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Borgmesterlærere
Hver fjerde af landets 98 
borgmestre er en lærer.

Side  24

succes i læsning
På vestre skole bruger alle lærere 
faglig læsning i undervisningen.

Side 30

Historisk reform
eksperter: 2013-skoleloven vil tegne en 
ny folkeskole med en helt ny slags lærer. 

Side 28

19

Forsker: Elevernes trivsel og udvikling viser sig 
i deres humor. Det skal læreren lytte til.

ElEvErnEs humor 
 Er også alvor

side 14
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FAGPORTALEN TIL TYSK

I 8.-10. KLASSE 

– et komplet undervisningsmateriale

TYSK

tysk.gyldendal.dk er et digitalt læremiddel, der kan supplere 
eller helt erstatte bøger. Samtidig byder portalen på nye 
muligheder for at lære tysk. Portalen er et levende site, der 
hele tiden udbygges.
 
Nu er der kommet to nye temaer: Ein neues Leben og Berlin 
med mange spændende og anderledes vinkler på emnerne.

I Ein neues Leben møder eleverne en række mennesker, hvis liv 
har ændret sig radikalt, fx DDR-borgeren, der forsøgte at flygte,  
den 18-årige, der fik en lang fængselsdom, og den handi- 
cappede, der kom til De Paraolympiske Lege.
 
I Berlin-temaet fokuseres der bl.a. på, hvordan det er at være ung 
i Berlin, hvordan man forsøger at holde byen så grøn som muligt, 
Berlins omskiftelige historie og en masse anderledes og sjove 
mennesker fra hele verden, der har slået sig ned i byen.
 
Portalens grammatikdel er desuden blevet udvidet med en lang 
række opgaver til bl.a. verber, substantiver og pronomener.  
Opgaverne er selvrettende og varierer i sværhedsgrad 
og type.

I slutningen af november kommer temaet Weihnachten med 
fokus på bl.a. tyske juletraditioner, sange og opskrifter.

Scan koden eller gå ind 
på tysk.gyldendal.dk 

8914

Skoleabonnement, pr. år pr. klasse kr. 700,- ex moms

få
tilskud

NYE TEMAER
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Læs mere på  
lærerprofession.dk

Målbart  
dilemma 

»Jeg vil være bevidst om, 
at jeg er en rollemodel for 
eleverne, og således have 
en interkulturel attitude, 

der udtrykkes i nysgerrig-
hed og åbenhed over for 

andre kulturer«,
lyder én af konklusionerne i Marianne 

Vincent Anckers diplomprojekt fra  
professionshøjskolen Via

»… Der er ikke enighed om 
en entydig definition af, 
hvad det vil sige at have 

vanskeligheder med at til-
egne sig skolefaget mate-

matik«,
konstaterer Bente Bindeballe  

i sit diplomprojekt fra Via

 

»Den frie læsning er en 
uvurderlig sproglig erfaring, 
der ikke er opnåelig via tra-

ditionel undervisning«,
skriver Sally Dorff i sit bachelorprojekt 

fra Professionshøjskolen UCC

I øjeblikket sidder 27 arbejdsgrupper og diskuterer revisionen af Fælles 
Mål og trinmål i folkeskolen. Engageret og kyndigt uden tvivl. Men hvad bliver 
resultatet?

Der er mindst to grundlæggende problemer: Nye mål fører ikke i sig selv til 
forandringer. Som mange af os har måttet erkende, er det ikke nok, at vi sætter os 
det mål at tabe fem kilo eller holde op med at ryge. Det får ikke miraklet til at ske. 
At sætte mål er ikke den sværeste kunst. Kunsten er at nå dem.

Det er fristende at tage de brede formuleringer i Fælles Mål, forenkle dem og 
få styr på dem. Så vil alle lærere, elever, forældre og politikere nemt kunne se, 
hvad eleverne skal lære. Og så er den ged barberet! Det er forsøgt før – og vil sik-
kert blive det igen.

Men det er altså vejen mod målet, som er svær. Det viser al erfaring. En eva-
luering fra 2006 af en tidligere udgave af Fælles Mål – refereret på folkeskolen.
dk – konkluderede dengang, at på de skoler, hvor der var en fælles indsats for at 
arbejde med målene, fungerede de okay som rettesnor. På andre skoler blev de 
ikke brugt. 

  Den erfaring ændrer nyformulerede mål ikke på. 
At omsætte mål til konkret undervisning og læring 

hos eleverne er svært og kræver et kompliceret samspil 
mellem elever, situationen, faget, en selv og teamet. 

Der skal justeres og evalueres undervejs. Det kan arbejdsgrupper ikke skrive 
sig ud af.

Men når det er sagt, så kan det vel ikke skade at skrive målene om, så de kan 
»understøtte arbejdet med målstyret undervisning«, som det hedder i opdraget? 

Jo, det kan det desværre. For de 27 grupper sidder med en ret umulig opgave 
med et indbygget dilemma. Enten formulerer de målbare mål, som tester enkle 
færdigheder. Eller også er i hvert fald dele af de nye mål nødt til stadig at være 
brede og let højstemte. 

For som alle læsere af dette blad ved, har folkeskolen en vigtig funktion ud 
over at bibringe eleverne kundskaber: 

Skolen skal jo blandt andet »forberede eleverne til deltagelse, medansvar, ret-
tigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre«, som det hedder i folke-
skolelovens formålsparagraf.

Det er afgørende vigtigt at holde fast i den type mål, selv om de ikke 
kan lægges ind i selvscorende digitale test eller hakkes af på en liste. 
Kommende generationer skal kunne tænke længere 
og bredere end til økonomien i 2020. Forhå-
bentlig har alle 27 grupper blik for det. 
Det bliver spændende at se, hvordan 
de vil opløse dilemmaet.  
God arbejdslyst. 

LÆRERPROFESSION.DK
ET SITE OM LÆRERPRAKSIS OG PROFESSIONSUDVIKLING

Lærerprofession.dk er et site med bachelor-
projekter og pædagogiske diplomopgaver. 
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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 kort
 der sælges
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Elevernes skolegård
eleverne på kingoskolen 
ved slangerup har været 

med til at udtænke og an-
lægge deres nye skolegård.

Forenkling af Fælles Mål
fra næste skoleår får læ-
rerne nye fælles Mål i alle 

fag. nogle tænker, at det vil 
gavne undervisningen, andre 
frygter, at målene bliver for 
snævre. Arbejdsgruppens 
formand mener, at klarere 
mål vil styrke dannelsen.
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à   Oversigt302814

pludsElig FortaltE 
dE racistiskE jokEs

Martin führ, der er psykolog og humorfor-
sker, har sat fokus på 11-16-åriges humor. 
Det er vigtig kommunikation og et vigtigt 

barometer for trivsel og udvikling.

25

KV13

Historisk reform
eksperter: 2013-skoleloven 

er på niveau med 1958-, 
1975- og 1993-lovene.
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Fra projekt til hverdag
Vestre skole i Middelfart var 
en af de udvalgte skoler til et 
eksemplarisk forløb i Dlf’s 

kampagne »Vi læser for livet«. 
Her knap to år efter at projektet 
sluttede, fylder faglig læsning 

meget i undervisningen i alle fag 
og på alle årgange.

