undskylde over for en stribe skoler, der ved en 
fejl var kommet på en offentlig liste over skoler med ved-
varende dårlig kvalitet. Alligevel er 18 skoler under tilsyn 
nu på ny blevet offentliggjort.

Mest læste:
 
•   Skoleleder: Vil ikke uddanne 

soldater til konkurrencestaten

•   Debat: Mange skoler har aldrig 
lært at anvende de nationale 
test ...

•   Eksperter dumper de natio-
nale test

 
Mest kommenterede 
 
•   Debat: Mange skoler har al-

drig lært at anvende de natio-
nale test ...

•   Debat: Bland dig udenom, 
hvis du ikke har skrevet bø-
ger!

•   Blog: I anonymitetens land

FIK DU  
LÆST: 

Igen: Avis bringer liste over skoler, 
ministeriet holder øje med

Foto: Istock

Foto: Istock

Foto: Søndagsavisen
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For et år siden diskuterede forligskredsen bag 
folkeskoleloven sidst de nationale test. Den-
gang lovede ministeriet en kvalitetssikring af 
både de enkelte opgaver og den statistiske 
kvalitet af testene. Men efter at fagbladet 
Folkeskolen har afsløret voldsomme udsving 
i elevernes testscorer, vil De Radikale nu stille 
spørgsmål til undervisningsministeren.

»Når man nu ikke vil afskaffe de natio-
nale test, må man i det mindste kræve, at 
de er meningsfulde. Derfor har ministeren et 
ansvar for at tage kritikken alvorligt«, siger 
undervisningsordfører Lotte Rod (De Radi-
kale) til folkeskolen.dk. 

Kritik fra DLF og Skole og Forældre
Danmarks Lærerforening mener – ligesom 
professor Peter Allerup i sidste nummer af 
fagbladet Folkeskolen – at målesikkerheden 
i de nationale test bør undersøges. 

»Vi kan ikke leve med, at man bruger så 
mange kræfter på at måle folkeskolens re-
sultater, hvis målesystemet ikke virker. Så 
skrot det dog«, siger formand for skole- og 
uddannelsespolitisk udvalg Bjørn Hansen. 

Også formanden for Skole og Forældre, 
Mette With Hagensen, er foruroliget over 
afsløringen: 

»Mange steder læner man sig meget op 
ad de nationale test som måleværktøj. Og 
det er noget af det, man vil måle folkesko-
leformens succes på. Hvis vi skal have tillid 
til resultaterne, så skal vi også kunne have 
tillid til, at testen faktisk måler det, den skal 
måle, og er et godt måleværktøj. Det må 
simpelthen ikke være afhængigt af, om ele-
verne har haft en god eller dårlig dag«. 
kra@folkeskolen.dk 

pai@folkeskolen.dk

Torsdag 22. oktober 2015 kl. 16.27

De Radikale vil spørge undervisningsminister Ellen 
Trane Nørby (Venstre), hvordan hun vil følge op på, at 
testene tilsyneladende måler, som vinden blæser. 

I sidste nummer af fagbladet Folkeskolen kom det frem, at de nationale test 
måler, som vinden blæser. Det vækker reaktioner hos både DLF, Skole og Forældre 
og De Radikale.

Radikale stiller spørgsmål 
til ministeren om testene 

Onsdag 21. oktober 2015 kl. 13.58

Ny onlineavis med et  
konstruktivt skolesyn
Konstruktiv skoledebat skal erstatte støjende kritik. Det er tankegangen 
bag, at Mediehuset DenOffentlige i samarbejde med Rasmus Schiellerup 
og Casper Rongsted fra projektet Verdens bedste danske skole i dag lan-
cerer e-magasinet Skoleavisen. »Vi skylder alle aktører omkring hele den 
danske grundskole en betydeligt bedre ramme for debatten. For alle gør jo 
deres bedste«, siger chefredaktør Nick Allentoft, Mediehuset DenOffent-
lige, i første nummer af Skoleavisen.

Torsdag 22. oktober 2015 kl. 12.12

Vinderne skriver historien, 
men historie er et taberfag
Det er en gammel nyhed, at historiefaget er hårdt ramt af dårlig 
kompetencedækning. Faktisk bliver næsten 40 procent af hi-
storietimerne i den danske folkeskole varetaget af en lærer, der 
ikke har faget på linje eller tilsvarende kompetencer. Nu viser en 
ny undersøgelse af kompetencedækningen, som HistorieLab har 
offentliggjort, at historiefaget bliver forfordelt, både når der skal 
bevilges efteruddannelse, og når fagfordelingen skal planlægges.

14 /  F O L K E S K O L E N  /  1 9  /  2 0 1 5

Fo
to

: F
ol

ke
tin

ge
t

144580 p12-17_FS1915_Folkeskolen.dk.indd   14 30/10/15   15.26



Følg med og lær om geografi og europæiske juletraditioner i en sjov fortælling om Cirkus Salami.
Cirkus Salami har været på europaturné og skal nu hjem til Villeby for at holde juleforestilling. Det bliver en udfordrende rejse! Hvordan kan en elefant komme med et fly? Og hvorfor forsvinder alle pengene på et tysk julemarked? Vil Cirkus Salami overhovedet nå hjem til jul?

Lyt med og løs de interaktive opgaver  til hver episode på villeby.dk.

ÅRETS JULE KALENDER  FRA VILLEBY!

Hovedspeaker:  

Sofie Lassen-Kahlke

Torsdag 22. oktober 2015 kl. 10.08

Selvbyggede enmands-
orkestre var på skemaet på 
alle skoler i Billund i et stort 
lærings- og forskningspro-
jekt. Her skulle eleverne bygge 
instrumenter og komponere 
musik med minimal lærersty-
ring – og blandt andet opbyg-
ge et enmandsorkester, der 
mindst kunne sige tre lyde. Foto: Billund

 

Onsdag 21. oktober 2015 kl. 15.35

Fredericia: »Megaklasser« presser lærerne 

Flere end hver fjerde folkeskoleelev går i klasser med 25 elever 
eller derover, mens hele 3.400 elever går i klasser med 31 eller 
flere elever. Fredericia Kommune har rekorden – her er 25 elever 
eller flere i 58 procent af klasserne. Kredsformand Per Breckling 
mener, at årsagen er en ny skolestruktur, der har optimeret klas-
sekvotienten, men presser lærerne. »Man kan frygte, at elever-
nes udbytte rammes af det her«, siger han.

Mandag 26. oktober 2015 kl. 08.35

Forskere på svær jagt efter skoler til læseundersøgelse

Hvis Pisa er den sure teenager, er Pirls den søde og dygtige lillesøster – 
den internationale læseundersøgelse, hvor danske 4.-klasseelever i 2011 
havnede i den internationale topfem. Men siden er der sket rigtig, rigtig 
meget i den danske folkeskole, og forskerne hænger lige nu i telefonen for 
at overtale skolerne til at være med i Pirls i marts 2016, lyder det fra leder 
af Pirls 2016, læseforsker og lektor ved Institut for Uddannelse og Pæda-
gogik Jan Mejding.
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gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

 LÆSETEKSTER                  LÆSEVEJLEDER    

Nye læsetekster til VAKS

Af Ina Borstrøm 

■  Lydrette læsetekster 

til hver lektion i VAKS – Lyd for lyd

■  Lydrette læsetekster 

med stigende sværhedsgrad

9
7
5
7

Kollegacoaching  
om faglig læsning

Af Elisabeth Arnbak 

■  Hjælp dine kollegaer 

til bedre undervisning 

i faglig læsning

■  De 7 bedste læse- 

strategier til faglig 

læsning

Skriftlig fremstilling 
med adgang til nettet

Af Charlotte Rytter

■  Fire konkrete skriveforløb  

med respons og feedback

■  Kursus i søgning på nettet  

– om at bruge research i teksten

■  En  sproglige værktøjskasse  

– om at skrive forståeligt, klart 

og varieret

■  Elevens skriveguide – om over-

blik over skriveprocessen

iPRØVEN

Se mere på  
gu.dk
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L Æ R E R  T I L  L Æ R E R

Under Lærer til lærer på  
folkeskolen.dk kan du fortælle 
om gode undervisningsforløb  

og dele viden, råd og  
billeder.

NATIONALE  TEST  
– en løsrevet boble  fra hverdagen
Mette Bak Tang om sine overvejelser i relation til de nationale test, 
og hun spørger: Hvem, børn eller forældre, får gavn af at få et brev om, 
at barnet er blevet målt til at være mangelfuldt?

Når vi får at vide, at børn i 3. klasse, der skal 
testes i matematik i nationale test, må med-
bringe papir, blyant og lommeregner til testen, 
bliver jeg temmelig overrasket. 

Her er nogle refleksioner: Hvor er taltav-
lerne? Centicubes? Og alle de andre ting, bør-
nene bruger i deres hverdag til at gen-
nemføre regnestykker med?

Hvordan kan vi forvente, at 
børnene viser, hvad de kan, når 
de ikke må bruge de hjælpemid-
ler, vi opfordrer dem til at bruge 
i deres hverdag? De nationale 
test bliver en løsrevet boble fra 
hverdagen og en kunstig situation, 
hvor børnene bliver forvirrede og kede 
af ikke at kunne løse opgaverne, på samme 
måde som de plejer.

I 45 minutter skal børnene præstere. De 
skal vise, i hvilken grad de har erhvervet sig de 
færdigheder, der er forventet af dem på deres 
klassetrin. De skal vise, om deres færdigheder 
er rigtig gode eller mangelfulde. Det er skræm-

mende, at vi måler børns faglige niveau på 45 
minutters præstation – børn på ni år og yngre. 
Særligt siden undersøgelser viser, at børn i den 
alder slet ikke kan koncentrere sig i mere end 
20 minutter ad gangen.

Vel at mærke måler vi deres færdigheder, 
ikke deres evne til at løse problemorienterede 
opgaver, tænke og ræsonnere, men kun deres 
evner inden for færdighedsregning – som de i 
øvrigt i mange tilfælde må bruge deres lomme-
regner til hjælp til.

Hvem har gavn af, at børnene tvinges igen-
nem de nationale test? Får vi egentlig 

målt det, vi gerne vil? Eller handler 
det ofte om, hvorvidt børnenes 
koncentrationsevne kan klare 
mosten? Og hvem, børn eller 
forældre, får gavn af at få et 
brev om, at barnet er blevet målt 

til at være mangelfuldt?
Måske har selv samme barn ud-

viklet sig flot gennem det sidste år og 
er blevet rost for sin progression.

Er der nogen, der kan give mig en forklaring, 
som jeg kan give min 3. klasse inden forårets 
test? 

TEKST 

METTE BAK TANG 
FOLKESKOLELÆRER
FREDERIKSBERG NY SKOLE

De nationale test bliver en løsrevet boble 
fra hverdagen og en kunstig situation, hvor 
børnene bliver forvirrede og kede af ikke at 

kunne løse opgaverne, på samme måde som 
de plejer, reflekterer lærer Mette Bak Tang 

over en test, hun har gennemført i 3. klasse. VIDSTE DU
At nyhedsbreve fra folkeskolen.dk ikke er som alle andre 
nyhedsbreve! Få nyt om dine egne fag eller nyt om skolen i 
den kommune, du interesserer dig for - eller begge dele

Tilmeld dig nyhedsbrev på folkeskolen.dk
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»Det kommer lidt bag på mig«. 
Sådan lyder reaktionen fra formand for 

Københavns Lærerforening Jan Trojaborg på, 
at hele fire af kredsens medlemmer har valgt 
at stille op til hovedstyrelsen i Danmarks Læ
rerforening. 

Han er på den ene side glad for den inte
resse, det er udtryk for, men han er også lidt 
bekymret.

Københavns Lærerforening har haft en selv
stændig status, hvor den fast havde to pladser 
i hovedstyrelsen. Ved sidste hovedstyrelsesvalg 
for fire år siden ændrede det sig, så formand 
for Københavns Lærerforening Jan Trojaborg 
og næstformand Lars Sørensen blev valgt på 
samme vilkår som andre kandidater. Jan Troja
borg genopstiller ikke til hovedstyrelsen, men 
anbefaler sine medlemmer at stemme på Lars 
Sørensen og Kjell Nilsson, der er medlemmer 
af kredsstyrelsen i Københavns Lærerforening.  
Men de to kandidater Line Frederiksen Baads
gaard og skolebibliotekarernes formand, Bir
gitte Reindel, er også fra København.

»Det nye er, at der er to almindelige med
lemmer, der stiller op. Det er udtryk for poli
tisk interesse. Det tager jeg hatten af for«, siger 
Jan Trojaborg. Han er samtidig bekymret, fordi 
der lige nu i DLF er behov for en stor sam
menhængskraft og tæt sammenhæng mellem 
hovedstyrelse og kredse

»Det kan godt give problemer, hvis mange 
uden et organisatorisk bagland kommer ind. 
Der er et stort behov for, at de, der sidder i ho
vedstyrelsen, har en stærk forankring i de lokale 
foreninger, så der sker en gensidig udveksling af 
viden og synspunkter«, siger Jan Trojaborg. 

Traditionen i DLF er, at hovedstyrelsesmed
lemmer har en tilknytning til en kreds eller en 
gruppe som eksempelvis børnehaveklassele
derne. Niels Christian Sauer blev første gang 
valgt ind i hovedstyrelsen i 2000 og har været 
eneste medlem uden tilknytning til en kreds 
eller gruppe. Han mener, at der bør være 
begge typer medlemmer i hovedstyrelsen.

»En hovedstyrelse, der kun består af folk, 
som er forankret i kredsstyrelser, mister en hel 
del. Der foregår meget på lærerværelserne, 
der ikke kommer med i kredsene«, siger Niels 
Christian Sauer, som heller ikke genopstiller. 

Han lægger vægt på, at der er medlemmer af 
hovedstyrelsen, der ikke er bundet af et man
dat fra en kreds eller gruppe. »Men der må 
nødvendigvis være en overvægt af kredsfor
mænd«, siger han.

Fem kandidater stemte nej til OK 15
De nyopstillede kandidater til DLF’s hovedsty
relse repræsenterer mange holdninger, men 
der er en gruppe, som har det til fælles, at de 
stemte nej til overenskomstresultatet 2015. Her 
nåede KL og DLF i februar frem til et over

TEKST MARIA BECHER TRIER

Afstemningen til hovedstyrelsesvalget foregår 
elektronisk i perioden 19. november til  
1. december. Der er frist for opstilling af kandi-
dater den 16. november klokken 16.00. Du skal 
bruge NemID, når du stemmer. Læs mere om 
afstemningen og kandidaterne i næste nummer 
af Folkekskolen, på folkeskolen.dk og på dlf.org.
Den nye hovedstyrelse tiltræder den 1. januar 
2016.

Hovedstyrelsesvalg 2015

KAMP VALG
til DLF’s hovedstyrelse

23 kandidater kæmper om 18 pladser 
i DLF’s hovedstyrelse. I København stiller 
hele fire kandidater op.
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enskomstresultat, som gav lærerne et ekstra 
løntrin og 15 punkter med fokus på lærernes 
arbejdstid, og samtlige hovedstyrelsesmedlem
mer anbefalede DLF’s medlemmer at stemme 
ja. Syv ud af ti af medlemmerne fulgte anbefa
lingen. Men 30 procent stemte nej.

Allerede dagen efter annoncerede nejsiger 
og formand for Ballerup Lærerforening Mor
ten Refskov, at han stiller op til hovedstyrel
sen, fordi han mener, at der skal tages andre 
midler i brug. 