ForskEt

stemmer du på steen?
Den typiske lærerkandidat 
til kommunalvalget er en 
mand, der hedder steen.
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aktualiseret

Fælles Mål skal forenkles
Næste skoleår får lærerne nye Fælles Mål i alle fag. Matematiklærer Pernille Peiter mener, at enklere mål vil 
gavne tværfagligt arbejde, mens dansklærer Elisa Bagger Sørensen mener, at målene kan blive for snævre. 

Fælles Mål i alle fag skal præciseres og forenkles. Ar-
bejdsgrupper skal have nye mål klar til april, og efter 
politisk behandling skal de ud i skolerne fra næste sko-
leår. Arbejdet tager udgangspunkt i anbefalinger fra en 
mastergruppe bestående af samtlige interessenter på 
området og med forsker Andreas Rasch-Christensen 
i spidsen. 

Fælles Mål klar til sommer

Frem til folkeskoleloven af 1993 var der undervisnings-
vejledninger.
  1995: Faghæfter med centrale kundskabs- og 

færdighedsområder, undervisningsminister Ole Vig 
Jensen (Radikale)

  2001: Klare Mål, undervisningsminister Margrethe 
Vestager (Radikale)

  2003: Fælles Mål, undervisningsminister Ulla  
Tørnæs (Venstre)

  2009: Reviderede Fælles Mål, undervisningsmini-
ster Bertel Haarder (Venstre)

  2014: Nye Fælles Mål, undervisningsminister  
Christine Antorini (Socialdemokraterne).

Mål gennem tiden

Det skal være tydeligere ud fra Fælles Mål, 
hvad der forventes af den enkelte elev. Det 
skal være læringsmål, og de skal være et di-
rekte redskab for læreren i undervisningen og 
i dialogen med forældre, elever og kolleger. 
Derfor skal målene forenkles og præcise-
res, lyder begrundelsen for, at målene skal 
revideres (se interview med Andreas Rasch-
Christensen på modsatte side). 

For matematiklærer på Carl Nielsen Skolen 
i Nørre Lyndelse på Fyn Pernille Peiter giver 
det fin mening at revidere målene. Hun bru-
ger dem allerede i dag som pejlemærker eller 
en form for tjekliste, så hun er sikker på, at 
hun er nået igennem det, der forventes. 

»Som overbygningslærer har man rigtigt 
travlt, hvis man skal nå hele vejen rundt iu-

målene. Jeg har en forhåbning om, at hvis der          
bliver færre mål, så kan vi bedre sprælle inden 
for dem. I modsætning til i dag, hvor der er så 
mange mål, man skal være opmærksom på«.

Hun tænker også, at enklere mål kan være 
en fordel for det tværfaglige samarbejde i 
naturfagene.

»Hvis de matematikfaglige mål bliver helt 
skarpe, er det nemmere for mig at sige, at 
præcis det her skal vi have med i projektet. 
Jo tydeligere de bliver, jo lettere bliver det at 
integrere dem og leve op til dem«.

Dansklærer Elisa Bagger Sørensen, som un-
derviser på Bylderup Skole i Aabenraa, mener 
derimod, at der ligger en fare i for snævre mål.

»Målene kan være både en støtte og en 
hæmsko. Man skal ikke arbejde rent slavisk 

ud fra dem. Som det er i dag, kigger jeg efter, 
når jeg udarbejder årsplan, hvad der er rea-
listisk at nå. Og en del af dem har vi i et fæl-
les udviklingsarbejde på skolen indarbejdet 
i elevplanerne. Men jeg tænker, at det kan 
blive for forenklet«.

Elisa Bagger Sørensen har undervist i 36 
år og har oplevet, hvordan målene er gået fra 
brede, højtflyvende idealer til gradvist at blive 
mere og mere tydelige og målbare. 

»Oprindeligt kunne man lægge hvad som 
helst i dem. De var nok for brede. Men hvis 
de nye mål bliver for snævre, er der en risiko 
for, at man opbygger sin undervisning ud fra 
for snævre rammer i stedet for at uddanne 
børnene til at virke i et demokratisk samfund, 
hvor de skal kunne kommunikere, tage stil-
ling og være kritiske og kreative. Det er så 
populært, at alt skal være målbart, men det 
er altså ikke alt, man kan måle«.

Pernille Peiter er helt enig i, at dannelses-
aspektet er utroligt vigtigt i skolen – også i 
matematik. Men hun ser fordele i, at det bli-
ver en tydelig del af målene. 

»Hidtil har dannelsen jo ligget som noget 
overordnet og en lille smule uklart. Det gør 
det sværere at sige, hvem der står til ansvar. 
Med klare mål for dannelsen kan det blive 
nemmere efterfølgende at se, om man har 
levet op til det«.

Begge lærere oplever, at forældre indimel-
lem spørger til målene. Og målene kan være 
en del af argumentationen for, hvad børnene 
får ud af et projekt. Men ingen af lærerne vil 
ændre markant på deres undervisning, fordi 
der kommer nye mål. 

»Selvfølgelig vil jeg sikre mig, at vi når må-
lene. Men jeg vil sigte bredere, så jeg er sikker 
på, at jeg giver den undervisning, der gør, at 
eleverne får en læring og bliver aktive«, siger 
Elisa Bagger Sørensen. 
pai@dlf.org

PerNille  AisiNger

ThoMAs  ArNbo

Dansklærer Elisa Bagger Sørensen kan godt se forde-
lene ved at have mål for fagene, men de må ikke blive for 
snævre. 

Matematiklærer Pernille Peiter vil gerne have få og enkle 
mål, så der er mere plads til at sprælle inden for dem.

foto: Thom
as Arnbo

Privatfoto

Læs også
Læs på folkeskolen.dk: I disse lande 
har mastergruppen hentet inspiration 
til Fælles Mål + Interview med tænke-
tanken Sophia.
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Foto: Lars A
arø

 Hvorfor skal vi have nye Fælles Mål?  
 »De nuværende Fælles Mål er ikke blevet 
brugt i ret stor udstrækning, og lærerne efter-
spørger et redskab til at målfastsætte i for-
hold til elevers læring og til at håndtere diffe-
rentiering. Derudover har eksempelvis en 
OECD-undersøgelse vist, at lærerne evaluerer 
på deres egen undervisning, ikke på elevernes 
læring. Og der har der været en international 
udvikling i en række af de lande, vi sammen-
ligner os med, hvor vi kan hente erfaringer. 
Det er ikke et succeskriterium i sig selv, at 
man skal lægge sig i kølvandet på, hvad an-
dre lande gør. Men vi kan se, at nogle steder 
har det været et godt redskab for lærerne«. 

  Er der forskningsmæssigt belæg for at 
udarbejde nye mål?
 »Ja. Bare for at nævne et eksempel, så peger 
Hattie i sit metareview på, at hvis man, vel 
vidende at de ikke kan noget i sig selv, isolerer 
faktorerne og ser på, hvordan et målstyrings-
redskab skal være for at understøtte læreren 
ideelt, så skal der være få klare læringsmål«. 

  En forsker, der har evalueret de tidligere 
mål, fortæller, at problemet ikke var må-
lene, men implementeringen ude på sko-
lerne. Samme pointe går igen i Danmarks 
Evalueringsinstituts rapport. Kan I ikke 
risikere at gøre et stort arbejde, som ikke 
flytter noget?
 »Jo, helt sikkert. Jeg er 110 procent enig i, 
at den ledelsesmæssige opbakning og for-

ankring af arbejdet ude på skolerne er af-
gørende. Man skal have det til at passe ind 
i kulturen på stedet, og det er en langstrakt 
proces, hvor man skal ind at arbejde med 
det i lærernes grund- og efteruddannelse. 
Men det er også vigtigt, at de mål, man 
implementerer, faktisk er læringsmål. I 
mange fag er det i dag mål for fagets ind-
hold og ikke for elevernes læring. Og hvis 
man skal rette kritik ind i mit eget system, 
så er en af problemstillingerne også, at 
Fælles Mål nogle steder stort set ikke har 
spillet en rolle i læreruddannelsen«. 

  De nye mål bliver mindre brede og mere 
målbare. Betyder det også mere fokus på 
færdigheder og mindre på dannelse?
 »Når man går ind og opererer med lærings-
mål og taler om forenkling, præcisering og 
ensartethed, så bliver man mere specifik, for 
hvis et målstyringsredskab er for generelt, 
bliver det uanvendeligt. Men det er på ingen 
måde målsætningen at nedprioritere dan-
nelse, tværtimod. Hvis dannelsen bare er no-
get overordnet og diffust – man skriver det i 
en formålsparagraf og tror, at man er home 
safe – så kommer det ikke til at betyde no-
get, fordi vi så ikke har forholdt os til, hvad 
det er, vi vil med dannelsen. Det handler ikke 
om at styre og implementere en bestemt 
type af dannelse. Men vi må også have mål 
for dannelsen. Så jeg mener, at det her kan 
være med til at styrke den dannelse, som vi 

altid har snakket om, men som bare har væ-
ret vanskeligt for skolen at arbejde med«.

  Kan man udarbejde målbare mål for dan-
nelse?
 »Det kan man godt, det er bare nogle andre 
typer af evalueringsredskaber, man lægger til 
grund for det. Hvis man for eksempel ville 
måle elevers identitetsudvikling, ville jeg bru-
ge et evalueringsredskab som elevfortællin-
ger for at se pejlemærker for deres identitets-
udvikling. Men det er klart, at det bliver en 
lidt mere arbitrær størrelse«.

  KL, Skolelederne og Børne- og Kultur-
chefforeningen ønskede i deres hørings-
svar i højere grad, at målene skal være et 
styringsredskab, mens DLF trak i den 
modsatte retning. Hvor er anbefalingerne 
endt?
 »Det, vi arbejder med nu, er et redskab, som 
læreren kan bruge i dialog med eleverne, for-
ældrene og andre kolleger. Det er ikke bare en 
tjekliste med otte mål eller et centralt sty-
ringsredskab«.

  Har politikerne påvirket de endelige anbe-
falinger?
 »Nej, de nedsatte en gruppe med faglige eks-
perter og interessenter og accepterede vores 
anbefalinger. Men det kan sagtens komme, 
når vi begynder at snakke indhold, på samme 
måde som det gjorde i forhold til kristen-
domskundskaben i læreruddannelsen«.  
pai@dlf.org

PERNIllE AISINgER SpørgEr         AndreAs rAsch-chrisTensen  svArer

De nye Fælles Mål skal være enklere, klarere og målbare. Kritikere advarer mod, at dannelsen forsvinder, men 
arbejdsgruppernes formand, forskningschef Andreas Rasch-Christensen, mener, at dannelsen bliver styrket.

»Nye Fælles Mål vil styrke dannelsen«
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A.P. Møller Fonden vil donere en milliard til 
efteruddannelse i folkeskolen, lød nyheden 
midt i oktober. Det skabte glæde overalt i ud-
dannelsesverdenen. Men også en eftertanke: 
Hvad får de ud af at investere i læreres, pæda-
gogers og lederes efteruddannelse? 

Donationen passer godt til den ændring af 
opfattelsen af globale virksomheder med rød-
der i Danmark, som er foregået over de sidste 
år, forklarer ekspert.

Mens man traditionelt i Danmark har en 
opfattelse af, at småt er godt, og stort er ondt, 
har Mærsk de sidste 10-15 år gennemgået en 
udvikling, hvor offentlighedens skepsis er 
forvandlet til stolthed, ligesom der er stolthed 
over andre store firmaer, der kan klare sig i 
den globale konkurrence. Det fortæller Mads 
Mordhorst, der er brandingekspert og lektor 
ved Copenhagen Business School:

»Ved at gå ind og donere penge booster de 
den fortælling om, at de ikke er antinationa-

lister eller antidanske. De er ikke bare nogle 
kapitalister, der vil nasse på den danske stat 
– de vil gerne give noget tilbage«, siger Mads 
Mordhorst, der kalder det en sideeffekt af 
donationen, at Mærsk manifesterer sig som 
et dansk nationalikon. Alligevel tror han 
ikke, at det har været årsagen til donationen.

»Hvis de udelukkende gik efter brandvær-
di, så kunne de bruge pengene meget bedre. 
Hvad er funktionen med den her donation? 
At skaffe positiv stemning i offentligheden? 
Hvis det var det, man ville, kunne man 
bruge penge meget mere effektivt inden for 
kunst og kultur«, siger Mads Mordhorst.

Vi læser aviser
I pressematerialet fortalte Ane Mærsk Mc-
Kinney Uggla, der er formand for fonden, 
at der var to årstal, der afgjorde timingen 
af donationen. For det første markerer 2013 
hundredåret for hendes far, Mærsk Mc-
Kinney Møller, der blev født i 1913. Og for det 
andet vil fonden gerne markere 200-året for 
undervisningspligtens indførelse i Danmark, 
hvilket var starten på folkeskolen. 

Ifølge Henrik Tvarnø, der er direktør i A.P. 
Møller Fonden, har den offentlige debat om 
skolen også betydet meget for donationen.

»Vi læser aviser, ser tv og hører radio i 
fonden. Og folkeskolen har været et stort tema 
i en stor del af 2012 og stort set hele 2013. 
Det har været et tema, vi har kunnet sætte 
os grundigt ind i ved at følge med i, hvad de 
politiske partier, Undervisningsministeriet, KL, 
Lærerforeningen, BUPL og eksperter har ment 
om det. Og for os var der noget, der lignede 
en meget stor enig opinion i Danmark bag 
synspunkterne: at folkeskolen er vigtig, og at 
folkeskolen både kunne tåle og trænge til et 
løft. Og at lærerne havde brug for en styrket 
efteruddannelse«, siger Henrik Tvarnø.

Én milliard var ikke nok
Fonden havde altså fokus på folkeskolen. Men 
hvor skulle den sætte ind, og hvorfor endte 

det lige med at være lærernes efteruddan-
nelse, som skulle løftes?

Henrik Tvarnø fortæller, at fonden note-
rede sig, at regeringen har sat en milliard af 
til efteruddannelse i perioden 2014-2020:

»Vi hørte, hvad lærerne sagde om det be-
løb, og hvad andre sagde«, siger han.