»Jeg stemte nej til Overenskomst 2015, fordi 
overenskomsten ikke på nogen måde sikrer 
alle medlemmer ordentlige arbejdsvilkår og 
ligger langt fra vores opstillede krav«, lyder det 
fra Morten Refskov i dag. 

Foruden Morten Refskov har Line Frederik
sen Baadsgaard, Kjell Nilsson, Birgitte Reindel 
og Thomas Raa stemt nej til overenskomsten.

»Overenskomst 2015 er en afskrift af lov 
409, og allerede før vedtagelsen fremførte 
jeg, at bilag 1.1 (arbejdstidspapiret, redak
tionen) ikke har nogen anvendelse for den 
enkelte lærer. At organisationerne, inden 
blækket var tørt, kunne være uenige om tolk
ningen af bilaget, viser – efter min mening 
– at det er værdiløst«, siger Thomas Raa fra 
Djurs Lærerforening.

Men langt de fleste af dem, som stiller op, 
stemte ja til overenskomsten. En af dem er 
Erik Cloyd Ebsen fra Aarhus. 

»Selvom resultatet var magert, mente jeg, 
at konsekvenserne ved eksempelvis endnu en 
konflikt var perspektivløse«.

12 hovedstyrelsesmedlemmer genopstiller 
Hele den siddende hovedstyrelse stemte ja. 12 
af hovedstyrelsesmedlemmerne genopstiller. 

En af dem er næstformand i Ballerup Læ
rerforening Jeanette Sjøberg. 

»Jeg stemte ja til Overenskomst 2015, fordi 
jeg kunne se muligheder for at skabe konkrete 
forandringer for medlemmerne. Skridtet fra en 
lovgivet position til en aftalt position er afgø
rende for, at vi kan arbejde konkret på at skabe 
de fremskridt, som medlemmerne har behov 
for i deres hverdag«, lyder det fra Jeanette 
Sjøberg. 

Kredsformand i Esbjerg Kenneth Nielsen 
stemte også ja: 

»Jeg stemte og anbefalede et ja. Vi havnede 
i 2013 i en situation, jeg ikke accepterer, men 
jeg kan da ikke efterlade medlemmerne uden 
håb«. 
mbt@folkeskolen.dk

 

 

De stiller op:
 

Nye kandidater til hovedstyrelsesvalget:

•  Erik Cloyd Ebsen,  
Odder (Århus Lærerforening) 

•  Tine Agenskov,  
Nykøbing Mors (Thy-Mors Lærerkreds) 

•  Line Frederiksen Baadsgaard,  
Dragør (Københavns Lærerforening) 

•  Charlotte Catarina Holm,  
Odense (Odense Lærerforening) 

•  Morten Refskov,  
Ballerup (Ballerup Lærerforening) 

•  Anders Liltorp,  
Hvidovre (Rødovre Lærerforening) 

•  Kjell Nilsson,  
København (Københavns Lærerforening) 

•  Thomas Raa,  
Rønde (Djurs Lærerforening) 

•  Ulrik Nielsen,  
Tønder (Tønder Lærerkreds) 

•  Rikke Gierahn Andersen,  
Åbyhøj (Århus Lærerforening) 

•  Birgitte Reindel,  
København (Københavns Lærerforening)  

 
Nuværende hovedstyrelsesmedlemmer, 
som genopstiller:

•  Bjørn Hansen,  
Holbæk (Holbæk Lærerkreds) 

•  Gordon Ørskov Madsen,  
Aarhus (Århus Lærerforening) 

•  Thomas Andreasen,  
Næstved (Næstved Lærerkreds) 

•  Flemming Ernst,  
Brøndby (Hvidovre Lærerforening) 

•  Regitze Flannov,  
København (Frederikssund Lærerkreds) 

•  Jeanette Sjøberg,  
Ballerup (Ballerup Lærerforening) 

•  Lars Busk Hansen,  
Hjørring (Lærerkreds Nord) 

•  Niels Lynnerup,  
Haderup (Herningegnens Lærerforening) 

•  Kenneth Nielsen,  
Esbjerg (Esbjerg Lærerforening) 

•  Jens Jakob Skovmand,  
Hørsholm (Hillerød Lærerkreds)

•  Ulla Koch Sørensen,  
Aalborg (Aalborg Lærerforening) 

•  Lars Sten Sørensen,  
Brønshøj (Københavns Lærerforening) 

Læs et udpluk af kandidaternes holdning ved 
denne artikel på folkeskolen.dk. I næste num-
mer af Folkeskolen medfølger en præsentation 
af samtlige kandidaters holdninger. 

Afstemningen til hovedstyrelsesvalget finder 
sted 1. december. Der er frist for opstilling af 
kandidater mandag den 16. november klokken 
16.00.

Læs mere om kandidaternes udtalelser om 
Overenskomst 2015 og andre artikler på folke-
skolen.dk under Hovedstyrelsesvalg 2015. 

Valg til DLF’s hovedstyrelse
DLF’s medlemmer skal ved en elektronisk afstemning afgøre, hvem der får pladserne i 
DLF’s hovedstyrelse. Hovedstyrelsen kommer fremover til at bestå af 23 medlemmer. 
Formand Anders Bondo Christensen og næstformand Dorte Lange er genvalgt for de 
næste fire år. Skolelederne, de studerende og pensionisterne har egne repræsentanter. 
Så hovedstyrelsesvalget kommer til at stå om 18 pladser. For at stille op skal kandida-
ter udfylde en stillerliste, hvor mindst 20 og højst 50 medlemmer skriver under på, at 
de ønsker, man stiller op. 
Alle kandidater præsenteres i Folkeskolen, der udkommer den 19. november, og redak-
tionen vil dække valgkampen både i bladet og på folkeskolen.dk.

Læs også
Folkeskolen har spurgt samtlige kandidater, 
hvad de stemte ved urafstemningen om 
Overenskomst 2015, og hvilke temaer de 
synes er vigtige. Læs alle svarene og mere 
om valget på folkeskolen.dk under hoved-
styrelsesvalg.
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U N G D O M S U D DA N N E L S E R

Indvandrerbørn fra ikkevestlige lande gør i 
stigende grad som danske unge: De gennem-
fører en ungdomsuddannelse. Pigerne ligger 
næsten på niveau med danske piger, mens 
drengene fortsat halter bagefter. Men indvan-
drerdrengene haler ind på de danske drenge.

Det viser en analyse fra Rockwool Fondens 
Forskningsenhed. Analysen ser på, hvor man-
ge der har fået en ungdomsuddannelse, fem 
år efter at de gik ud af 9. klasse i perioden fra 
1990 til 2007. 

For hver ny årgang nærmer indvandrerbør-
nene sig de danske børns niveau. I 1995 havde 
50 procent af de unge indvandrere, der er 
født i Danmark, taget en ungdomsuddannelse. 
Tallet var 32 procent for dem, der er født i et 
andet land. I 2012, altså 17 år senere, var tal-
lene steget til henholdsvis 60 og 55 procent.

»Det er en positiv integrationshistorie, 
at indvandrerne haler ind på danske børn. 
Ikke mindst at også drengene gør det, men 
udviklingen er ikke overraskende i forhold 

TEKST HENRIK STANEK

Flere indvandrerdrenge tager 
en ungdomsuddannelse

Drengene haler ind på deres danske kammerater – pigerne ligger 
stort set på niveau med danske piger, viser ny analyse.

Selv om indvandrerdrengene 
haler ind på deres danske 
kammerater, halter de stadig 
bagefter. Det hænger ifølge 
analysen sammen med, at de 
får dårligere karakterer i 
folkeskolen. 
Arkivfoto: Simon Jeppesen

Så mange har taget en ungdomsuddannelse

Forlod folkeskolen i 1990:

Kilde: Rockw
ool Fondens Forskningsenhed

Forlod folkeskolen i 2007:

Danske børn: Indvandrerbørn  
født i Danmark: 

Indvandrerbørn født 
uden for Danmark:
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Mens andelen af danske unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse, er steget med seks procent-
point, er stigningen ti procentpoint blandt indvandrerbørn, som er født i Danmark. Hos indvandrerbørn født 
i andre lande er fremgangen endnu større.
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til andre kendte tal om indvandrere«, siger 
forskningschef Jan Skaksen fra Rockwool 
Fonden.

At børn født i udlandet haler særlig hurtigt 
ind på de danske børn, skyldes, at de, der 
kommer til Danmark fra ikkevestlige lande, er 
blevet yngre.

»Jo tidligere indvandrerbørnene kommer 
i skole, jo bedre går det. Hvis de kommer til 
Danmark som højst syvårige, får de hele fol-
keskolen med, og det smitter betydeligt af på, 
hvor godt de klarer sig«, siger Jan Skaksen.

I 2012 havde 70 procent af de danske unge 
gennemført en ungdomsuddannelse, så uan-
set om unge med indvandrerbaggrund er født 
i Danmark eller ej, halter de stadig lidt bagef-
ter. Det hænger ifølge analysen sammen med, 
at de får dårligere karakterer i folkeskolen.

»Et eller andet gør, at børn med indvan-
drerbaggrund klarer sig dårligere i folkesko-
len, og det tager de med sig til næste niveau. 
Men hvis man laver det tankeeksperiment, at 
danskere og indvandrere får ens karakterer til 
afgangsprøverne, vil flere unge indvandrere 
vælge  en ungdomsuddannelse. Jo højere 
karakterer de har, i jo højere grad tager de en 
ungdomsuddannelse«, siger Jan Skaksen.

Måske vil indvandrerne endda overhale 
danske unge.

»Indvandrerpigerne ligger stadig lidt un-
der de danske piger, men de, der får samme 
karakterer som danske piger, gennemfører i 
højere grad en ungdomsuddannelse end de 
danske piger«.

Chancelighed savnes i folkeskolen
Analysen svarer ikke på, hvorfor indvan-
drerbørnene stadig halter efter deres danske 
kammerater. Men ifølge lektor Mette Ginman 
fra videreuddannelsesprogrammet inklusion 
og integration på professionshøjskolen UCC i 
København er folkeskolen ikke god nok til at 
sørge for chancelighed.

»Vi er blevet bedre til at inkludere tospro-
gede børn, men som en forholdsvis ny indvan-
drernation er vi endnu ikke dygtige nok til at 
undervise børnene ud fra deres sproglige for-
udsætninger. Lærere skal vide, hvordan spro-
get fungerer i deres fag, så eleverne kan ud-
vikle deres fagsprog, samtidig med at de lærer 
faget. For eksempel bruges der ofte bydeform 
i hjemkundskab, hvor opskrifterne har udsagn 
som ’put i’ og ’rør rundt’. Det skal læreren tale 
med eleverne om«, siger hun.

Skolen kan også blive dygtigere til at bygge 
på indvandrerbørnenes flersprogethed.

»Jeg taler ikke om modersmålsundervis-
ning, men hvis lærerne er nysgerrige over for 
elevernes sproglige kompetencer, føler de sig 
anerkendt. Samtidig bygger det bro til hjem-
met«, siger Mette Ginman.

At indvandrerne uddanner sig, er en af 
vejene til god integration. 

»Det danske arbejdsmarked er svært at 
komme ind på, for med forholdsvis høje løn-
ninger skal man kunne vise, at man kan skabe 
værdi for virksomheden. Indvandrere er sat 
lidt tilbage på grund af deres sproglige og 
kulturelle færdigheder, så det er vigtigt, at de 
uddanner sig«, siger Jan Skaksen.

Mette Ginman glæder sig over, at flere gen-
nemfører en ungdomsuddannelse, men der 
er stadig lang vej igen.

»Lige nu får vi mange flygtninge. Samti-
dig er dansk som andetsprog afskaffet som 
linjefag på læreruddannelsen. Derfor er vi 
afhængige af, at lærerne efteruddanner sig på 
området, for de har brug for den viden«, siger 
hun. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

ABERNE I REE PARK HAR 
ET SKØNT INDEKLIMA
Hvordan er indeklimaet hos 
dig og dine kolleger?

Den rigtige luftfugtighed giver optimalt 
indeklima og mindsket sygefravær. 
Læs mere på www.condair.dk/aber

Udvalgte danske referencer:  
SEB Bank
Udenrigsministeriet
Ree Park

Dødningehoved-
aberne i Ree Park 
nyder et skønt inde-
klima, som luftbe-
fugtning er med til
at skabe. Et optimalt 
indeklima med en 
relativ luftfugtighed 
på 45-55 % året
rundt opnås med 
dyser, som forstøver 
vand ud i luften.
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En bombe under 
folkeskolen

I stedet for at forholde sig til den drama-
tiske udvikling undviger politikerne ansvaret 
med den sædvanlige talen udenom: »Der er 
ikke entydig sammenhæng mellem resurser 
og kvalitet«, »Folkeskolens resurser skal bru-
ges bedre, så eleverne får mere undervisning 
af bedre kvalitet«.

Hallo! Udgiften per elevtime er allerede 
faldet med 26 procent, over halvdelen af 
kommunerne har besluttet yderligere bespa-
relser på folkeskolen, og gennemføres om-
prioriteringsbidraget, kommer folkeskolen til 
at stå for tur endnu en gang, hvilket Michael 
Ziegler på KL’s vegne proklamerede på kon-
gressen i september. Vi orker ikke mere poli-
tikersnak – vi vil have handling.

Lærere og ledere knokler for at give ele-
verne en god skoledag. Vi har valgt vores ar-
bejde, fordi vi synes, det er fantastisk vigtigt. 
Vi står hver dag med ansvaret for den kom-
mende generations dannelse og uddannelse. 
Vi må forlange, at minister, ordførere og alle 
folketingsmedlemmer tager deres ansvar for, 
at vi kan lykkes med vores opgave.

I over halvdelen af landets kommuner er 
det vanskeligt at skaffe det nødvendige antal 
lærere, og problemet er stærkt stigende. Det 
er en bombe under folkeskolen. Der findes 
kun én løsning: Lærerne skal opleve, at de 
kan lykkes med deres opgave. Vi mangler et 
politisk ansvar – og det haster! 

Prisen per undervisningstime per elev er fal-
det med 26 procent fra skoleåret 2009/2010 
til skoleåret 2014/2015. 

Først gennemførte kommunerne så 
store besparelser, at antallet af lærere blev 
reduceret med 12 procent, mens elevtallet 

kun faldt med fire procent, og i forlængelse 
af det besluttede Folketingets flertal så en 
skolereform, der medførte en markant udvi-
delse af de timer, eleverne skal tilbringe på 
skolen, vel at mærke uden at der blev tilført 
én krone til at løse den opgave.

 I over halv-
delen af landets 
kommuner er 
det vanskeligt at 
skaffe det nød-
vendige antal 
lærere, og pro-
blemet er stærkt 
stigende. Det er 
en bombe under 
folkeskolen.
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} Kommentarer til Folkeskolen s 
tema om de nationale test
 
Niels Christian Sauer:
»… Det er flere år siden, at mi-
nisteriet første gang blev gjort 
opmærksom på konkrete ek-
sempler på, at den var rivende 
gal med testenes validitet. 
Hemmeligholdelse, tavshed og 
udenomssnak i lange baner har 
været ministeriets svar, og re-
aktionen på de sidste nærmest 
lattervækkende afsløringer fra 
Norddjurs fortsætter i dette 
spor.  
Ministeriet har kendt historien 
i over en måned, men har ’ikke 
haft lejlighed til at kigge på’ 
sagen endnu. Og nu vil man da 
’selvfølgelig kigge på det’. Der vil 
dog ’altid være statistisk usik-
kerhed i pædagogiske test’, om-
end det ’udligner sig, når man 
kigger på kommune- og lands-
niveau’, forsikrer kontorchefen. 
Ingen grund til alarm!
Rent bortset fra de konsekven-
ser, det har for den enkelte elev, 
der bliver stemplet som mangel-
fuld på baggrund af tilfældige 
testresultater, og for den lærer, 
hvis arbejde på denne måde 
bliver underkendt på usagligt 
grundlag, må man spørge: Hvad 
skal hele dette enormt resur-
sekrævende cirkus gøre godt 
for, hvis resultaterne alligevel 
udligner sig? Hører manden ikke, 
hvad han selv siger? Så kan 
man jo lige så godt tage bade-
vandstemperaturen på Bellevue 
ved at stikke et termometer ned i 
Stillehavet«.