»Der var en række kommentarer til beløbet 
på en milliard indtil sommeren 2020, der gik 
på, at det ikke ville være nok til at løse den op-
gave, som alle var enige om, at man gerne ville 
løse. Derfor syntes vi, at det var et oplagt sted at 
gribe ind«, siger Henrik Tvarnø. 

Han medgiver, at fonden går en ny vej 
med milliarden til efteruddannelse. 

»Den her bevilling er i sin art og størrelse 
meget anderledes end noget, vi har gjort før, 
og det er meget bevidst fra vores side«, siger 
Henrik Tvarnø. 

»Vi tror, det gør en forskel. Vi tror, vi kan 
gøre gavn med det her. Det er lige nu, at fol-
keskolen og ikke mindst folkeskolens lærere 
har brug for et godt rygstød. Efteruddannelse 
er ikke en bane, vi selv tegner op. Og der ville 
være gang i efteruddannelse også uden vores 
støtte, men vi kan sætte tempoet op, og vi kan 
give nogle folk et skub, der vil gavne både dem 
og resten af samfundet«, fortsætter han. 
esc@dlf.org

TeksT EsbEn ChristEnsEn

  A.P. Møller Fonden eller »A.P. Møller og Hustru Cha-
stine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal«, 
som fonden også hedder, forventer, at milliarden 
bliver brugt i perioden 2014-2020.

  Fonden har endnu ikke lagt sig fast på, hvordan pen-
gene skal deles ud. Til februar næste år har fonden 
rammerne klar til første ansøgningsrunde. Indtil da vil 
fonden bruge tiden på at undersøge, hvordan penge-
ne deles ud på den mest hensigtsmæssige måde.

  Fonden forbeholder sig retten til at blive klogere og 
at ændre på måden, pengene bliver delt ud på, hvis 
det i løbet af processen viser sig, at der er rum for 
forbedring.

  Til sammenligning kostede Operahuset på Holmen 
2,3 milliarder kroner, mens fonden har givet 420 
millioner kroner til A.P. Møller Skolen i Slesvig.

Fakta

baggrunden er, at vi gerne vil støtte folkeskolen, forklarer fondens direktør om den store donation.  
Brandingekspert siger, at Mærsk kunne bruge milliarden langt mere effektivt, hvis det udelukkende handlede 
om brandingeffekt.

Ud af det mærsk-blå:  
Lærerne har brug for et godt rygstød 

aktualiseret
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TeksT LisE Frank 

Lærerne i Odense demonstrerede allerede 
ved førstebehandlingen af kommunens 
budget for halvanden måned siden. De kunne 
godt regne sig frem til, at de 70-90 afskedigel-
ser, der var lagt op til på skoleområdet, ikke 
hang sammen med, at folkeskolereformen 
skulle indføres fra august. 

Fagbladet Folkeskolen forsøgte dengang at 
få både børne- og ungerådmand Brian Dybro 
(SF) og skolechef Poul Anthoniussen til at 
forholde sig til, hvordan færre lærere skulle 
undervise flere timer til næste år. Men ingen 
havde dengang regnet på det. 

Først torsdag den 24. oktober fremlagde 
børne- og ungeforvaltningen sine beregninger 
på konsekvenserne af at spare 41,5 millioner 
på skoleområdet alene. Pengene blev fore-
slået hentet ved, at Odense-lærerne, der i 
forvejen underviser mere end gennemsnittet, 
skulle bruge en time og fire minutter mere af 
deres ugentlige arbejdstid på undervisning. 
Der skulle tages penge fra den differentierede 
undervisning, og én underviser skulle i nogle 
tilfælde have ansvar for 40 elever. Endelig 
skulle 70 procent af den understøttende un-
dervisning varetages af pædagoger. 

Allerede i budgetforliget, som både råd-
manden og borgmester Anker Boye (Social-
demokraterne) underskrev i september, var 
det ingen hemmelighed, at der skulle spares 
mange millioner på skolerne. Men hvad det 
ville betyde, havde forvaltningen ikke bereg-
net. Da børne- og ungerådmand Brian Dybro 
så de konkrete beregninger sort på hvidt, 
kunne han ikke acceptere sin egen forvalt-
nings forslag: »Det er uspiseligt for mig. Det 
er uacceptabelt. Det vil jeg ikke være med 
til«, sagde han til Folkeskolen tirsdag den 29. 
oktober. 

tilliden til rådmanden forsvandt
Brian Dybro ringede til Anker Boye, der plud-
selig heller ikke kunne leve med besparelsernes 
konsekvenser. Sammen indkaldte de Venstre, 
Konservative og Dansk Folkeparti til genfor-
handlinger af budgettet. Reaktionen var vantro: 

»Det kan ikke være rigtigt, at man for en 
måneds tid siden, da vi indgik budgetforliget, 
ikke i forvaltningen var klar over, hvad de 
her besparelser kom til at betyde«, sagde by-
rådsmedlem for Konservative Steen Møller til 
Fyens Stiftstidende fredag den 25. oktober.

Men alle forligsparter mødte ikke desto 
mindre op til genforhandlinger mandag. På 
mødet gik bølgerne højt, og der blev ikke 
indgået en ny budgetaftale den dag: »Nogle 

borgerlige har udtrykt mistillid til mig, men 
det tager jeg stille og roligt. Der er nok noget 
valgkamp i det«, sagde Brian Dybro til Folke-
skolen efter mandagens forhandlinger, der 
blev udskudt til onsdag. 

spontane klapsalver på skolerne 
Og så endelig, efter lange forhandlinger 
onsdag den 30. oktober, lykkedes det at finde 
i alt 52 millioner kroner til byens folkeskoler 
i 2014 og 2015. Det betyder, at de ventede 
fyringer og forvaltningens konsekvensbereg-
ninger alligevel ikke bliver virkelighed.

Anne-Mette Kæseler Jensen, der er for-
mand for Odense Lærerforening, fortæller, at 
beskeden om de tilbagerullede lærerfyringer 
udløste spontane klapsalver på skolerne.

»Jeg er selvfølgelig også utrolig glad for, 
at vi ikke skal ud i en ny fyringsrunde, som 
vi ved af erfaring er en meget barsk proces. 
Vi kunne have risikeret at skulle fyre i gen-
nemsnit 2,5 lærere per skole i kommunen, 
hvis besparelserne ikke var blevet trukket 
tilbage«, siger Anne-Mette Kæseler. Men hun 
understreger samtidig, at politikernes tilbage-
trækning af fyringer ikke ændrer ved, at den 
generelle økonomiske prioritering af folkesko-
len i Odense fortsat er voldsomt dårligere end 
i landets andre store kommuner.    
lif@dlf.org

Da det gik op for børne- og ungerådmanden i Odense, hvad de varslede massefyringer på skoleområdet  
ville få af konsekvenser for lærere og elever, trak han i nødbremsen. Byrådspolitikerne blev indkaldt til møde 
om det budget, de havde skrevet under på uden at kende konsekvenserne. På et tidspunkt var tilliden til  
rådmanden helt væk. 

Oprindeligt havde de odense-
anske politikere vedtaget et 
budget uden at have regnet 
på, hvad det ville betyde for 
folkeskolen.

Panikforhandlinger afblæser lærerfyringer i Odense
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K L I P  F R A  n e t t e t

Fredag 25. oktober 2013 kl. 15.55

Udvalget skal udarbejde ana-
lyser og anbefalinger, som gør 
ministeriet i stand til at løfte 
niveauet på professionshøjsko-
ler, universiteter og erhvervs-
akademier. 

Ministeren har til Berlingske 
understreget, at intet er helligt i 
udvalgets arbejde.

»De dårlige undskyldningers 
tid er forbi. Det skal være slut 
med abekasteriet. Det må vi 
lægge bag os. nu handler det 
om at få en fordomsfri debat 
og et totaleftersyn af vores ud-
dannelser på kryds og tværs ved 
hjælp af sådan et ekspertud-
valg«, siger Morten Østergaard. 

erik knudsen, der er for-
mand for Professionshøjskoler-
nes Rektorkollegium, er tilfreds 
med nedsættelsen af udvalget 
– især fordi udvalget har fået 
frie hænder til at se på uddan-
nelserne. Han savner dog folk 
fra professionsuddannelserne.

»Der er relativt få, som har 

en dybere indsigt i vores sær-
lige udfordringer, så vi vil gøre 
et stykke arbejde for at få en 
dialog i gang, så vi kan få klædt 
udvalget på til også at se vores 
del af uddannelsessystemet«.

Jørgen søndergaard, der er 
formand for skolerådet, skal stå 
i spidsen for udvalget:

»Jeg er overbevist om, at vi 
på et solidt videngrundlag vil nå 
frem til konkrete anbefalinger 
til, hvordan såvel regering og 
folketing som institutionerne 
selv kan bidrage til højere kvali-
tet og relevans til gavn både for 
de mange studerende, der hvert 
år optages på de videregående 
uddannelser, og for samfundet 
som helhed, ved at de store 
investeringer i videregående ud-
dannelser i endnu højere grad 
bidrager til at skabe vækst og 
beskæftigelse i Danmark«, ud-
taler han.    
pai@dlf.org

Onsdag 30. oktober 2013 kl. 12.11 

Jørgen søndergaard, der er formand for skolerådet og blandt andet har stået i spidsen for 
folkeskolens Rejsehold, skal lede udvalget. 

foto: ole Bo Jensen 

Foto: Helle Lauritsen

nyt udvalg skal se på  
kvaliteten i læreruddannelsen
Alt er i spil, også taxametersystemet, lyder det fra uddannelsesminister Morten Østergaard.  
Formanden for Professionshøjskolernes Rektorkollegium efterlyser folk med baggrund  
i professionsuddannelserne.

9.-klasser bygger matematikhuse  
med støtte fra gymnasieelever 

elever fra Carl nielsen skolen i nr. lyndelse vandt  
førsteprisen – en tablet hver – for dette matematikhus.

 -

Matematikkens Hus er syvkantet, femkan-
tet eller rundt. Taget kan have pyramide-
form, sinusform eller være en kuppel. og 
så har huset en parabeldør. sådan ser de i 
hvert fald ud på Broskolen i Årslev, dagen 
inden de 34 grupper af elever skal frem-
lægge deres huse på Midtfyns Gymnasium 

i Ringe. 9.-klasse-elever fra fire folkeskoler 
på Midtfyn, Tingagerskolen, nordagersko-
len, Carl nielsen skolen og Broskolen, har 
siden august arbejdet med at skabe mate-
matikhuse. Til hjælp har de foruden deres 
lærere haft 2.g’ere fra gymnasiet i Ringe.  
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Torsdag 24. oktober 2013 kl. 15.55

Randers-lærere:  
Inklusionen rammer 
hårdt
Den øgede inklusion af børn 
med særlige behov giver pro-
blemer for både lærere og elever 
i Randers kommune, viser en 
ny undersøgelse. lærerne føler 
sig ikke uddannelsesmæssigt 
rustet til opgaven. Problemet 
gør sig gældende over hele lan-
det, siger formanden for Dlf’s 
skole- og uddannelsespoliti-
ske udvalg. »når jeg er rundt i 
kredsene, så popper inklusions-
spørgsmålet op. Det fylder rigtig 
meget i lærernes hverdag«.

Onsdag 23. oktober 2013 kl. 14.05 

Viden rykker elevers  
læsning, men det gør  
læsevejlederen ikke
I en rapport om læsekompeten-
cer på mellemtrinnet konkluderer 
Danmarks evalueringsinstitut, at 
læsevejledere ikke fremmer læse-
udvikling. Det gør til gengæld en 
stor viden om læsning. »Analyserne 
af de kvantitative data viser ingen 
sammenhæng mellem elevernes 
læseprogression på mellemtrinnet 
og (…) læsevejledere samt lærerens 
brug af læsevejledere«, står der i 
rapporten »læseudvikling på mel-
lemtrinnet«. Det er, fordi lærerne 
ikke bruger læsevejlederen, siger 
konstitueret direktør for Danmarks 
evalueringsinstitut katja Munch 
Thorsen.

Onsdag 23. oktober 2013 kl. 10.48

Gode råd om den nye 
virkelighed til DLF’s 
medlemmer
»Målet er en skoledag, der giver 
både bedre kvalitet for eleverne 
og samtidig en ordentlig arbejds-
situation for lærerne«. sådan 
lyder det i en af de tre pjecer, 
som Danmarks lærerforening 
har mailet til sine medlemmer. 
Pjecerne gennemgår de store 
ændringer, som skal ske i folke-
skolen fra august 2014, når to 
nye love – lov 409 og folkesko-
lereformen – træder i kraft. Dlf 
understreger dog, at folketinget 
endnu ikke har vedtaget refor-
mens ændringer i folkeskole-
loven. De tre pjecer kan down-
loades fra www.dlf.org

Torsdag 31. okt. 2013 kl. 20.20

Lovforslag: Pædago-
ger kan ikke varetage 
undervisningen i et 
helt fag
I dag fremsatte undervisnings-
minister Christine Antorini (s) 
lov 51 og lov 52 til ændring af 
folkeskoleloven. Dlf glæder 
sig over, at pædagoger alligevel 
ikke kan stå for hele undervis-
ningen i et fag, men savner en 
definition af de afgrænsede 
undervisningsopgaver, som 
pædagogerne godt kan vareta-
ge. Det første udkast til lovfor-
slaget om folkeskolereformen 
åbnede op for, at pædagoger 
kan undervise i hele fag i ind-
skolingen, men med det frem-
lagte lovforslag er der nu igen 
lukket for den mulighed.

Igen: Kun kvinder skriver  
vinderprojekter 

•	 Musiklærerne har 
fået ny formand

•	 Antorini til tysklæ-
rerne: nej, I får ikke 
flere timer til tyskun-
dervisning

•	 ny portal skal styrke 
nordisk sprogforstå-
else

•	 Danmarks Billed-
kunstlærerforening 
fylder 75 år

•	 lærerstuderende har 
slanket bestyrelsen

Tirsdag 29. oktober 2013 kl. 06.53

fagbladet folkeskolen undersøgte for 
nogle år siden forskellen i karakterer 
for bacheloropgaver på læreruddan-
nelsen. kvinderne fik i gennemsnit 
7,7, mens mændenes fik 6,8 – altså 
næsten et helt karaktertrin lavere.