Anette Rydder Henriksen:
»Vi er mange, der har vidst siden 
første forsøg med nationale test, 
at målesikkerheden umuligt 
kunne være i orden. Vi har også 
sagt det. Der er desværre for 
praktikeren i dag en meget lang 
vej fra at have ret til at få ret – 
måske er der håb forude nu«.

DLF MENER
AF ANDERS BONDO CHRISTENSEN 
FORMAND FOR DLF  
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} Mere om de nationale test

Niels Jakob Pasgaard:
»De nationale test duer ikke. Det har 
vist altid været et problem. Desværre er 
problemet endnu større nu, fordi skolere-
formens succes skal måles på, om der er 
fremgang i de nationale testresultater i 
læsning og matematik. Hvad gør man så? 
Man kan jo ikke måle reformens succes 
med noget, der ikke duer«.

Lasse Bak Sørensen:
»Måske skulle man bare lade være med 
at smide flere millioner og elever ned i det 
bundløse målingshul«.

Karsten Bräuner, lærer, Klarup Skole, Aalborg

EN ARBEJDSTIDSQUIZ  
FOR POLITIKERE
To af de nedenstående eksempler holder 
ikke vand, ét gør, men hvilket?

Eksempel 1: Journalist Hansen har ar-
bejdet på en historie i lang tid. En tidlig 
morgen ringer hans redaktør og fortæller, 
at der er sket en udvikling i sagen, hvor-
for han omgående skal stille på redak-
tionen. Hansen ankommer klokken 5 og 
arbejder uafbrudt til klokken 23. Næste 
dag skriver han 18 arbejdstimer på. »Det 
går sandelig ikke«, siger redaktøren, »for 
ifølge lov 407 kan journalister højst få løn 
for 14 timers arbejde per døgn«.

Eksempel 2: Et Aalborg-firma har på Sjæl-
land tre kunder, der alle skal serviceres 
»her og nu«. Servicetekniker Nielsen har 
lovet at klare dem alle tre på én lang dag. 
Han tager af sted i firmabilen klokken 
5 og returnerer igen klokken 23. Næste 
dag skriver han 18 arbejdstimer på. »Det 
går sandelig ikke«, siger direktøren, »for 
ifølge lov 408 kan serviceteknikere højst 
få løn for 14 timers arbejde per døgn«.

Eksempel 3: Folkeskolelærer Jensen skal 
på lejrskole med 8.a. For at være tidligt 
fremme tager klassen af sted med bus 
klokken 5, og så er Jensen ellers »på« ind-
til klokken 23, plus at han en gang eller 
to i løbet af natten skal tage en runde for 
at sikre, at eleverne er på deres værelser 
og sover. Men den tid tæller han ikke 

med. Da Jensen kommer hjem, skriver 
han 18 arbejdstimer på for førstedagen. 
»Det går sandelig ikke«, siger skolelede-
ren, »for ifølge lov 409 kan folkeskolelæ-
rere højst få løn for 14 timers arbejde per 
døgn«.

Hvilket af de tre eksempler kunne være 
hentet fra virkelighedens verden? Send 
dit svar til: mail@kbrauner.dk. Præmien 
er på 50 kroner, omtrent svarende til 
den diæt efter skat, som en folkeskole-
lærer oppebærer per døgn, når han er på 
lejrskole med kosten betalt.

 Da Jensen 
kommer hjem, 
skriver han 18 
arbejdstimer 
på for første-
dagen. »Det går 
sandelig ikke«, 
siger ...

1.232 

Studietur?

Vi kører jer 
billigt til 

Berlin eller 
et andet sted i 
Danmark eller 

Europa

Send en forspørgsel via vores 
site eller ring 86 19 01 01
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I N T R OV E R T E  E L E V E R

DIALOG  
HJÆLPER
INTROVERTE  
ELEVER

NÅR TALE ER  GULD  OG TAVSHED ET PROBLEM 
Hver tredje dansker er introvert. Om vi er introverte eller ekstroverte, er et prisme, 
som psykologer og terapeuter bruger til at se igennem, så vi kan opnå større for-
ståelse for os selv og menneskene omkring os. Det gør de, fordi det er et af de 
grundlæggende karaktertræk, som har størst indflydelse på vores personlighed. 
Vi befinder os alle et unikt sted på spektret mellem de to yderpoler »introvert« og 
»ekstrovert«, og vi har alle introverte og ekstroverte sider. Alligevel har hjernefor-
skere de seneste år været i stand til at udføre en række studier, som viser, hvordan 
hjernerne hos introverte og ekstroverte reagerer forskelligt på ydre påvirkning. Som 
introvert bliver man hurtigere udmattet af at være sammen med mange menne-
sker i lang tid ad gangen, man har et større behov for ro for at kunne koncentrere 
sig, og man har brug for længere tid til at danne sig en mening.

I den nye skolehverdag med lange dage har mange af eleverne brug for hjælp fra 
deres lærer. På disse sider kan du læse om Camillas kamp med sig selv og sit intro-
verte væsen. Du finder også tre gode råd til, hvordan du hjælper introverte elever.

T E K S T :  A S B J Ø R N  B R A N D T- P E D E R S E N  •  I L L U S T R AT I O N :  P E R N I L L E  M Ü H L B A C H 

TALE ER GULD – TAVSHED ET PROBLEM: 

»Du skal sige mere«. Sætningen er formentlig blandt de 
mest brugte til skole-hjem-samtaler landet over, men trods  
de gode intentioner bag giver den ofte bagslag. I stedet har  
introverte elever brug for lærerens forståelse og accept.
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Camilla Lærke Lærkesen sidder og kigger på 
de andre, mens hun nøje lytter efter, hvad 
de siger. Det gør hun som regel, når der er 
gruppearbejde i hendes folkeskoleklasse på 
Store Magleby Skole nær Dragør. Sådan har 
det været hele hendes skoletid. Når hun ind
imellem tager ordet, er det kun for en kort 
stund, og så giver hun sig igen til at lytte. Til 
at observere de andre. Det undrer hendes 
lærere, for hun klarer sig godt skriftligt, og 
de beskriver hende som en kvik elev. Alligevel 
byder hun ikke ind i gruppen, hvor de andre 
elever får lov til at tage ordet og styringen. 

Da klokken ringer til frikvarter på Store 
Magleby Skole, forvandles skolens gange og 
udendørsarealer til én stor, larmende lege
plads. Så her er Camilla ikke. I stedet er hun 
med tre veninder søgt ned i kælderen – der
ned, hvor de andre børn sjældent kommer 
– og her sidder de på hver deres gamle træ
stol i et rum uden vinduer og lægger planer. 
Næsten hvert frikvarter forløber på denne 
måde. De planlægger, hvordan de skal blive 
accepteret af de populære børn i klassen. 
Pigerne er inspireret af »Grease«, som de alle 
har set, hvor en af hovedpersonerne går fra 
at være den stille, kiksede og nørdede pige 
med briller til at være den smukke, udad
vendte og populære pige – en pige, som går i 
læderjakke og har touperet hår. Pigerne be
slutter sig for at ændre på deres garderobe.

Forstå de stille børn
Frank Spring, adjunkt på University College 
Sjælland, har mange års forskning i psykologi 
og ledelse bag sig. Sammen med Heidi Honig 
Spring har han skrevet bogen »Stille stem-
mer« om tavse og indadvendte børn i den 
inkluderende folkeskole. 

»Lærerne efterlyser redskaber til at forstå 
de stille børn, og det kan jeg godt forstå, for 
det er ikke så enkel en problematik, som 
man umiddelbart kunne tro«, siger Frank 
Spring.

For når sølvpapirskugler og papirfly flyver 
gennem luften, og lyden fra virale videoklip 
spiller fra børnenes smartphones, rettes læ-
rerens fokus naturligt mod de larmende ele-
ver, mener han. Men selvom de fylder min-
dre, må man ikke glemme de stille elever, 

CAMILLA  I
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Udfordring:  
Stilheden kan være naturlig

Som lærer er tavshed en særligt komplice-
ret udfordring, da den kan være udtryk for 
dybereliggende problemer hos barnet, men 
også bare kan skyldes, at barnet er introvert 
af natur. 

»Nogle elever er bare mere stille af natur, 
end andre er, men man kan sagtens være 
stille og trives. Det behøver ikke at være ud-
tryk for et problem i elevens privatliv, og det 
behøver ikke at være et problem for eleven. 
Men hvis man som lærer italesætter det som 
et problem, bliver det ofte også opfattet så-
dan af eleven«, siger Frank Spring.

Som samfund har vi en idé om, at børnene 
skal være meget verbale – og en tendens til at 
gøre stilheden til et problem – også når barnet 
selv trives fint med den. Det fortæller professor 
ved Universitetet i Agder Ingrid Lund.

»Det er en svær balance som lærer, for 
børn har brug for at træne deres sociale 
kompetencer, til når de skal ud i verden og 
klare sig blandt andre mennesker. Meget i 
den sociale situation handler om træning. 
Hvis barnet trives med et stille sind, må 
man forsøge at finde den rette balance mel-
lem at udfordre barnet og lade det vælge sin 
egen vej«, siger hun.

Løsning:  
Gå i dialog med barnet

 
 
For at finde ud af, om det stille barns ad-
færd er udtryk for mistrivsel – for eksempel 
problemer i hjemmet, at barnet føler sig 
udenfor eller måske ligefrem har psykiske 
vanskeligheder, som kræver behandling – 
bør man som lærer have en løbende dialog 
med barnet, men det forudsætter tillid i 
relationen. Det ser Frank Spring som en af 
hovedkonklusionerne i »Stille stemmer«.

»Det bedste korte råd, jeg kan give, er, 
at man som voksen sammen med eleven 
finder ud af, hvad baggrunden for tavshe-
den er, og derpå finder den rette måde at 

arbejde med tavsheden på. Det kan tage tid 
og kræver tålmodighed, men selvom man har 
travlt, er det vigtigt at komme i dialog med 
de stille elever. Som det fremgår i reformen, 
skal trivslen i skolen jo styrkes, og det gælder 
også de stille og introverte elever«, siger han.

En god tommelfingerregel til at finde ud 
af, om barnet trives med sin tavshed, er at 
holde øje med, hvilken tilgang klassekamme-
raterne har til barnet.

»Når tavshed hindrer venskaber og sociale 
relationer, gør det, at livskvaliteten forringes. 
Så hvis man kan se, at barnet ikke inviteres 
ind i fællesskabet af klassekammeraterne, vil 
der nok være tale om et problem, som man 
skal forsøge at gøre noget ved. Men det er 
en menneskeret at være stille, og der er ikke 
noget galt med, at en elev gerne vil være alene 
indimellem«, siger Ingrid Lund.  

 

Camilla forstår det ikke selv. For selvom det 
måske kunne tolkes sådan, er Camillas til
bageholdenhed ikke et udtryk for manglende 
interesse eller engagement. Hun foretræk
ker bare ofte at lytte til, hvad de andre har 
at sige, frem for selv at snakke. Og når hun 
en gang imellem får lyst til at sige noget, 
har hun brug for at formulere det inde i sit 
hoved, før hun siger det, så det lyder helt rig
tigt. Ofte betyder det, at en anden når at sige 
det, hun ville sige, eller at samtalen bevæger 
sig videre, så hendes perfekt formulerede 
sætning ikke længere virker relevant. Og så er 
der jo ingen grund til at sige den højt.

»DU SKAL SIGE MERE« 
– IMPLICIT BUDSKAB NR. 1: DET ER ET PROBLEM AT VÆRE  STILLE

som ifølge Frank Spring ofte er ambivalente 
omkring deres stille væsen. På den ene side 
har de et behov for, at det bliver anerkendt 
og accepteret. På den anden side har de ofte 
et usagt ønske om at sige mere i klassen, så 
de kan føle sig som en del af det sociale fæl-
lesskab og blive anerkendt for deres faglige 
kunnen. 

I den moderne folkeskole med stigende 
uro i klasselokalerne, længere skoledage og 
mere gruppearbejde er der en udfordring for 
de introverte elever. Og kigger man på om-
givelsernes forventninger til børnene, bliver 
udfordringen ikke mindre.

Hvis man spørger Frank Spring, er der 
intet vundet ved at fortælle dem, at de skal 
sige mere. Det samme mener Ingrid Lund, 
som er specialpædagog og familieterapeut 
ved Universitetet i Agder i Norge, og som nok 
er den person i Norden, der har forsket mest 
i stille og introverte elever. Det skyldes, at 
der på trods af de velmenende intentioner i 
sætningen »du skal sige mere« ligger en række 
implicitte budskaber bag, som let kan mis-
forstås og være med til at opretholde elevens 
tavshed. 

Når gruppearbejdet i klassen er overstået, bli
ver Camilla tit sur på sig selv over, at hun ikke 
har sagt mere. Det får hun jævnligt at vide af 
sine lærere, at hun skal. Hver gang tænker hun, 
at nu skal hun tage sig sammen. Nu skal det ske. 
Men når hun kommer ind i klassen igen, ender 
hun alligevel med at holde sig tilbage. 

CAMILLA  I I

CAMILLA  I I I
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Udfordring:  

Dårlige oplevelser kan skræmme

Når et barn først har taget mod til sig til at 
tage ordet i klasseundervisningen, er det 
vigtigt, at det også får en positiv oplevelse 
ud af det. Ellers risikerer oplevelsen at 
afskrække barnet fra igen at forsøge. 

  »Hvis den stille elev bliver mødt ne-
gativt med drillerier eller hån fra klassen, 
vil det blot bekræfte elevens selvforståelse 
om at være dårlig til at tale foran mange 
mennesker – og måske endda fasttømre en 
oplevelse af at være marginaliseret«, siger 
Frank Spring.

  Professor Ingrid Lund fortæller, at 
tavsheden hos nogle af de stille børn, hun 
har snakket med, er blevet grundlagt af 
dårlige oplevelser helt tilbage i børnehaveti-
den.  

  »Forskningen viser, at mange af de 
unge, som er stille, er det, fordi de har dår-

»DU SKAL SIGE MERE« 
– IMPLICIT BUDSKAB NR. 2:  
DET VIL ALTID VÆRE GODT FOR ELEVEN AT SIGE MERE

Stå stærkere i din karriere. 
Få en IT-diplom på dit CV.

-  Du lærer at kode i .Net

-  Du får nyeste viden om netværkssikkerhed, firewalls, 

kryptering og sikker mail

-  Du bliver endnu bedre til at vejlede kolleger og elever 

om brug af it

-  Du kommer på forkant 

med de nyeste hard- og softwareteknologier

-  Du lærer at udvikle, implementere og teste webapp likationer

-  Du får adgang til et inspirerende netværk med andre 

it professionelle

Styrk din karriere
VIA University College

It-diplomuddannelsen er en værktøjskasse. Fyldt med brugbare og praktiske 

værktøjer, der gør dig endnu bedre til at varetage din rolle som it-ansvarlig 

eller it-vejleder på din skole. 

It-diplomuddannelsen består af 5 moduler og et afgangs projekt, der dokumenterer din viden. Du kan tage modulerne 

enkeltvist og på sigt bygge dem sammen til en fuld it-diplomuddannelse. Alle undervisere har mange års erfaring med 

it-udvikling og it-projektledelse. 