Foto: istock

 -

De tre bachelorprojekter fra læreruddan-
nelserne, der i år dyster om at få læ-
rerprofession.dk-priserne, har én 
ting til fælles: De er skre-
vet af kvinder. og blandt 
de ni, der blev nomineret, 
er der heller ikke en ene-
ste forfatter af hankøn. 
Det samme var tilfældet, da 
priserne blev uddelt første 
gang i 2012. Hanna Mølgaard, 
du er chefkonsulent på Pæda-
gogisk-socialfaglig Højskole 
ved Professionshøjskolen Via 
og sidder med i priskomiteen – 
hvorfor er det sådan?

 »Priskomiteen har ikke haft fokus på forfatternes køn, så der er 
i alt fald ikke tale om, at mændene er blevet valgt fra, men blandt 
de 43 indstillede opgaver, som alle har fået karaktererne 10 eller 
12, er der kun indsendt syv, der er skrevet af mænd. Det har over-
rasket os. Det er også påfaldende, at alle de nominerede er kvinder, 
men det er svært at komme med en forklaring«. 

139315 p10-11_FS1913_Folkeskolen.dk.indd   11 04/11/13   14.24



fotograferet

E L E V E R  I  A K T I O N
Hver uge har eleverne brugt  

skoletimer på at bygge området. 
Et udvalg på syv elever  

er kommet med idéerne til  
byggeprojekterne. F E M  M Å N E D E R S  S L I D

Elever, håndværkere, forældre og 
arkitekter har arbejdet på projek-

tet fra maj til september.

12 /  f o l k E s k o l E n  /  1 9  /  2 0 1 3

SKOLEGÅRD FOR MILLIONER 
1,6 millioner til et aktivt udeområde var præmien, da kingoskolen ved 
slangerup blev udnævnt som en af vinderne af Danmarks Radios konkur-
rence »Byg det op«. Eleverne har siden maj været med til at udtænke og 
bygge området, der blandt andet består af boldbaner, skateboardrampe 
og opholdsområder.

foto KLauS HOLStING  /  tEkst aNN-SOFIE WaRNIcH 

H Å R D T  A R B E J D E
Hullerne til hegnet er  

blandt andet gravet af elever. 
faglærte håndværkere har  

instrueret eleverne, og lærerne 
har holdt opsyn. 
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A K T I V I T E T E R  T I L  A L L E
Udskolingseleverne har  

især efterlyst områder, hvor  
de kan dyrke det sociale og 

»hænge ud«. 

f o l k E s k o l E n  /  1 9  /  2 0 1 3  /  13

T O V H O L D E R E
leder Jens fenger og pædagog 

Morten Jakobsen har organiseret 
forløbet, men lagt stor vægt på 

inddragelse af eleverne.  
 

U D E N D Ø R S  M U S I K
over hele området er der instal-
leret højtalere, som kan streame 

elevernes egen musik.
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forsket

Humor er en indikator på, hvad der optager os, derfor er  
det vigtigt at forstå, hvad der også bliver sagt med de sjove 

bemærkninger, fortæller forsker Martin Führ, der har skrevet 
ph.d.-afhandlingen »Latterfrygt og humorstøtte«.

I k k e  k u n  f o r  s j o v : 

Forstå dine elever  
via deres humor
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vorfor i alverden var der to klasser, hvor ele-
vernes foretrukne humor var racistisk?

Martin Führ, der er uddannet lærer, hu-
morforsker og psykolog, havde i sin første 
landsdækkende undersøgelse set på, hvad 
skoleelever i Danmark grinede af. 55 skole-
klasser var med i undersøgelsen, og racistiske 
vittigheder var over en bred kam ikke noget, 
eleverne i særlig høj grad grinede af. På nær 
to steder. I to skoleklasser i forskellige egne 
af landet var racistiske vittigheder mest po-
pulære.

Hvordan kunne det være? Var der virkelig 
enkelte steder, hvor eleverne var blevet ra-
cister? Undersøgelsen var bygget sådan op, 
at Martin Führ kunne finde frem til lærerne 
for de to klasser og på den måde finde ud af, 
hvad der foregik.

»Det viste sig, at de to klasser, der lå i hver 
sin ende af landet, for første gang i deres sko-
lekarriere havde fået en elev med en anden 
etnisk baggrund end dansk i deres klasse. 
De var ikke pludselig blevet racister, men de 

brugte jokes til at forholde sig til, at der kom 
én, der så anderledes ud og havde noget an-
derledes tøj«, fortæller Martin Führ. Han har 
uddannet sig til psykolog og for nyligt for-
svarede han sin ph.d.-afhandling »Latterfrygt 
og humorstøtte«, der undersøger 11-16-åriges 
tilbøjelighed til at ty til humor i trængte situa-
tioner og deres frygt for at blive leet af. 

Ud over arbejdet som psykolog i Pædago-
gisk Psykologisk Rådgivning i Guldborgsund 
Kommune er han ekstern lektor i udviklings-
psykologi ved Aalborg Universitet, hvor han 
er tilknyttet Center for Development and Ap-
plied Psychological Science og Børnesprogkli-
nikken. Indtil for ganske nylig har humor ikke 
været genstand for ret meget forskning, men 
i løbet af de seneste 20 år er humor flyttet fra 
at være et perifert kuriosum til at blive gen-
stand for seriøs og systematisk forskning.

Humor er sjælens våben
Martin Führ fortæller, at Sigmund Freud 
allerede i 1905 pegede på, at humor bruges 

Jo mere depri-
meret du er, og jo 
lavere selvværd 
du har, des sorte-
re vil din humor 
være. Så hvis et 
barns humor be-
gynder at skifte, 
så kan der være 
noget i barnets 
liv, der gør, at det 
skifter humor,
s I g e r  M a r t I n  f ü h r

»Børn bruger humor til at forholde sig til de udviklingsbe-
tingede udfordringer i deres barndom. Det er et redskab til 
at håndtere nye situationer og konflikter. Når små elever 
bliver enormt kåde og grinende i omklædningsrummet, er 
det ikke, fordi de er frække, men for at situationen bliver til 
at håndtere for dem«, siger Martin Führ.

forsket
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som redskab til at afmaskere det fortrængte. 
Derved frisættes energi, som bruges til at 
bearbejde følelserne. Psykoterapiens fader, 
Sigmund Freud, kaldte humor for den 
højeste mentale præstation, mens udviklings-
psykologien i dag benævner humor som en 
moden forsvarsmekanisme. Latteren kan ses 
som ventil for ophobet energi  og latteren 
bruges til at forløse psykiske spændinger og 
drifter.

Den verdensberømte psykiater og neu-
rolog Vicktor Frankl har beskrevet, hvordan 
humor også var en del af hverdagen i Nazi-
tysklands koncentrationslejre. Frankl kalder 
humoren for en overlevelsesstrategi.

»Humoren er også sjælens våben i kamp 
for livet. Det er jo en kendt sag, at humoren 
som måske intet andet i den menneskelige 
tilværelse er egnet til at skabe afstand, hæve 
én over situationen, selv om det som sagt er 
for sekunder«, har Frankl skrevet. Den ob-
servation er blevet bekræftet af moderne for-
skere, blandt andet har det vist sig, at børn, 

der levede under meget ringe opvækstvilkår, 
viste højere udviklet sans for humor end 
børn, der levede under trygge opvækstvil-
kår. Disse børn har på et tidligt stadie lært at 
tackle konflikter og truende situationer med 
humor.