Se aktuelle moduler på via.dk/it-diplom
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I N T R OV E R T E  E L E V E R

Udfordring:  

Både indre og ydre forhindringer
 

Som lærer kan man let undervurdere, hvor 
svært det er at komme ud af rollen som den 
tavse elev. Både for eleven selv og for om-
givelserne kræver det omstilling, når den 
stille elev begynder at snakke mere.

lige oplevelser med i bagagen. Hvis de bliver 
mobbet, eller de andre børn griner ad dem, 
når de åbner munden, vil det helt naturligt 
få de introverte børn til at trække sig mere 
ind i sig selv«, siger Ingrid Lund.

Løsning:  

Skab et trygt miljø
 

Når Ingrid Lund taler med de stille børn, 
som gerne vil ændre deres rolle, går et ord 
igen: tryghed. 

»De har alle sagt til mig, at de er klar til 
at blive udfordret, hvis bare det er af en 
voksen, de kender og har tillid til. Hvis det 
er en voksen, de føler sig trygge ved. Og 
hvis det er i rammer, de føler sig trygge ved. 
Eleverne skal have forståelse for hinandens 
udfordringer og ikke le, når de andre begår 
fejl. Det er vigtigt, at man som lærer får 
stoppet denne opførsel, så de stille elever 
føler sig trygge til at forsøge sig«, siger hun.

Det vil ofte hjælpe, hvis de andre elever 
i klassen får øjnene op for de mere stille 
elevers kvaliteter. Her er lærerens kendskab 
til forskellige metoder og hendes konkrete 
planlægning afgørende, hvis man spørger 
Frank Spring.  

»Man kan eksempelvis under et gruppe-
arbejde uddelegere forskellige roller i grup-
pen ud fra sin viden om de enkelte elever 

og sikre, at den stille elev får opgaver, der 
demonstrerer hendes værdifulde bidrag«, 
siger han. 

Og så hjælper det at være bevidst om 
gruppesammensætningen, når der skal la-
ves gruppearbejde.

»Sætter man en introvert elev i en grup-
pe med fire ekstroverte, får den introverte 
elev ikke et ord indført«, siger Ingrid Lund.

Camilla ser sig selv som asocial og sær. Hun 
elsker at sidde derhjemme med en skål corn
flakes i skødet og bladre gennem sin mors 
gamle Ude og Hjemme, tænke over, hvordan 
forskellige mennesketyper opfører sig, eller 
skrive små historier i sin notesbog. Hun for
tæller ofte de andre børn, som vil lege med 
hende, at hun har ondt i hovedet, så hun kan 
gå alene hjem til sig selv, når den hektiske 
skoledag er ovre, og hun nyder stilheden 
og de dybe samtaler med veninderne i det 
tomme kælderlokale. Hver gang larmen fra 
skolen forsvinder bag dem, og pigerne går 
ned ad den mørke trappe til kælderen, føler 
hun sig lidt lettet. Men det gør ikke længslen 
efter at tilhøre den populære gruppe mindre.

»DU SKAL SIGE MERE« 
– IMPLICIT BUDSKAB NR. 3: DET ER LET AT SIGE MERE

CAMILLA  I X

Den 2. Internati onale
Auti sme Verdenskonference

i Herning Danmark

15. - 17. januar 2016
Herning Kongrescenter

World Auti sm Organisati on, Landsfore-
ningen Auti sme og Lokalforening Kreds 
MidtVest er værter for konferencen med 
det overordnede tema:

”Hvad jeg gør - 
er hvem jeg er”

Der vil især blive fokuseret på 4 følgende 
områder i indlæggene fra oplægsholderne:

• Undervisning for børn med auti sme,   
 der omfatt er inklusion

• Uddannelse af fagfolk

• Beskæft igelse af folk med auti sme

• Forskning i auti sme, herunder komor-
 biditet og eff ekti ve behandlingsmetoder

Spændende hovedtalere og oplægsholdere 
fra ind- og udland. Bland andre:
Fred Volkmar, Prof. Yale University, USA
Vera Bernard-Opitz, Psyk.- og Adfærdstera-
peut, Tyskland
Stephen Shore, Ass. Prof. Boston Uni., USA, 
Olga Bogdashina, Dr. og Leder af KSPU, 
Ukraine 
Liselott e Hyveled,Vicedir., NOVO Nordisk, DK
Ross Blackburn, Oplægsholder, har selv 
ASF, UK
Paul Shatt ock, Dr. Sunderland Uni., ti dl. 
præsident WHO, UK
Hilda De Clerq, Leder Opleidingscentrum 
Auti sme, Antwerpen, Belgien
Peter Vermeulen, Ph.d. psykolog & pæda-
gogik, Belgien
Rita Jordan, Prof. Birmingham Uni., UK
Jens Romundstad, Salgsdir., FAKTA, Coop DK
... og mange fl ere

Læs mere om program, 
ti lmelding mv. på 

WAO2016.com
som vil blive løbende opdateret
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»Som mennesker gør vi det, vi har lært, 
og det, vi er bedst til. Hvis barnet omgås 
andre ved ikke at sige så meget, har barnet 
sandsynligvis lært, at dette er den mest 
hensigtsmæssige og måske også mest trygge 
måde at være i relationen til andre på – på 
godt og ondt. Og så kan det være svært at 
ændre adfærd og lige pludselig skulle omgås 
mennesker på en anden måde. Det gælder 
også i forhold til at skulle agere anderledes i 
løbet af en skoledag«, siger Frank Spring.

Blandt klassekammeraterne kan det også 
opleves som en udfordring, når de sociale 
mønstre i gruppen pludselig ændrer sig. 
I »Stille stemmer« beskriver Frank Spring 
og Heidi Honig Spring et eksempel med 
en dreng fra 6. klasse. Til at begynde med 
deltog han ikke aktivt i nogen af sine lek-
tioner, men sammen med klasselæreren fik 
han lagt en plan, som indebar, at han skulle 
vælge én lektion i løbet af dagen, hvor han 
sagde noget. Initiativet blev mødt positivt af 
drengen, som også begyndte at sige mere, 
men lærerne bemærkede, at det blev mødt 
knap så positivt i resten af klassen. Ofte fik 
han ikke lov til at fuldføre sine svar, for når 
han forsøgte, opstod der afbrydelser og uro i 
klassen, hvor eleverne blandt andet kastede 
papirkugler og viskelædere efter hinanden. 
Noget, lærerne aldrig havde observeret i 
klassen før. Spørger man Frank Spring, kan 
årsagen til klassekammeraternes opførsel 
sandsynligvis forklares med, at de begyndte 
at føle sig utrygge.

»I en gruppe danner vi opfattelsen af os 
selv gennem den måde, andre forholder sig 
til os på. Vi er kun noget, i kraft af at andre 
forholder sig til os – altså at vi får feedback fra 
omgivelserne. På den måde hænger relatio-
nerne i en klasse sammen i et bestemt møn-
ster af kommunikation og adfærd. Når en elev 
pludselig ændrer adfærd, bliver mønsteret 
forstyrret. Det kan medføre, at andre i klas-
sen oplever, at deres position – og selvforstå-
else – bliver truet af forandringen. Og derfor 
ser man nogle gange, at de andre elever ube-
vidst forsøger at presse den stille elev, som 
forsøger at ændre adfærd, tilbage i den rolle, 
han før havde«, siger Frank Spring. 

 
 

 

Løsning:  

Tag små skridt

Hvis man forsøger at hjælpe en tavs elev til 
at sige mere, må man også anerkende, at det 
ikke bliver let for eleven, og at det er en pro-
ces, som kan tage tid og kræver støtte. I sin 
forskning har Ingrid Lund snakket med både 
lærere og stille og introverte elever. En dag 
sagde en lærer til hende, at de børn, som 
trækker sig tilbage fra klassen, selv har truf-
fet valget og derfor også selv må melde sig 
på banen igen. Den holdning er hun stødt 
ind i flere gange, men det er en holdning, 
hun meget gerne vil have ændret.

»Mange lader dem bare være i fred, men 
hvis der er mange voldsomme børn, vil de 
stille børn trække sig. Også selvom de har et 
ønske om at sige mere. Og så har de ikke en 
chance, hvis læreren ikke er opmærksom på 
dem og hjælper dem«, siger hun.

Når hun i forbindelse med sin forskning 
snakker med børn, som af den ene eller an-
den grund er stille, er budskabet entydigt. 

»De børn, jeg har snakket med, siger 
alle, at de voksne ikke må opgive dem eller 
stoppe med at spørge ind til dem. Ofte er 
det en god idé at gå ind i et samarbejde med 
dem om, hvad man som lærer kan gøre, og 
hvad de selv kan gøre for, at de kommer på 
banen, hvis det er noget, de har lyst til. Det 
er også vigtigt, at eleven selv tager initiativet 
og først gør det, når hun føler sig klar. Man 
må tage små skridt ad gangen og lægge små 
delmål«, siger Ingrid Lund.

 

Selvom Camilla er meget introvert, er hen
des klasselærer, Rine Korte, ikke bekymret 
for hende. Det ville hun være, hvis Camilla 
ikke var så intelligent og så godt rummet 
i sin familie, som hun er. Camilla selv er 
bekymret. Eller det var hun. 

 

Meget er sket, siden Camilla Lærke Lær-
kesen havde sin daglige gang på Store Mag-
leby Skole. I dag er hun 23 år, læser retorik 
på Københavns Universitet og bor med sin 
kæreste i det indre København. Siden hun 
gik ud af folkeskolen, har hun gået til flere 
coachingforløb for blandt andet at lære at 
blive bedre til smalltalk og til at tale foran 
mange mennesker – men også for at lære 
at udnytte styrkerne ved sit introverte 
væsen som at fordybe sig, koncentrere sig 
og reflektere over tingene. Adspurgt om, 
hvad hun ville sige til sit yngre jeg, hvis hun 
havde muligheden, giver Camilla Lærke 
Lærkesen sig tid til at tænke lidt, mens sæt-
ningerne former sig i hendes hoved.

   »Jeg ville forsøge at forklare hende, at 
det med at være introvert også bare er en 
måde at være på. At der ikke er noget galt 
med det«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Læs også
Artiklen er skrevet af Asbjørn Brandt- 
Pedersen som et bachelorprojekt på 
Journalisthøjskolen i Aarhus. Du kan 
se hele bachelorprojektet »Når tale er 
guld og tavshed et problem« på folke-
skolen.dk 

CAMILLA  V

Camilla Lærke Lærkesen vil i dag gerne udbrede kend-
skabet til det at være introvert, så andre ikke føler sig 
forkerte – sådan som hun gjorde i skolen.

Foto: Privatfoto
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Charlotte Søndergaard og Jonas 
Abel Bitsch startede i samme 
klasse på læreruddannelsen for 
fire år siden og blev lynhurtigt 
et par. De var faktisk sammen til 
den allerførste fest – på anden 
skoledag, som de fortæller med 
lidt generte smil. I juni blev de 
færdiguddannet og startede i 
job i august; hun på folkeskolen 
Rosenvangskolen og han på pri-
vatskolen Interskolen, som begge 
ligger i Viby uden for Aarhus.

»Det var tilfældigt, for vi har 
begge to været i praktik på fol-
keskoler – Charlotte også på en 
efterskole – men ingen af os på 
privatskole. Så vi søgte en masse 
forskellige stillinger, som passede 
til vores fag«, fortæller Jonas Abel 
Bitsch. 

Hun supplerer: 
»Vi har den samme fagkombi-

nation: matematik, idræt og sam-
fundsfag. Så jeg havde også søgt 
den stilling, Jonas fik. Vi kunne 
ikke bare vælge og vrage mellem 
jobbene, så vi søgte alle de mate-
matikstillinger, der var. Man ville 
jo gerne have et job«. 

Tilstedeværelsen fylder
Selvom de endte på de to skoler 
ved lidt af et tilfælde, er de hel-
digvis begge meget glade for de-
res job. Og de mener hver især, 
at de selv har de bedste kolleger, 
elever og skole som helhed. Men 
der er alligevel store forskelle på 
de to skoleverdener. 

En af de mest markante for-
skelle er arbejdstidsaftalen for 

folkeskolen, er de enige om. På 
Rosenvangskolen skal lærerne 
lægge 35 timer om ugen på sko-
len, mens de selv kan bestemme 
over de resterende fem timer 
– på Interskolen skal lærerne 
kun være der til undervisningen, 
mens al den øvrige tid frit må 
placeres. 

»Vi har selvfølgelig kun prøvet 
vores egen model hver især, men 
i mine øjne er Charlotte langt 
mere bundet til skolen, end jeg 
er. Jeg er glad for, at jeg kan for-
berede mig hjemme frem for i 
de fastere rammer på skolen – og 
jeg er god til at adskille arbejdet 
fra privaten, så jeg ikke arbej-
der hver aften og weekend. Det 
handler også om selvdisciplin«, 
forklarer Jonas, som anslår, at 
han er på sin skole mellem 25 og 
30 timer om ugen.

De er enige om, at han har 
det bedste skema, fordi han har 
friheden med de kortere dage. 
Og hvor alle hans timer ligger 
lige efter hinanden med kun 
frikvartererne som pause, er der 
flere huller i Charlottes skema. 

»Jeg har ikke bare timer fra 
8-12 – der er en halv time her 
og der, hvor jeg ikke skal un-
dervise. Men jeg har nogle gode 
blokke til forberedelse. Og det er 
rart at vide, at arbejdet er gjort, 
når man tager hjem«, pointerer 
hun.

Årgangsteam lægger op  
til at samarbejde
Arbejdstidsaftalen på Rosen-
vangskolen gør dog også, at 
de er enige om, at Charlotte er 
den, der arbejder mest af de to. 
Også selvom han på Interskolen 
underviser 25 lektioner, mens 

TEKST JENNIFER JENSEN

FOTO BO AMSTRUPHvem arbejder mest? Har 
det bedste skema? Eller det 

hårdeste job? Lærerparret 
Charlotte Søndergaard og 

Jonas Abel Bitsch startede 
begge som nyuddannet lærer i 
august – hun på en folkeskole 

og han på en privatskole. Det 
giver stof til mange samtaler i 

hjemmet i Aarhus.

Jonas Abel Bitsch, 27 år

Charlotte Søndergaard, 26 år

Underviser som faglærer 
i matematik og natur/
teknologi ved privatskolen 
Interskolen i Viby, Jylland.

Linjefag: 
Matematik i indskolingen, 
idræt og samfundsfag.

Underviser som årgangs-
lærer i matematik, idræt, 
kristendomskundskab og 
natur/teknologi ved folke-
skolen Rosenvangskolen i 
Viby, Jylland.

Linjefag:  
Matematik i udskolingen, 
idræt og samfundsfag.
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hun har 22 – dog med intern vikardækning, 
så det alligevel ender på omkring 24-25. Men 
trods den mere faste tilstedeværelse sætter 
Charlotte stor pris på at være så meget på 
skolen, fordi det betyder mere samarbejde 
med årgangsteamet:

»Det har været en stor hjælp at samarbej-
de meget i teamet. Vi har et møde hver uge, 
og vi taler om eleverne, lægger årsplaner, 
forbereder os og har forældresamarbejdet 
sammen. Der bliver lagt op til, at vi udveksler 
ideer og hjælper hinanden. Det har været en 
god måde at komme ind på skolen på«. 

Jonas mener også, at der bliver lagt meget 
mere op til at samarbejde på Rosenvangsko-
len. Men det er ikke umiddelbart noget, han 

mangler – heller ikke selvom han har skullet 
lægge årsplaner og forberede al sin undervis-
ning derhjemme før skoleårets start.

»På læreruddannelsen blev der gjort 
meget ud af samarbejdet, men der er ikke 
team på samme måde på min skole. Man kan 
selvfølgelig altid gå til sine kolleger, og jeg har 
også en mentor, fordi jeg er nyuddannet«, 
fortæller Jonas og fortsætter: 

»Men der bliver lagt op til, at man klarer 
det selv. Og selvom det har været en stor ud-
fordring, har jeg lært meget af at skulle gøre 
det hele selv. Der er også en frihed i, at jeg 
ikke skal blive enig med andre om forløb, un-
deremner og så videre«. 

Nørdet faglærer eller relationsstærk  
årgangslærer
De er altså enige om, hvem der arbejder 
mest, samarbejder mest, har det bedste 
skema og den største frihed. Men det bliver 
straks sværere, når de skal vurdere, om de 
helst vil være årgangslærer som Charlotte, 
der udelukkende underviser Rosenvangsko-
lens tre 6.-klasser, men i flere fag – matema-
tik, idræt, natur/teknologi og kristendoms-
kundskab – eller faglærer som Jonas, som kun 
underviser i matematik og natur/teknologi, 
men til gengæld har fem forskellige klasser 
fordelt fra 2.-6. årgang. De er indbyrdes mis-
undelige på de fordele, den andens job har:

»Som årgangslærer kender man eleverne 
meget bedre, og man kan se deres alsidighed. 
Måske er en elev i en periode træt af matema-
tik, men blændende i idræt, så man kan have 
et andet syn på dem, hvis man har dem til 
flere fag og kender dem bedre«, lyder det fra 
Jonas. Charlotte tilføjer: 

»Men som faglærer kan man nørde meget 
mere med sit fag og sætte sig mere ind i det. 
Som årgangslærer underviser jeg i fag, jeg 

P R I VAT S KO L E / F O L K E S KO L E

Det var tilfældigt, at Charlotte Søndergaard og Jonas Abel 
Bitsch endte på henholdsvis en folkeskole og en privat-
skole. De bliver ofte spurgt om, hvilke forskelle de oplever 
på de to skoler.

34 /  F O L K E S K O L E N  /  1 9  /  2 0 1 5

144580 p32-35_FS1915_Folkeskole_vs_privatskole.indd   34 30/10/15   13.45



Birk Centerpark 32 · 7400 Herning · Tlf 97 12 84 33 · forlag@herning.dk · www.spf-herning.dk

PRISER EXCL MOMS

Tillykke til Josefine Ottesen med  
Pædagogisk LæringsCenterForenings pris 2015
Josefine er aktuel med en ny serie i 6 bind, Løvindens datter, der tager 
udgangspunkt i de gamle myter om amazonerne.

Under en kamp sker der noget sært. Antiopes syn bliver skarpt, armene 
bliver til forben, og et dybt brøl fylder hendes mund, da hun kaster sig 
frem… og så er serien godt i gang.

Den sorte storm, bind 1 
kr 135,-

Charlotte: Jonas:
Hvem arbejder  
mest? Charlotte Charlotte
Hvem har det  
bedste skema?

Jonas Jonas
Hvem har haft  
den bedste start? Charlotte Jonas
Hvem har den  
største frihed?

Jonas Jonas
Hvem har de  
bedste kolleger? Charlotte Jonas
Hvem har mest 
samarbejde med 
kollegerne?

Charlotte Charlotte

Hvem arbejder på 
den bedste skole? Charlotte Jonas
Hvem er gladest  
for sit arbejde? Charlotte Jonas
Hvem har det  
hårdeste arbejde?

Jonas Charlotte

ikke havde fra læreruddannelsen, og det er 
en stor udfordring. Alligevel mener jeg, at det 
allervigtigste er at kende eleverne. Så hvis jeg 
frit kunne vælge, ville jeg være årgangslærer, 
som underviser i mine fag fra uddannelsen«.

»Du har det hårdeste job«
Det er nok meget godt, at de hver især arbej-
der lige der, hvor de gør. Når de skal svare 
på, hvem der har det hårdeste job, peger de 
nemlig begge to på modparten.

»Charlotte har det hårdest, fordi hun 
skal være så meget på skolen. Jeg begynder 
at kunne forstå nogle af de lærere, som var 
irriterede over de nye arbejdstidsregler, for 
jeg nyder virkelig, at jeg kan forberede mig 
derhjemme«, siger Jonas. Men Charlotte er 
uenig: 

»Jeg mener, Jonas har det hårdest, fordi 
han er så meget på i løbet af dagen. Han har 
ikke pauser ligesom mig, hvor man kan nå 
at tænke den næste time igennem. Og så er 
han meget mere alene om det hele. Min skole 
tager det meget seriøst, at jeg er ’ny i job’. 
Det kan jeg godt lide«. 

Sparring er en stor fordel
De er dog enige i, at det er en stor gave for 
dem, at de som lærerpar kan sparre med 
hinanden om jobbet. Og der bliver talt meget 
om lærergerningen derhjemme.

»Det er dejligt, at vi kan støtte hinanden. 
Vores linjefag gør, at vi også kan hjælpe 
hinanden med det faglige – spørge, om den 
anden har ideer til idræt i morgen, eller 
dele sine egne erfaringer fra dagens natur/

teknologi-lektion, som den anden måske kan 
bruge«, fortæller Charlotte. Jonas supplerer: 

»Når vi oplever noget i vores hverdag – en 
problemstilling eller en udfordring, som har 
frustreret – kan vi vende det herhjemme og 
få et andet perspektiv på, hvordan vi kan løse 
det. Det er rigtig godt at få et andet input til 
det«. 

Derfor er de også ret enige om, 
at de aldrig skal ende i det samme team. Den 
samme skole kan gå an, men der skal være 
forskellige input at bringe hjem – ellers mener 
de, at arbejde og privatliv vil flyde alt for me-
get sammen. For selvom de er et lærerpar, vil 
de også være andet og mere end det. 
jje@folkeskolen.dk 
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Faget lider mange steder 
af manglende fokus på  
faglig kvalitet, og hidtil 
har det da også været 
muligt for den enkelte 
lærer at tillægge under-
visningen en vis laissez 
faire-holdning i sit valg 
(eller fravalg) af indhold 
og i sin prioritering af ak-
tivitet frem for læring.
Natasia Fenger Dahlmann
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Der er ikke kultur for, at lærere opstiller 
læringsmål for eleverne i folkeskolens idræts-
undervisning, og der er færre og færre, der 
sætter mål for den enkelte elevs læring. 

I 2004 var det tre ud af fire lærere (74 pro-
cent), der gjorde det, i 2011 var det ikke en-
gang hver anden (45 procent). Mange opfatter 
idræt som et »pausefag«, hvor fagligheden er 
nedprioriteret. Der er fokus på, hvad eleverne 
skal lave, frem for at se på, hvad de skal lære, 
siger Natasia Fenger Dahlmann i sit profes-
sionsbachelorprojekt fra Læreruddannelsen 
Blaagaard/KDAS ved UCC.

Der er tilsyneladende disharmoni mellem 
de politisk bestemte uddannelsesstandarder, 
som er beskrevet i faghæftet for idræt, den 
gode undervisning og det, der forgår ude på 
skolerne, mener hun. 

»Faget lider mange steder af manglende fo-
kus på faglig kvalitet, og hidtil har det da også 
været muligt for den enkelte lærer at tillægge 
undervisningen en vis laissez faire-holdning i 
sit valg (eller fravalg) af indhold og i sin priori-
tering af aktivitet frem for læring«, skriver hun.

Forenklede mål og dannelsesopgaven
Den går ikke længere. I 2014 fik faget afgangs-
prøve, og fra skoleåret 2015/16 gælder de nye 
forenklede Fælles Mål. »Den udbredte laissez 
faire-holdning til læringsmål og kvalitet i 
idrætsundervisningen er ikke længere tilstræk-
kelig (ikke at den nogensinde har været det!). 
Idræt er et læringsfag, og kvaliteten skal kunne 
måles og dokumenteres«, skriver Natasia Fen-

ger Dahlmann. Og tilføjer så: »Dog sættes der 
samtidig spørgsmålstegn ved, om målstyring af 
idrætsundervisningen vil være på bekostning 
af fagets dannelsesopgave, idet dannelsens 
følelsesmæssige og sociale kundskaber ikke 
umiddelbart kan kvantificeres og dokumente-
res og derved potentielt vil blive tillagt ringere 
værdi i en målstyret undervisningspraksis«.

Det er altså interessant at undersøge, hvor-
dan faget ser ud i spændingen mellem dan-
nelsestradition og curriculumtænkning, lige-
som det er vigtigt at undersøge, hvordan mål-
styring kan anvendes i idrætsundervisningen, 
og hvad målstyring kan betyde for oplevelsen 
af kvalitet i undervisningen, mener Natasia 
Fenger, som derfor har opstillet følgende pro-
blemformulering for sit projekt: »Hvorfor skal 
vi arbejde med læringsmål i idrætsfaget? Og 
hvordan kan arbejdet med læringsmål sikre 
faglig kvalitet i idrætsundervisningen?«

I en diskussion af kvalitetsbegrebet vurde-
rer hun værdigrundlaget for kvaliteten i faget i 
spændingsfeltet mellem en lang dannelsestra-
dition og den angloamerikanske curriculum-
tænkning. Hun belyser nogle af de udfordrin-
ger, som betyder, at der er elever, der deltager 
meget lidt eller slet ikke, og som ikke engagerer 
sig i idrætsundervisningen. »Deltagelse og ikke 
mindst engagement er en forudsætning for læ-
ring, derfor er mangel på samme begrænsende 
for den faglige kvalitet i idrætsundervisningen. 
Jeg sætter udfordringerne i et motivationsper-
spektiv og forsøger at vise, hvordan arbejdet 
med læringsmål kan motivere eleverne til øget 
deltagelse og engagement«, skriver hun.

Fairplay og snyd i sport
Projektets empiriske del foregik i tre 8.-9.-klas-
ser på tre skoler i Københavns Kommune, to 

L Æ R E R P R O F E S S I O N . D K

B A C H E L O R P R O J E K T : 

Tydelige mål for idræts-
undervisningen inspirerer 
idrætstrætte elever
Ved at sætte tydelige mål for, hvad der skal læres, og ved at lærere ar-
bejder sammen om planlægning og evaluering, kan kvaliteten højnes i 
skolens idrætsundervisning. Målstyring og dannelse er ikke nødvendig-
vis hinandens modsætninger, siger Natasia Fenger Dahlmann.

TEKST THORKILD THEJSEN

FOTO PETER HELLES ERIKSEN
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skoler i Valby og en i Brønshøj/Vanløse. De 
empiriske data bygger på et læringsmålstyret 
undervisningsforløb med fire undervisnings-
moduler a 90 minutter. Der blev samlet data 
ind via spørgeskemaer før forløbet, gennem 
observation af undervisningen i én af klasser-
ne, fra elevernes logbøger og fra et interview, 
efter at forløbet var afsluttet.

I tilrettelæggelsen af undervisningen blev 
der lagt vægt på, at eleverne skulle kunne 
relatere til indholdet, og at de ikke tidligere 
havde været gennem temaet, som fik navnet 
»Fairplay og snyd i sport«. For at kunne sam-
menligne resultaterne lagde Natasia Fenger 
vægt på, at gennemførelsen af forløbet blev 
så ens som muligt hos de tre lærere. Forløbet 
blev bygget op over fire principper for ar-
bejdsformer: timeouts (fælles faglig, mundtlig 
interaktion), aktiviteter (fysiske, relateret 
til temaet), gruppe-/makkerarbejde og log-
bogsskrivning (elever). Eleverne fik hver 
udleveret et kompendium, som bestod af en 
forløbsoversigt med formulering af målene, 

fagtekster, begrebsplanche og nogle sider til 
logbogsskrivning.

Natasia Fenger udarbejdede lektionsbe-
skrivelser til lærerne med en oversigt over 
strukturen for hvert modul, beskrivelser af 
øvelserne og skøn over, hvor lang tid der 
skulle bruges på hver øvelse. Strukturen og 
selve forløbet havde hun selv afprøvet i sin 
egen undervisning med 6. og 7. klasse.

Resultatet er blevet et undervisningsmate-
riale, der forsøger at sammentænke lærings-
målstyret undervisning, teorier om didaktik, 
god undervisning og dannelsestænkning. 
Samlet kan forløbet og materialet ses som et 
bud på teamsamarbejde om fælles planlæg-
ning og evaluering af undervisning.

Dannelse og kompetencer
Historisk har folkeskolen fulgt den dan-
nelsesorienterede didaktik, som er udviklet 
i Europa og særligt i Tyskland. Målet med 
undervisningen er, at eleverne via øget 
kulturel forståelse opnår øget selvforståelse, 
som igen resulterer i medansvarlige hand-
linger i kulturfællesskabet. »Almen dannelse 
handler ikke kun om indsigt og intellektuelle 
færdigheder, men altid også om udvikling 
af emotionelle, æstetiske, sociale, praktisk-
tekniske færdigheder og muligheder såvel 
som at orientere sig i forhold til individuelle 
etiske og/eller religiøse valgmuligheder i sit 
eget liv«, refererer Natasia Fenger dannelses-
pædagogen og didaktikeren Wolfgang Klafki. 

Læringsmålstyret undervisning kan ikke alene sikre den 
faglige kvalitet i idrætsundervisningen, understreger Natasia 
Fenger Dahlmann. Nogle mener, at målstyring vil undertrykke 
fagets dannelsesopgave og påføre idrætsundervisningen 
»teaching for the test«, men det behøver ikke at være et 
enten-eller, mener hun. Billedet er fra Skolen på Herredsåsen 
i foråret. 9.e var blandt de første klasser, der var til prøve i 
idræt, og eleverne skulle udfylde et program på 37 minutter.
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I dannelsestraditionen forankres kvaliteten i 
undervisningens opdragende effekt, og der 
lægges vægt på elevens sans for de såkaldte 
bløde værdier som etik, solidaritet, æstetik og 
emotionalitet.

»Mens folkeskolen har det ene ben i en 
lang dannelsestradition, er det andet ben 
placeret i den angloamerikanske curriculum-
tænkning, hvor uddannelse ikke handler så 
meget om dannelse, men mere om kompe-
tencer (til arbejdsmarkedet). I naturviden-
skabelige målorienterede forestillinger om 
undervisning er opfattelsen, at der kan ska-
bes en direkte sammenhæng mellem mål og 
resultat, hvis de rette midler anvendes, og til 
undervisningen kobles nøgleord som nøjagtig 
målbeskrivelse, vurdering, planlægning og 
effektivisering«, argumenterer hun.

Kvalitet uden objektive vurderinger?
»Curriculumtænkningen og idéen om den 
målstyrede undervisning kritiseres blandt 
andet for potentielt at begrænse folkeskolens 
dannelsesopgave og for at fordre kvantitet 
frem for kvalitet. Man er bange for, at skolen 
er på vej til at blive en »præstationsorienteret 
kontrolvirksomhed«, skriver Natasia Fenger. 
Men, fortsætter hun, hvis ikke undervisningen 
i et eller andet omfang tilrettelægges ud fra 
håndgribelige målsætninger, kan det være 
vanskeligt at vide, om eleverne i realiteten har 
lært noget. Derfor kan der altså sættes spørgs-
målstegn ved undervisningens kvalitet, hvis 
elevens udbytte ikke kan vurderes objektivt.