Læg mærke til skift
Hvilken humor grupper eller personer bru-
ger, indikerer, hvad der optager dem. 
Den bevidste og systematiske forståelse af hu-
moren bliver anvendt målrettet flere steder. 
For eksempel er Martin Führ efterspurgt på 
sygehuse, hvor medarbejderne kan have brug 
for at forstå, hvorfor patienter møder en hård 
diagnose med sarkastiske bemærkninger. 
Ligesom forståelse af humoren kan bruges til 
at tage en pejling på den interne stemning i 
private virksomheder:

»Jo sortere humoren er på en virksomhed, 
des større tegn er det på dårlig trivsel«, siger 
Martin Führ. Han fortæller, at når erhvervsle-
dere er så interesserede i at forstå, hvad der 

grines af i virksomheden, så er det ikke (kun), 
fordi de har et hjerte af guld.

»Du skaber ikke god stemning på en virk-
somhed, udelukkende fordi folk skal have det 
hyggeligt. Du gør det eventuelt i lige så høj 
grad, fordi det øger produktiviteten. Der er et 
klart formål med det«.

På samme måde er der lavthængende 
frugter for lærerne, hvis de går ind og arbej-
der med at forstå elevernes trivsel gennem 
den humor, børn og unge bruger som gruppe 
og som individer.

»Det kunne for eksempel også være en 
indikator på, at der er nogle børn, som bliver 
mobbet, for så vil der komme meget grove 
former for humor«, siger Martin Führ. 

Det er derfor også værd at bemærke, om 
der sker markante skift i børnenes humor.

 »Jo mere deprimeret du er, og jo lavere 
selvværd du har, des sortere vil din humor 
være. Så hvis et barns humor begynder at 
skifte, så kan der være noget i barnets liv, der 
gør, at det skifter humor«, siger Martin Führ.
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Aldersbestemt humor
Ud over at humor kan bruges til at aflæse 
trivslen, er det vigtigt at forstå, hvad børnene 
vil med humoren. Martin Führ har via sin 
forskning fundet frem til, at børn bruger 
humor til tre ting:
– Håndtering af usikkerhed og stress
– Aggression og seksualitet
–  Som opmuntring og til at skabe positive 

humørskift.
Men en kvik bemærkning kan let blive mis-
forstået, falde til jorden og blive opfattet 
som noget, den ikke er. 

Lærere, der er trænede i at stå over for 
børn i forskellige aldre, vil godt være klar 
over, at humor er aldersbetinget. Martin 
Führ fortæller, at amerikanske forskere 
undersøgte, hvornår børn er i stand til at 
opfatte ironi. Det viste sig, at kun 15 procent 
af femårige børn forstår ironi, mens hele 79 
procent af de seksårige opfatter ironi. Så hvis 
man ikke er bevidst om, hvilke former for 
humor børn bruger på forskellige alderstrin, 
kan der opstå store misforståelser.

»Børn bruger humor til at forholde sig til 
de udviklingsbetingede udfordringer i deres 
barndom. Det er et redskab til at håndtere nye 
situationer og konflikter«, siger Martin Führ.

God røv!
Derfor er det vigtigt for lærerne, at de har 
en forståelse for, hvad det er, der bliver sagt 
med humoren, der har en social og kommu-
nikativ funktion. Martin Führ kommer med et 
eksempel:

En dreng på mellemtrinnet siger, idet 
drengens kvindelige lærer kommer ind i klas-
sen, at hun har en virkelig god røv.

»Drengen sender et signal til klassen, han 
siger: Jeg er her i min udvikling – det der med 
sex har jeg fuldstændig styr på. På den måde 
positionerer eleverne sig i klasselokalet og 
opnår status. Men hvordan reagerer du som 
lærer? Ringer du til hans forældre og siger, at 
deres dreng er skide fræk? Sender du ham op 
til skolelederen, eller siger du: Ved du hvad, 

det var sødt sagt, det er du den første, der 
siger til mig i dag?«

Ifølge Martin Führ har drengen via sin 
bemærkning vist resten af klassen, hvor han 
er i sin udvikling, og hans status i klassen er 
ændret uanset hvad. Efterfølgende kan det så 
være hensigtsmæssigt at diskutere med resten 
af teamet, om de oplever nogle af de samme 
ting i klassen.

»Det er vigtigt, at man tør tage det op i 
teamet. Der vil være nogle lærere, der er 
gelotofobiske (frygter at blive til grin – redak-
tionen) og derfor mere tilbøjelige til at tro, at 
børnene griner af dem og ikke bare forsøger 
at have det sjovt sammen. Så hvis man tør 
tale sammen om de her ting, så kan man få at 
vide, at andre oplever de samme situationer 
med børnene, men opfatter dem helt ander-
ledes. På den måde kan man komme af med 
sin usikkerhed. Og få en bedre idé om, hvad 
det egentlig handler om«, siger Martin Führ. 

Humor i arv
I sin forskning har han også fundet forskelle mel-
lem kønnene. Drengene har en større tendens 
end pigerne til at bruge humor, der håndterer 
aggressivitet og seksualitet, mens pigerne i hø-
jere grad bruger humor til at blive opmuntret.

I sit arbejde fandt Martin Führ ud af, at 
der er en sammenhæng mellem, i hvor høj 
grad børn og deres forældre bruger humor. 
Det viste sig, at humoren går i arv.

»Humorforladte voksne får humorforladte 
børn. Og humorforladte mænd gifter sig med 
humorforladte kvinder«, siger Martin Führ.

Børn fra hjem uden humor, vil alligevel 
forsøge at få sat humoren i spil.

»Hvis du har været så uheldig, at du er 
vokset op med humorforladte forældre, så 
finder du vikarierende voksne, som du kan 
bruge i stedet for«, siger Martin Führ. Disse 
vikarierende voksne er for eksempel lærerne, 
der ikke af den grund skal opføre sig som 
standupkomikere, hvis det ikke ligger natur-
ligt til dem at bruge humor.

»Det vigtigste er, at man er autentisk. Man 
skal ikke prøve at være sjov, hvis man ikke 
har stor sans for humor, så er det bedre, at 
man beder en kollega om at være det. Man 
kan ikke træne sig til at være sjov, men derfor 
er det vigtigt, at man forstår elevernes hu-
mor, for det er et vigtigt kommunikativt red-
skab«, siger Martin Führ og fortsætter: 

»Al forskning peger på, at børn uden sans 
for humor er mere ensomme, tror i mindre 
grad på en god fremtid og har det svært med 
at finde venner. Og det ser ud til at vare hele 
livet«. 
esc@dlf.org

Martin Führ har skrevet kapitlet »Børns brug af 
humor« i bogen »Forskning i pædagogisk prak-
sis« fra 2012.

Man skal ikke prøve at være sjov, hvis man ikke har stor sans for 
humor. Så er det bedre, at man beder en kollega om at være det.  