Nogle mener, at idrætsfaget har fået en 
gave i den nyligt indførte afgangsprøve, som 
angiveligt skal højne fagets status og sætte 
fokus på kvaliteten i undervisningen. Andre 
frygter, at undervisningen vil blive »teaching 
for the test«, og at fordybelsen og glæden 
vil gå tabt, hvis det kun skal handle om at 
opfylde mål og præstere. Målopnåelse kan 
blive en form for belønning for eleven, hvor-

ved den målstyrede undervisning potentielt 
vil udvikle »jeg-orienterede« elever, så ringe 
evner eller lav mestringsforventning kan true 
deres selvværd.

»Elevernes manglende motivation for at 
deltage og engagere sig i idrætsundervisnin-
gen kan skyldes, at undervisningen mange 
steder ikke har fokus (nok) på elevernes 
forventninger til faget og forventninger om 
at lykkes. Det er en udfordring for under-
visningskvaliteten, idet elevernes deltagelse 
er en forudsætning for den idrætsfaglige læ-
ring«, skriver Natasia i et opsamlende afsnit 
om målstyring.

»Deltagelse alene medfører dog ikke auto-
matisk idrætsfaglig læring, og idrætsunder-
visningen kan derfor med fordel planlægges 
med fokus på synlige læringsmål, så fokus 
flyttes fra aktivitet til læring, så det bliver 
tydeligt, hvad eleverne skal lære, og hvad 
der forventes af dem. Man kan tale om en 
tingsliggørelse af de værdier, som man som 
lærer ønsker skal være gældende for praksis. 
På den måde vil eleverne kunne se sig selv 
i en læringsproces, der med tegn på læring 
som kriterier for målopfyldelse er tilpasset 
deres faglige udgangspunkt. Via feedback til 
eleverne kan de hjælpes til at fastholde deres 
forventning om at mestre opgaverne, idet de 
guides til at se, hvor de er i forhold til målop-
fyldelse, og hvad de hver især skal gøre for at 
komme i mål«.

Både læringsmål og dannelse
»I relation til Einar Skaalviks teori om sam-
menhængen mellem motivation og selvopfat-
telse ser det ud til, at målstyret undervisning 
kan påvirke mestringsforventningen i positiv 
retning, dog med det forbehold, at lærings-
målene skal være tilpasset den enkelte elevs 
forudsætninger, og at elevens læringsproces 
løbende skal følges op af feedback. På den 
måde bliver eleven bevidst om og aktiv i sin 
egen læringsproces«, skriver Natasia Fenger i 
projektets konklusion.

Arbejdet med læringsmål i idræt kan være 
med til at flytte fokus fra aktiviteten i sig selv 
til elevens idrætsfaglige læring som mål. I 
planlægningsfasen tager man udgangspunkt 
i målet; det betyder, at forenklede Fælles Mål 
sandsynligvis vil få en mere betydningsfuld 
rolle, mener hun. Samtidig får faget »en ny 

dimension, idet eleverne ikke kun bedømmes 
på deres kropslige færdigheder, men også på 
deres intellektuelle viden«.

Og så viste det sig undervejs i forløbet, 
at den målstyrede undervisning også kunne 
rumme fagets dannelsespotentiale, siger Nata-
sia Fenger. »Selvom det ikke har været muligt 
i dette forløb at lave en kvantitativ måling for 
disse niveauer af målopfyldelse, har elevlog-
bogen dog hjulpet til at synliggøre dannel-
sesdimensionen i undervisningen alligevel«, 
skriver hun.

Der skal arbejdes med læringsmål i faget, 
fordi det kan motivere flere elever til at være 
med, og fordi det kan give idrætsusikre elever 
bedre betingelser i undervisningen. »Arbejdet 
med læringsmål kan dermed (være med til 
at) sikre kvalitet i idrætsfaget, idet elevens 
læringsproces er i fokus for undervisningen. 
Arbejdet med læringsmål kan, ifølge lærerne, 
også være med til at sikre kvaliteten i idræts-
undervisningen blandt andet ved at skabe en 
klarere struktur og ved at udsende et klart 
signal om, at faget skal tages alvorligt som 
læringsfag«.

Men læringsmålstyret undervisning kan 
ikke alene sikre den faglige kvalitet i idræts-
undervisningen, understreger Natasia Fenger 
Dahlmann. Nogle mener, at målstyring vil un-
dertrykke fagets dannelsesopgave og påføre 
idrætsundervisningen »teaching for the test«, 
men det behøver ikke at være et enten-eller, 
mener hun. »Måske handler det om at finde 
en måde, hvorpå man kan gøre dannelses-
idealet mere håndgribeligt uden at holde det 
for stramt«. 

Fredag den 13. november uddeles lærer-
profession.dk-priserne samt Folkeskolens pris 
for fornem formidling. Følg med på folkesko-
len.dk 
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Se hele professionsbachelorprojektet 
»Hvorfor skal vi arbejde med læringsmål 
i idrætsfaget?« på lærerprofession.dk 

Natasia Fenger Dahlmann har skrevet sit professionsba-
chelorprojekt om læringsmål i idræt på Læreruddannelsen 
Blaagaard/KDAS ved UCC.
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Ved Anette Solgaard/ans@folkeskolen.dk 

BLIV FØRSTEHJÆLPS- 
INSTRUKTØR

FRA STALD TIL SPEGEPØLSE 
»Josefines Bondegård« handler om en seksårig piges liv på en 
økologisk bondegård. Filmen viser hende passe og fodre gri-
seunger og i sidste ende slagte dem. Dokumentarfilmfestiva-
len CPH:DOX viser filmen som en del af arrangementet »Fra 
stald til spegepølse«, og hvert afsnit bliver efterfulgt af oplæg 
fra landmænd, kokke og lignende. 
Arrangementet foregår den 9. november i København og ko-
ster ti kroner per elev. Tilmelding og yderligere information på: 
caroline@cphdox.dk

Skolehunden Mira lærer  
børn at tage hensyn
Den australske hyrdehund Mira er begyndt at deltage i undervisningen på 
Horsens Byskole. Mira tilhører lærer Ann Vad Steffensen, og de er i gang 
med at uddanne sig til professionel skolehundeekvipage. »Børn, som har 
svært ved at knytte bånd eller tit kommer i konflikt med deres klassekam-
merater eller lærere, skifter adfærd, når de er sammen med Mira. I samværet 
med hunden lærer de blandt andet at tage hensyn, og den adfærd kan de 
overføre i relationen til mennesker«, fortæller læreren.

Kærestevold
En national konkurrence 
mod kærestevold inviterer 
8.-10.-klasseelever fra hele 
landet til at sætte fokus på 
kærestevold og jalousi gen-
nem sange, film og tekster. 
Sangerinden Medina og 
forfatteren Kenneth Bøgh 
Andersen er fagdommere 
i årets konkurrence, og der 
er sat 10.000 kroner på 
højkant til vinderne. Projek-
terne sendes til kreativ@
brydtavsheden.dk senest 
den 30. november. Konkur-
rencen er et samarbejde 
mellem Bryd Tavsheden, 
Det Kriminalpræventive 
Råd og Ministeriet for Børn, 
Undervisning og Ligestil-
ling. 

Boghandlen saxo.com og Dansklærerforeningen 
står bag Skrivedysten. Du kan tilmelde klassen og 
læse mere på skrivedysten.dk 

Københavns Brandvæsen uddanner 
nu lærere til at blive førstehjælpsin-
struktører. Instruktøruddannelsen kan 
være med til at sikre, at både lærere 
og elever på skolen bliver bedre til at 
udøve førstehjælp. Og så kan man 
slippe for at hente eksterne instruktø-
rer ind. På zl0j@okf.kk.dk kan du høre 
mere om priser og forløb.

Bæredygtighed i  
Chokoladeproduktionen

Oplevelseskassen til 5.-7. klasse 
indeholder kakaomaterialer, smagsprøver  
samt elektronisk materiale, som guider 
elever og lærere igennem et varierende og 
lærerigt undervisningsforløb.
Med udgangspunkt i chokoladeproduktion tilegner  
eleverne sig viden om bæredygtighed og dets  
betydning i en globaliseret verden. 
Eleverne præsenteres for aspekter af ansvarlighed  
lige fra kakaoforsyningskæden til deres egen nydelse  
af chokolade.

Læs mere og bestil på toms.dk

Foto: Københavns Brandvæ
sen 

Foto: CPH:DOX
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Hummeltofteskolen inviterer 24. november til 
åben lektion med den japanske matematiklærer 
Hiroshi Tanaka. Det er ph.d.-studerende Jacob 
Bahn fra Institut for Naturfagenes Didaktik, der 
i et forskningssamarbejde mellem tre skoler i 
Lyngby-Taarbæk og Professionshøjskolen UCC 
undersøger lektionsstudier og undersøgelsesba-
seret matematikundervisning. I den forbindelse 
besøger Hiroshi Tanaka Danmark. Der er lagt op til 
diskussion og refleksion.

Det handler om matematiklæreres udvikling 
af fagdidaktik og om teamsamarbejde via lærer-

styret aktionsforskning. Vi har spurgt Jacob Bahn 
om hans resultater.

Hvad oplever du i matematikundervisningen i 
Japan?

»Læreren er altid meget rolig og fokuserer ty-
pisk på ét problem. Men der synes at være en klar 
forståelse for, at engagement styrker læring, så 
eleverne får lov til at kaste sig entusiastisk ind i 
’kampen’. Det er næsten altid eleverne, der kom-
mer med svarene – og ofte også med spørgsmå-
lene i undervisningen«, fortæller Jacob Bahn i et 
mailinterview.

»Aktiviteterne i klassen bygger på matema-
tikkens faglige indhold og ikke så meget på en 
pædagogisk ramme. For eksempel taler man 
ikke meget om matematikkens anvendelses-

Japansk inspiration  
til matematik
Eleverne kommer med svarene, men det er også eleverne, der stiller 
spørgsmålene i den japanske matematikundervisning, fortæller Jacob Bahn, 
der er i Japan for at blive klogere på brugen af lektionsstudier.

Matematik-netværket på folkeskolen.dk er for 
alle, der interesserer sig for og underviser i mate-
matik. Dækker alle klassetrin. I samarbejde med 
Danmarks Matematiklærerforening.
6.027 følgere.
 

Folkeskolen.dk/matematik

FAGLIGT NETVÆRK: 
MATEMATIK

TEKST HELLE LAURITSEN

VEKTOR FORLAG
– Visuel og taktil båren læring, igennem blyant, dialog og aktivitet.
 
Der skal udvikles læringshæfter til individuel, selvstændig træning inden for  
dansk, engelsk og matematik fra 0. til 3 klasse.

Hos Vektor Forlag tror vi på, at den bedste læring sker igennem brug af flere  
samtidige anvendte sanser. Vi tror særligt på læring igennem syn og hørelse, 
brug af blyant, samt forskellige fysiske og dialogskabende aktiviteter. Derfor  
supplerer vi læringshæfterne med spil og aktivitetsløsninger.
 

OPGAVEN:
Du skal levere færdigt udviklede læringshæfter i tråd med vores koncept  
inden for et eller flere fagområder.
 
Vi forventer, du kan levere 1-3 hæfter i word-format med færdige angivelser  
og skitser til illustrator inden for de kommende 4-6 måneder.
 
Vi tilbyder forfatteraftaler og mulighed for at deltage i skabelsen af nye og  
spændende læringskoncepter. På sigt vil der desuden være mulighed for at  
indgå som faglig konsulent eller redaktør.
 
Vi brænder for projektet og glæder os til at høre fra dig
 

FORFATTERE SØGES TIL LÆRINGSHÆFTER 
I DANSK, ENGELSK OG MATEMATIK

KONTAKT: Lasse Holm på lho@hpm.dk eller 4015 2240. Kontaktfrist er 9.november og samtaler afholdes løbende.

L Æ R I N G S M I D L E R
TAKTILE
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muligheder i livet. Der er mere fokus på at vise 
eleverne de strukturer og mønstre i matematik-
ken, der kan gøre det sjovt at ’lege’ med mate-
matikken«.

Har læreren et tydeligt og formuleret mål med 
sin undervisning?

»Både-og. Jeg tror, de fleste vil kunne svare 
klart og præcist på, hvad der er deres mål med 
en lektion. Rigtig meget af den daglige undervis-
ning foregår som i Danmark med alt for lidt tid til 
forberedelse med de naturlige følger af det. Men 
lærerne bruger så et lille antal lektioner årligt til 
lektionsstudier for at arbejde med deres udvikling 
af fagdidaktiske kompetencer«.

Hvordan bruges lektionsstudier?
»Et lektionsstudie kan antage mange former. 

Det kan være en lærer, der søger sparring hos 
kolleger, flere lærere, der sammen eksperimen-
terer med nye former og indimellem inddrager 
de andre til en åben lektion med flere tusinde 
deltagere. De grundlæggende strukturer er dog 
de samme: 
1)  Udarbejdelse af lektionsplan – emne, tema og 

mål. 
2)  En studielektion, hvor planen efterprøves, og 

udvalgte fokuspunkter observeres. 
3)  En refleksionsseance, hvor lektionen diskute-

res, som regel med særligt fokus på elevernes 
læring«.

Jacob Bahn fortæller også, at lærerne spreder 
resultaterne via åbne lektioner. Det er det, Hiroshi 
Tanaka skal på Hummeltofteskolen. Først under-

viser han en 4. klasse (via tolk), og bagefter er der 
diskussion.  
hl@folkeskolen.dk

Jacob Bahn har en blog på folkeskolen.dk,  
hvor han fortæller om lektionsstudier.

Lærer Hiroshi Tanaka underviser i matematik i Japan. Her 
i et lektionsstudie med sine elever og observerende lærere. 
Han besøger Hummeltofteskolen i Lyngby-Taarbæk 24. 
november, hvor han underviser en 4. klasse, mens lærere 
observerer. Bagefter er der refleksion og diskussion.

Et lektionsstudie om ligedannede, retvinklede trekanter i 6. klasse på Holme Skole. Læ-
rere og lærerstuderende udviklede lektionen, observerede hinanden, evaluerede lektionen, 
ændrede den og afprøvede den igen i en 7. klasse. Læs artiklen »Lektion i matematik blev 
forbedret og brugt igen«. Arkivfoto: Simon Jeppesen

Læs også
»Lektion i matematik blev forbedret  
og brugt igen«.

Magnus på 8 år er ofte meget voldsom over for de  
andre børn i klassen. Hans mor græder, når hun er til møder  

på skolen. Hun er alene med Magnus og har svært  
ved at overkomme det.

Ville du underrette?

Alle kan komme i tvivl. Få faglig sparring på under- 
retninger eller andre børnefaglige problemstillinger. Kontakt  
Børns Vilkårs FagTelefon på 35 55 55 58 eller bv@bornsvilkar.dk.

”

TILMELD  
DIG NETVÆRKET  
MATEMATIK  PÅ  

FOLKESKOLEN.DK
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Blokade mod UCplus’  
sprogcentervirksomhed
Lærernes Centralorganisation har 
iværksat blokade over for UCplus’ 
sprogcentervirksomhed. Uddannel-
sesforbundet har siden primo 2012 
forsøgt at opnå overenskomstdæk-
ning af undervisningen med UCplus, 
men hidtil uden held.

Blokaden omfatter samtlige 
medlemmer af LC’s medlemsorga-
nisationer — herunder Danmarks 

Lærerforening — og indebærer, at 
intet medlem må søge eller lade 
sig ansætte i stillinger ved UCplus. 
Blokaden trådte i kraft ved døgnets 
begyndelse den 10. juni 2014.

Dansk Magisterforening og 
Gymnasieskolernes Lærerfor-
ening har iværksat sympatiblo-
kade, så deres medlemmer også 
er omfattet.

Nummer 20: Tirsdag den 10. november 2015 kl. 12
Nummer 21: Tirsdag den 24. november 2015 kl. 12
Nummer 22: Tirsdag den 8. december 2015 kl. 12

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER 2015

mindeord

Per Kjeldsen 
Per Kjeldsen er død. Fol-
keskolen har mistet en af 
sine helt store frontkæm-
pere. Stinusprismodtager 
Per Kjeldsen har indskre-
vet sig i Danmarks Lærer-
forenings historie for sin 
vedholdende indsats for 
en folkeskole, der tager 
eleverne alvorligt, bygger 
på åndsfrihed og demo-
krati, og hvor tilegnelse 
af kundskaber og færdig-
heder tjener det formål at 
fremme elevens person-
lige alsidige udvikling.
Jeg havde den store glæ-
de og ære i 2003 at over-
række  Stinusprisen til Per 
på Danmarks Lærerfor-
enings kongres. Allerede 
på det tidspunkt havde 
Per markeret sig som en 
person, der gennem hele 
arbejdslivet som lærer, 
talepædagog og cand.
pæd.psych. havde gjort 
en enestående indsats 
for folkeskolen og derfor 
til fulde fortjente forenin-
gens fornemme pris. Helt 
som forventet fortsatte 
Per dette arbejde. Utal-
lige er de indlæg, som Per 
har skrevet til forsvar for 
folkeskolen og i respekt 
for lærernes professio-
nalisme. Dygtige lærere, 
der med engagement 
tager ansvar for elevernes 
undervisning, er den afgø-
rende grundforudsætning 
for, at eleverne kan forlade 
skolen som dygtige, dan-
nede unge mennesker. 
Dette budskab stod cen-
tralt i Pers ihærdige kamp 
for en god skole.

Per tog senere initiativ 
til etablering af den pæ-
dagogiske tænketank 
Sophia og var i mange år 
Sophias utrættelige driv-
kraft. Per insisterede på, 
at der skulle være et mod-
svar til den dagsorden, 
der først og fremmest 
tillægger skolen den op-
gave at producere effektiv 
arbejdskraft til konkurren-
cestaten.
Per var en af de første, 
der for mig beskrev den 
grundlæggende værdi-
kamp, der udspillede og 
udspiller sig om folkesko-
len. Som ganske ung læ-
rer skrev jeg den overhead 
af, hvor Per beskrev men-
neskesynet bag fronterne 
i denne værdikamp. Da jeg 
mange år senere begrun-
dede, hvorfor Per modtog 
prisen, brugte jeg denne 
overhead. I Pers takketale 
brugte han den samme 
overhead – Per var ved-
holdende!
Per kan umuligt erstat-
tes, men hans ihærdighed 
kan være et forbillede 
for alle os, der deler hans 
brændende ønske om en 
god skole til fremtidens 
generationer.
Tak til Per for den fan-
tastiske indsats – æret 
være Pers minde.

Anders Bondo  
Christensen,

formand for Danmarks 
Lærerforening

Nu må andre gribe faklen
Per Kjeldsen døde den 
20. oktober. Han blev 76 
år. Hermed har alle, der ar-
bejder for en demokratisk, 
humanistisk dannelse, 
mistet en forkæmper fra 
første geled.

Per var lærer, talepæda-
gog og døvelærer, cand.
pæd.psych., rektor for 
Viborg-seminariet, chef-
konsulent for Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning i 
Aalborg og stifter af So-
phia – tænketank for pæ-
dagogik og dannelse.
Per havde øje for men-
nesket som subjekt og 
bekæmpede alle tilløb til 
at reducere os til tal og 
objekter. Det gælder, fra 
han som ung lærer savede 
en åbning i katederet, så 
en genert elev kunne for-
tælle som radiospeaker, 
til han få timer før sin 
død med et lyksaligt smil 
fortalte om sit barnebarn, 
der havde konstateret, at 
hun efter reformen ikke 
var blevet en dårligere 
elev, men læreren var den 
reducerede, fordi hun ikke 
længere samtalte med 
børnene, men fortalte, 
hvilke mål de skulle nå. Og 
det gælder fra hans første 
skriverier til hans syntese 
af hele indsatsen i Sophia.  
Når Per fik så stor gen-
nemslagskraft, beror det 
nok på hans sjældne evne 
til at kombinere en almen 
humanisme med en nord-
jysk snusfornuft.
Pers familie, Bente og 
børnene og børnebørnene, 
har mistet en knyttet hånd 
om et stort hjerte. Alle vi, 
der arbejder med pædago-
gik og dannelse, har fået 
en forpligtelse: »Nu giver 
jeg faklen videre, og så er 
det op til jer at skabe et 
paradigmeskift. Vi skylder 
børnene et humanistisk, 
demokratisk samfund«.     

Jens Raahauge,  
formand for Sophia

KO R T E  M E D D E L E L S E R

 Lederstillinger 

LEDERFORMAT OG SKOLEFORSTAND
Skolechef til Vordingborg Kommune
 
Skoleområdet i Vordingborg Kommune har i gennem 
de seneste 3-4 år været i gang med en spændende 
og udfordrende udvikling. Man er på flere måder på 
forkant med folkeskolereformen, og der skabes gode 
resultater med et klart fokus på børnenes læring.
Den nye skolechef står på et godt fundament, når de 
næste års fremdrift skal sikres. Den politiske ledelse, 
direktion, dygtige kolleger og 600 engagerede med-
arbejdere står klar til at invitere den nye skolechef med 
om bord.
 
Du er en erfaren leder med up-to-date indsigt på 
skoleområdet. Du har relevant professionsfaglig ud-
dannelsesbaggrund, gerne suppleret med efteruddan-
nelse (f.eks. Diplom og/eller Master i ledelse) eller en 
akademisk uddannelse kombineret med ledererfaring. 
Du kan dokumentere format som leder og gode re-
sultater, baseret på en praksisbaseret forståelse for 
indsats og sammenhænge på skoleområdet. Det er 
en fordel, hvis man har stået i spidsen for udviklings-
processer, der har rykket markant og skabt varige 
forandringer.
 
Ansøgningsfristen er den 29. november 2015. 
For yderligere oplysninger kontakt venligst Børne- og 
kulturdirektør Lisbeth Mogensen på 4024 2002 eller 
rekrutteringskonsulent Søren Thorup på 2168 8708. 

Læs mere i job- og personprofilen på Vordingborg.dk, 
hvor du også har mulighed for at søge stillingen
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 Lederstillinger 

Gladsaxe Kommune
–  en levende arbejdsplads med mange muligheder

Gladsaxe Kommune søger en engageret og dygtig 
leder til at styrke PPR’s tværfaglige potentiale. Du har 
ledelseserfaring og er en inspirerende faglig kapacitet.

Du skal stå i spidsen for, at PPR skaber resultater i et 
positivt samspil med ledere, medarbejdere, samarbejds-
partnere og ikke mindst børnene og deres familier.

Søg jobbet online på gladsaxe.dk, hvor du også kan 
læse meget mere om stillingen.

Ansøgningsfrist 22. november 2015

Leder af PPR
Skoleleder med 
format til 
Jyllinge Skole 
Jyllinge skole ligger centralt placeret i Jyllinge centrum 
ved Roskilde Fjord. Med knapt 900 elever i fi re spor hører 
skolen til blandt de større skoler. Skolen har en vigtig 
plads i lokalsamfundet. 

Skolebestyrelsen, skolens ansatte og Roskilde 
Kommune er optaget af, at skoleledelse øver afgørende 
indfl ydelse på fremtidens folkeskole. 

Skolelederjobbet er både ansvarsfuldt og krævende. 
For den rigtige et attraktivt job med gode muligheder 
for at præge udviklingen. 

Har du solid ledererfaring? 

Kan du kommunikere mål og retning? 

Har du indsigt i folkeskolens faglighed og udvikling? 

Har du ambitioner og kan skabe resultater sammen 
med skolens mange samarbejdspartnere?
 
Hvis denne karakteristik matcher dig, bør du læse 
videre i job- og personprofi len, som du fi nder på 
www.roskilde.dk/job, hvor du også kan se, hvordan du 
ansøger.
 
Interesserede ansøgere er velkomne til at kontakte 
afdelingschef Holger Bloch Olsen, Roskilde Kommune 
på telefon 46 31 52 01 eller rekrutteringskonsulent 
Søren Thorup på telefon 21 68 87 08. 

Ansøgningsfristen er den 26. november 2015, kl. 12.00.

www.roskilde.dk/job

Vil du have ansvaret for det dyrebareste, Ærø har?
Marstal Skole søger pr. 1. februar 2016, eller gerne ti dligere, 
en dygti g skoleleder, der skal drive en af regionens bedste 
folkeskoler fremad. 

Hvis du har blik for at arbejde på en ø, er en lydhør og tydelig 
personaleleder med en skarp økonomisk sans og pædagogisk 
faglighed, så er du måske vores nye leder.

SKOLELEDER TIL MARSTAL SKOLE
GENOPSLAG

ANSØGNINGSFRIST
Mandag den 30. november 2015 kl. 12.00.

Læs det fulde sti llingsopslag
og søg sti llingen via 
www.aeroekommune.dk under
”Job i Kommunen”.

Med henblik på at udvide ansøgerfeltet, genopslås sti llingen 
som skoleleder ti l Marstal Skole.

ANSØGNINGSFRIST
Mandag den 30. november 2015 kl. 12.00.

Læs det fulde sti llingsopslag
og søg sti llingen via 
www.aeroekommune.dk under
”Job i Kommunen”.
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 Stillinger ved andre institutioner 

Vi har brug for lærere, der kan undervise i et eller flere af følgende fag: naturfag, dansk, engelsk, matematik.

VI FORVENTER, AT DU:
• er seminarieuddannet lærer
• gerne vil undervise forskellige målgrupper af unge og voksne kursister
• er parat til at tage nye udfordringer op og have en arbejdsplads, som er under konstant udvikling

VI TILBYDER:
• engagerede kolleger
• tidssvarende undervisningsmidler
• et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone
• gode muligheder for at få efteruddannelsesønsker tilgodeset

YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FÅS HOS 
Uddannelseschef Ulrich Skytte på tlf. 72 16 26 06. 

Ansættelsessamtaler vil finde sted om eftermiddagene tirsdag d. 24. november og onsdag d. 25. november.
Søg stillingen på: www.campusvejle.dk/job. Information om VUC Vejle kan findes på www.vucvejle.dk.

HF & VUC Vejle er en del af Campus Vejle, der også består af Handelsgymnasium, HG-erhvervsuddannelser og Kursuscentret. 

AVU-LÆRERE SØGES TIL VUC VEJLE
På grund af øget aktivitet søger VUC Vejle 1-2 lærere til fast ansættelse 
på fuld tid pr. 1. januar 2015.

VUC Vejle
Boulevarden 48    DK - 7100 Vejle    tel: +45 72 16 26 16    info@campusvejle.dk    www.campusvejle.dk

ANSØGNINGSFRIST 

19. NOVEMBER KL. 12

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (VUF) 
søger 1-2 lærere til Danskuddannelserne.

VUF:
Vores primære opgave er at undervise i Dansk- 
uddannelse 1,2 og 3 og Arbejdsmarkedsrettet 
Danskundervisning. 
Vi prioriterer det fleksible, individuelt tilpassede 
forløb for kursisterne højt og underviser dag og 
aften. 
Derudover tilbyder vi blended learning og har 
praktikforløb med undervisning i Bilka (Fields) i 
samarbejde med Jobcenter Frederiksberg. 
Vi videndeler og netværker gerne, p.t. bl.a. som 
partnere i et europæisk læringspartnerskab om 
flipped learning.
Danskuddannelserne er en del af det samlede 
undervisningstilbud på VUF, som også indehol-
der avu, fvu, ordblindeundervisning, hf og stx på 
studenterkursus. 

Du:
• er en lærer med drive og engagement og ser det 

som en fornem opgave at bringe kursisterne hen 
til det næste læringsmål

• anvender IT i din undervisning som en selvfølge 
og har lyst til at fjernundervise i vores blended 
learningtilbud 

• definerer dit læringsrum bredt og bruger 
nærmiljøet, fx uddannelsesinstitutioner og 
arbejdspladser, som del af undervisningen

• betragter videndeling og teamsamarbejde som 
nøglen til den fortsatte udvikling af undervisnin-
gen

• er enten uddannet fra seminariet med dansk 
som linjefag eller er bachelor i et sprogfag

• har afsluttet, er i gang med eller indstillet på at 
tage uddannelsen som underviser i dansk som 
andetsprog, hvilket er en forudsætning for at 
kunne undervise på Danskuddannelsen.

Tiltrædelse: 1.1. 2016

Arbejdssted: Falstersvej 3-5, 2000 Frederiksberg

Løn og ansættelsesvilkår: 1-2 faste fuldtidsstillin-
ger som aflønnes efter gældende overenskomst. 

Elektronisk ansøgning: Vi modtager kun 
elektroniske ansøgninger: Ansøgninger med CV 
og dokumentation for uddannelsesbaggrund og 
erfaring samt relevante referencer m.v. stiles til 
Centerrektor Birgit Kjeldgaard og lægges på www.
vuf.nu/ledige-stillinger. 

Ansøgningsfrist: Fredag d. 20. november kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler:
forventes afholdt 23., 24. og 30. november.

Yderligere oplysninger www.vuf.nu
Uddannelseschef Susan Hilden Otte, tlf. 2011 2930 
Uddannelsesleder Lotte Darre,  tlf. 3070 8208. 

Lærere til Danskuddannelserne
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jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

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

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

 Lærerstillinger 

Lærer til 
Dronninggårdskolen

Rudersdal Kommune er i gang med et stort banebrydende 
læringsprojekt ”Alle børn skal lære mere”, der handler 
om synlig læring. Har du lyst til at være en del af dette og 
til at være på en skole, hvor reform og digitalisering går 
hånd i hånd?

Dronninggårdskolen søger en lærer til Basisskolen til 
ansættelse straks
Vi søger 1 lærer, der primært kan undervise i følgende fag:
•  Dansk, idræt, natur og teknologi. Alle elever fra 2. årgang 

og opefter er udstyret med IPad, og derfor forventer vi 
også, at du har gode IT-kompetencer.

•  Gode muligheder for efter- videreuddannelse.

Vore indsatsområder dette skoleår bliver at videreudvikle 
vores: 
•  Hyppige elevsamtaler med en primær lærer/pædagog  

om elevens læring og progression. 
•  Følg din nysgerrigheds modul, hvor alle elever skal have 

mulighed for at forfølge deres nysgerrighed/interesser.
•  Træning og fordybelsesmodul.
•  Synlig læring.

Dronninggårdskolen er traditionsrig, men samtidig også 
meget udviklingsorienteret. Vi er privilegeret med en positiv 
og aktiv forældrekreds, en samarbejdende engageret med-
arbejdergruppe og nogle dejlige elever. Vi er beliggende tæt 
på skov og natur ved Holte Station i Rudersdal Kommune. 

Sammen med skolens vision præger vores værdier ”FRAMST” 
i høj grad vores hverdag. Det vil sige, at vi er faglige, vi er 
rummelige, vi er ansvarlige i relationen, vi debatterer 
menneskesyn og vi udviser synlighed og skaber tryghed.

Se mere på vores hjemmeside www.Dronninggaardskolen.dk 
Pjece: Skoledagen på Dronninggårdskolen 2015-2016 
eller kontakt skoleleder Gitte Moltzen på telefon 4611 4535 
/ 7268 4535 eller afdelingsleder for Basisskolen, Jennie 
Eckardt på telefon 4611 4507 / 2383 8858.  Vi glæder os til  
at hilse på dig.

Der er tale om en fast stilling. Løn ifølge gældende 
overenskomst.

Ansøgning
Ansøgning, vedlagt relevante bilag, mærket  ”Lærer til 
Basisskolen” mailes til Dronninggaardskolen@rudersdal.dk 
eller sendes til Dronninggårdskolen, Rønnebærvej 33, 
2840 Holte.

Ansøgningsfrist fredag den 20. november 2015, kl. 12.00.
Vi afholder dog samtaler løbende.

Ganløse Skole, Egedal Kommune

Distriktsskoleleder til Distriktsskole Ganløse

§ Ansøgningsfristen er den 06/11/15

Net-nr. 20458

Hillerød Vest Skolen, Ålholmafd., Hillerød Kommune

Pædagogisk afdelingsleder 

§ Ansøgningsfristen er den 16/11/15

Net-nr. 19436

Center for Børn og Undervisning, Ishøj Kommune

Skoleleder søges til Vibeholmskolen

§ Ansøgningsfristen er den 17/11/15

Net-nr. 19427

Idom-Råsted Skole, Holstebro Kommune

Skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 06/11/15

Net-nr. 19443

Bavnehøjskolen, Favrskov Kommune

Viceskoleleder til Bavnehøjskolen

§ Ansøgningsfristen er den 09/11/15

Net-nr. 19423

Allingåbroskolen, Norddjurs Kommune

Lærer og it-vejleder til Allingåbroskolen

§ Ansøgningsfristen er den 08/11/15

Net-nr. 19453

Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg Kommune

Ambitiøs engelsk- og dansklærer til 8. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 12/11/15

Net-nr. 20453
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Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret 
 og læs hele annoncen

Campusskolen Ringsted, Ringsted Kommune

Barselsvikar til matematik og naturfag

§ Ansøgningsfristen er den 10/11/15

Net-nr. 19444

Ballerup Privatskole, Ballerup Kommune

Engageret engelsk- og tysklærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 15/11/15

Net-nr. 19412

Roskilde Lille Skole, Roskilde Kommune

Mellemtrins- og dansklærer søges 

§ Ansøgningsfristen er den 20/11/15

Net-nr. 20456

Roskilde Lille Skole, Roskilde Kommune

Overbygningslærer i engelsk, musik m.m. 

§ Ansøgningsfristen er den 20/11/15

Net-nr. 20455

Solrød Kommune

Konsultativ lærer/pædagog til Væksthuset

§ Ansøgningsfristen er den 16/11/15

Net-nr. 19439

Lundtofte Skole, Lyngby-Taarbæk Kommune

Lærer til specialtilbud for elever med ADHD

§ Ansøgningsfristen er den 13/11/15

Net-nr. 19450

Nordstjerneskolen, Gribskov Kommune

Lærere til nybygget skole

§ Ansøgningsfristen er den 23/11/15

Net-nr. 19431

Børn og Unge, Inklusionscenter, Roskilde Kommune

Læse-stave-konsulent søges

§ Ansøgningsfristen er den 13/11/15

Net-nr. 19452

Frederiksberg Ny Skole, Frederiksberg Kommune

Matematik - og dansklærere 

§ Ansøgningsfristen er den 04/12/15

Net-nr. 19435

Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg Kommune

Lærer til 1. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 12/11/15

Net-nr. 20454

Svenstrup Efterskole, Næstved Kommune

Svenstrup Efterskole søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 19/11/15

Net-nr. 19441

PPR, Hillerød Kommune

Tale-høre-lærer/audiologopæd

§ Ansøgningsfristen er den 10/11/15

Net-nr. 19428

Lær for Livet, Københavns Kommune

Lærere og lærerassistenter

§ Ansøgningsfristen er den 01/12/15

Net-nr. 19351

Asgård Skole, Køge Kommune

Lærer til specialundervisning/inklusion

§ Ansøgningsfristen er den 06/11/15

Net-nr. 19421

Staby Efterskole, Holstebro Kommune

Barselsvikar til dansk, engelsk og historie

§ Ansøgningsfristen er den 23/11/15

Net-nr. 20462

Tjørnelyskolen, Greve Kommune

2 lærerstillinger til mellemtrin og speciallærer

§ Ansøgningsfristen er den 23/11/15

Net-nr. 20460

Hjortholm Kostskole, Næstved Kommune

Lærer med naturfaglig profil søges

§ Ansøgningsfristen er den 23/11/15

Net-nr. 20459
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rubrikannoncer

Folkeskolen 
Næste nummer udkommer  
torsdag den 19. november

Stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
200-550€/uge.  Se 
www.casavila.dk
Telefon: 20781416 
www.casavila.dk

Jul og påske på Østerbro
100 kvm lejl. 4 v, 4- 5 
sovepladser. Grøn gård. 
10 min til centrum. Kr. 
500 /dag. Uge: 52, 53 
og 12
Telefon: 21676225

Berlin: opera, 
julemarkeder, jul og nytår 
Stilfuldt indret. lejl 1-6 
pers, fantastisk beligg. 
udsigt (5. sal) Rosentha-
ler Pl. U-Bahn, sporvogn, 
bus v/døren
Telefon: 20410785 
www.berlinferie.org

Andalusien/Gualchos
Lille charmerende byhus. 
3 etager. Centralt belig-
gende ved byens torv. 
Mulighed for opvarmning. 
Internet .
Telefon: 21754774 
www.gualchos.net

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

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

600,-
pr. person
3 dg/2 nt.

26.-28.04

Dit personlige
rejsebureau

Kontakt Louise på tlf: 46 91 02 43
lokl@benns.dk
www.benns.dk

Inspirerende lærertur til Prag

BENNS inviterer på en spændende lærertur til Prag i foråret 2016. Prisen er særdeles 
favorabel og indholdet alsidigt med flere faglige besøg til bl.a. Theresienstadt. Prisen inkl.:
• Fly t/r inkl. transfers • Hotel med morgenmad • 5 spændende faglige besøg/udflugter
• Middag 26.4 og 27.4 & frokost 27.4 (ekskl. drikkevarer)

Bindende tilmelding  senest 01.12 • begrænset antal pladser.
Ring til Louise for flere detaljer om lærerturen.  

KUN kr.

D
Skolerejser til Polen,
Tjekkiet og Tyskland

www.rejsetip.net 
tlf.: 36 96 47 29

Se efter ledige stillinger samt  
kurser, efteruddannelse,  

supervision m.m. indenfor:
skole, dagbehandling, STU  

og kollegie/botilbud 
på vores hjemmeside  

www.skolensputnik.dk  
eller kontakt  

konsulent Anne Berglund  
tlf. 41 78 31 31 

mail: anb@skolensputnik.dk

 

 

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 !

Lillehøjvej 2 • 8600 Silkeborg  
info@berlinspecialisten.dk • Tlf. 8646 1060 

www.berlinspecialisten.dk

Folkeskolen 59x30.indd   1 18-12-2014   09:38:41

Din ekspert i skolerejser - altid tilpasset gruppens ønsker.
 Bliv inspireret på www.alfatravel.dk - RING GRATIS 80 20 88 70
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  Herning    97196233
  skarrildhus@sinatur.dk

HOTEL SKARRILDHUS

  Vejle    76496000
  har@sinatur.dk

HOTEL HARALDSKÆR

  Middelfart    64411999
  sixtus@sinatur.dk

HOTEL SIXTUS

  Assens    63737373
  glavernaes@sinatur.dk

HOTEL GL. AVERNÆS

  Nyborg    65314002
  stc@sinatur.dk

HOTEL STOREBÆLT

  Lyngby    45854333
  frederiksdal@sinatur.dk 

HOTEL FREDERIKSDAL

Se mere på sinatur.dk

Grønt er godt for
koncentrations-
evnen...

 Jo mere grønt, jo større udbytte
Sinaturkæden er Danmarks grønneste kæde af konferencehoteller.
Det får du stort udbytte af, når du holder din konference på et af
Sinatur hotellerne med vores unikke beliggenheder.
 
Førende forskere indenfor indlæringspsykologi har påvist, at 
koncentrationsevnen og evnen til indlæring er langt større, når man
opholder sig i grønne omgivelser. Det sænker pulsen og bringer 
blodtrykket ned på et mere sundt niveau. Naturen er stressfri zone. 

Når vi er i naturen, sænker vi paraderne. Vi får et åbent sind.
Vores opmærksomhed ænder sig fra at være styret af omgivelserne
til at være spontan.

Naturen, bølgeskvulpet fra stranden og det strømmende vand i åen 
er med til at genetablere evnen til indlæring og koncentration, så alle 
deltagere får større udbytte af mødet eller konferencen.

Vi er sikre på, forskerne har ret. Prøv os og sammenlign
os med jeres erfaringer fra andre steder.

Forslag til studiebesøg i Edinburgh: 
• The Real Mary Kings Close • Edinburgh Castle
• Udflugt til Stirling og Loch Katrine

STUDIEREJSE TIL
EDINBURGH
5 dg./4 nt. 
fly fra kr.  1.995,-

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

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

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

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

Styrk 
Fagligheden

Tryghed &
Sikkerhed

Erfarne
rådgivere

Forslag til andre rejsemål:
Rom, fly, 5 dg/4 nt  .............................. fra kr.  1.990,-
Krakow, fly, 5 dg/4 nt  .................... fra kr.  1.820,-
Berlin, rutebus, 3 dg/2 nt  ............... fra kr.  750,-
London, fly, 5 dg/4 nt  ..................... fra kr.  1.675,-
Barcelona, fly, 5 dg/4 nt  ................. fra kr.  1.995,-

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

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

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

bo på det sjoveste vandrerhjem

Besøg Universe/Dybbøl 1864

www.lejrskolesønderborg.dk

NORGE -  SVERIGE
Skirejser for skolegrupper med priser fra 
kr. 1.685,00 inkl. liftkort.

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

VIDSTE DU
At nyhedsbreve fra  
folkeskolen.dk ikke er 
som alle andre nyheds-
breve! Få nyt om dine 
egne fag eller nyt om 
skolen i den kommune, 
du interesserer dig for  
– eller begge dele

Tilmeld dig nyhedsbrev på  
folkeskolen.dk
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

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

159.000 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. 20  3. november 10. november 19. november
Folkeskolen nr. 21  17. november 24. november 3. december
Folkeskolen nr. 22  1. december 8. december 17. december
Folkeskolen nr. 1  17. december 4. januar 4. december

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

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

132. årgang, ISSN 0015-5837 

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

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

Hanne Birgitte Jørgensen  
chefredaktør, ansvarshavende  
hjo@folkeskolen.dk

Bente Heger, chefsekretær  
beh@folkeskolen.dk  
telefon: 33 69 64 00
Henrik Ankerstjerne Hermann
bladredaktør
hah@folkeskolen.dk
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør
kra@folkeskolen.dk
telefon: 33 69 64 06

Journalister
Pernille Aisinger,  
pai@folkeskolen.dk
Esben Christensen,  
esc@folkeskolen.dk (barsel)
Jennifer Jensen,  
jje@folkeskolen.dk (vikar)
Anette Solgaard,  
ans@folkeskolen.dk  
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk 
John Villy Olsen,  
jvo@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril,  
bje@folkeskolen.dk 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Juni 2014: 82.799  
(Specialmediernes  
Oplagskontrol)
Læsertallet for 1. kvartal 2015 er  
159.000. Index Danmark/Gallup. 

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

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

Formand Claus Hjortdal • Næstformand Jørgen Mandrup Nielsen 
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden 

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

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

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

Servicelinjen er åben mandag-
torsdag fra klokken 8.30 til 16.00 
og fredag fra klokken 8.30 til 
15.00.

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

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

LÅN
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 3369 6300, eller der kan 
ansøges direkte på vores hjemme-
side www.dlf-laan.dk

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

LÆRER
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Forsidefoto: Heidi Lundsgaard

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

LÆRERPAR: PRIVATSKOLE VS. FOLKESKOLE
REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 32: 
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DANIEL ULOVLIGT  
TVANGSFJERNET

Første erstatningssag på vej mod 
Fredericia Kommune

L Æ S  S I D E  6 3
GREB TIL

INTROVERTE
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A L T  F O R  K O R T E 
NYHEDER

FOR KORTE NYHEDER

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

SÅ KAN DE LÆRER DET / 91

En dygtig skoleleder tog i denne uge 
et skridt op ad karrierestigen og blev 
forfremmet til lærer. Det skete efter en 
grundig vurdering af skolelederens ud-
dannelsesmæssige baggrund, ledelses-
mæssige kompetencer og personlige 
styrker og svagheder. »Jeg er meget 
stolt«, kommenterer den nyudnævnte 
lærer. »Og jeg vil gøre alt for at leve op 

til den vældige tillid, det er at få tilbudt 
så ansvarsfuld en post«. 

     Skolelederen mener selv, at det 
kan have været befordrende for forfrem-
melsen, at han tidligere har haft med 
skolesystemet at gøre og blandt andet 
har siddet til møder med beslutnings-
tagere og planlæggere både på og uden 
for skolen. Men som han siger: »Det er 

jo voksne mennesker. Noget helt andet 
er at overtage ansvaret for næste gene-
ration og få en hel skoleklasse til at fun-
gere både fagligt, pædagogisk og socialt 
– det er en kæmpe udfordring«.      

Skulle den nye stilling vise sig at 
blive for stor en mundfuld, er den ny-
udnævnte lærer tryg ved, at han jo altid 
kan vende tilbage til sit gamle lederjob.

Skoleleder  
forfremmet til lærer

Kalle, 11 år, konstate-
rer: Vikar hidsig på 
en sjov måde.

Hyperentusiastisk 
nyuddannet lærer 
må have Poul Erik 
Skammelsen som 
forbillede.

Sød lille seddel i mad-
pakke fra mor ulæse-
lig på grund af læk-
ket rødbedesaft.

 
 
 
 
 
 
 
 

Allerede påsketing i 
Netto?

Venneanmodning 
fra Rebeccas mor 
stadig ikke besvaret. 

En sød og blød lærerkollega, som undervi-
ser i dansk og drama og idræt, tolker de nye 
krav om bevægelse i undervisningen som en 
mere sådan, hvad skal vi kalde det, mental 
eller emotionel udfordring snarere end en fy-
sisk. »Åh, jamen. Glæde, vemod … taknem-
melighed«, forklarer læreren, »det er jo følel-
ser, vi alle sammen kender, ikke? Du gør, jeg 
gør. Det er noget af det vigtigste her i livet 

at blive rørt – grebet om hjertet, ikke? Der-
for blev jeg også så glad, da jeg første gang 
hørte om det nye tiltag med bevægelse i 
undervisningen. Selvfølgelig skal eleverne i 
skolen bevæges, røres, betages – grine og 
græde, ikke?«  
     Lærerens kolleger hæfter sig ved, at det 
dog trods alt kun drejer sig om 45 minutter 
om dagen. 

Blød og omsorgsfuld lærer tolker »bevægelse  
i undervisningen« mere sådan emotionelt

Hellere forebygge end udbedre. Så for at komme skaderne i forkøbet, kan du altid ringe på vores hotline 
døgnet rundt på 46 97 50 31 og få gode råd. Det er en del af den Bolighjælp, vi tilbyder alle, der har en 

husforsikring hos os, og som vi er ene om. Hvis der for eksempel varsles storm, kan vi også hjælpe med at 
fælde træer, der er ved at vælte ind over huset eller fjerne løse tagsten. Det gør ikke din forsikring dyrere. 

Se hvad Danmarks 5. største forsikringsselskab* kan gøre for dig på lb.dk/sandt 
eller ring 33 95 76 80.

Lærerstandens Brandforsikring er en del af LB Forsikring
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Lyder det for godt tiL at være sandt?

– vi passer på dig –
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