Men det er vigtigt, at man forstår elevernes humor

forsket
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Danskkurser 
i København
Nu udbydes inspirerende danskkurser 
i hjertet af København

Instruktion: Trine May

Tag på inspirerende danskfaglige kurser 
i Dansk Arkitektur Centers smukke 
lokaler midt på Christianshavn. 
Du bliver klædt på til fremtidens danskfag  
– og du bliver fagligt forkælet!

Der udbydes seks kurser:

Indskoling
10/9-14 Litteratur og medier i den første danskundervisning

18/9-14 Læs Strid og Fupz med CL

Mellemtrin
11/9-14 Fed fiktion på mellemtrinnet

8/10-14 Billedbogen i mellemtrinnets litteraturundervisning

Udskoling
17/9-14 Moderne ungdomslitteratur og ny litteraturdidaktik

9/10-14 Drengerøvsdansk (her medvirker også Christian Bach)

Hvorfor tage på danskkursus på Christianshavn?

•  Kom og få inspiration, ny viden og indsigt, så du kan yde en kvalificeret 
og toptunet danskundervisning, tilpasset den gældende læseplan

•  Bliv fagligt opdateret, præsenteret for nyere teorier om didaktik, 
litteratur og medier – og få bud på, hvordan de kan omsættes til praksis

•  Gratis parkering og metro lige til døren (næsten)

Læs uddybende kursusbeskrivelser, og tilmeld dig på www.trinemay.dk

139315 p14-19_FS1913_Forsket.indd   19 04/11/13   16.07



debatteret

20 /  f o l k e s k o l e n  /  1 9  /  2 0 1 3

Afgangsprøven i dansk er  
en død sild 

Illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen

Der er behov for et danskfag, der favner det 
medialiserede samfund og møder tidens børn 
og unge på en helt anden måde. Som det er 
nu, afspejler folkeskolens afgangsprøver en 
forældet dannelsesforestilling og en snæver 
fagforståelse. Der er behov for nytænkning. 
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KroniK
ole ChrIstensen,  
Cand.Mag.,  
lektor, UCC

kIM Pedersen,  
Cand.Mag.,  
UddannelseskoordInator, kea

’Hvad vil vi med danskfaget?’ Det spørgsmål 
har vi ofte stillet hinanden gennem årene. I 
forsommeren var det så Clio Onlines redaktør 
på danskfaget.dk, Charlotte A. Erichsen, som 
her i Folkeskolen stillede det samme spørgs-
mål. Hun efterlyste en debat om danskfagets 
opgaver og funktioner, og hvordan eleverne 
kan engageres i faget med udgangspunkt i 
deres egen erfaringsverden.

Debatten blev rejst i kølvandet på årets 
afgangsprøver i dansk, hvor man blandt andet 
i Politiken kunne læse en censors erfaringer 
med at rette danskopgaverne til folkeskolens 
afgangsprøve. Censor var bekymret og mis-
trøstig over det lave niveau og indholdet i 
stilene. 

Noget var helt galt, mente censor, og vi er 
enige. 

Noget er helt galt, men det 
drejer sig om danskfaget – mere 
end de unge – der er ude af trit 
med virkeligheden. 

Kritikken af elevernes besvarelser
Censor lokaliserer tre problemer i sit indlæg. 
Opgaven bliver ikke læst ordentligt igennem. 
De unge er for ureflekterende og går bare i 
gang, som om det er Facebook med »tast« og 
»send«. Ordforrådet og begrebsverdenen er 
indskrænket og unuanceret, og faste vendin-
ger bruges efter forgodtbefindende. Det er 
»hverdagssprog fra sofadybets serieslumren«, 
på trods af at afgangsprøverne efter censors 
opfattelse rummer »gode og klare krav om 
specifikke genrer: brev, novelle, artikel eller 
manuskript«. 

Gode opgaver mødes med elever, der ikke 
er tynget af genrekrav, og som vrider sprogets 
vendinger og faste udtryk. Det er en del af 
censors bekymring. Det har vi hørt om før. 

Men hvor mange af tidens unge skriver for ek-
sempel essays (»Universet«), debatindlæg og 
kommentarer i aviser (»Hvis jeg nu bestemte 
alt«, »Danske unge er ude på et sidespor«), 
realistiske noveller (»Hænder«), manuskript 
til radioudsendelser (»Naturen i ørerne«) eller 
breve til en god ven (»Uforklarligt«)? »Naturen 
i ørerne« virker som et oplæg til en radioud-
sendelse på P1, men de fleste unge har ikke 
andet end musik i ørerne.

Den danske stil for 30 år siden
For netop 30 år siden udgav vi en bog med 
titlen »Bare skolen var et brevkursus – om 
erfaringsbaseret danskundervisning på fol-
keskolens afgangstrin«, hvor vi blandt andet 
diskuterede vores erfaringer med at føre 
elever til folkeskolens afgangsprøve. Bogen er 
for længst makuleret og burde også være for-
ældet. Men på det her punkt må vi desværre 
konstatere, at der intet er sket i de år, der er 
gået siden. 

En opgave hed dengang: »Min båndopta-
ger« og lød: »Du har fået cirka en halv time 
i skolen, hvor du på din båndoptager skal 
præsentere noget musik for dine kammerater 
…«. Mange af eleverne, der valgte opgaven, 
fik efterfølgende en dårlig karakter, med den 
begrundelse at sproget var stereotypt og kli-
chepræget.

 En daværende fagkonsulent i dansk 
udtalte i Folkeskolen: »... at være discjockey 
opfordrer til stereotyp sprogbrug, og det bæ-
rer en del af besvarelserne præg af. Men mu-
ligheden for at fortælle noget væsentligt om 
musik er til stede, hvis man ikke i den alder 
er for bundet af P3’s sprogbrug«. Fagkonsu-
lenten betragtede unges musikforbrug under 
en ideologikritisk synsvinkel og formåede 
ikke – og forstod måske heller ikke – at denne 
sprogbrug er udtryk for nogle bestemte 
medieerfaringer. Eleverne forsøgte ganske 
enkelt at demonstrere discjockeyens sprog og 
sammensætte et – i deres øjne og ører – godt 
program for kammeraterne.  Og det var netop 
ikke meningen med opgaven.

Den særlige »dansk stil-kode«
I opgaven »Indlæg i energidebatten« skulle 
eleverne skrive et indlæg til et folketingsmed-
lem med forslag til løsning af vores energi-
problemer. Flere af eleverne skrev meget 

følelsesladet om deres utryghed ved atom-
kraft. Fagkonsulenten udtalte efterfølgende, 
at det: »... kræver god viden om emnet, hvis 
det ikke skal blive en tomgang omkring nogle 
fraser og stikord«. Vi konstaterede dengang, 
at elevernes erfaringer i eksamenssituationen 
er værdiløse og tjener nogle motivationstek-
niske formål. 

Dannelse i det medialiserede samfund 
Frem for alt manglede der en forståelse for 
sammenhængen mellem eleverfaringer og 
faglighed. De skal ikke inddrage og reflektere 
over deres erfaringer for at blive vurderet højt 
– de skal lære den særlige »dansk stil-kode«, 
der honorerer fagkonsulenters og censorers 
krav om distance og afbalancerede synspunk-
ter. 

Vi kan konstatere, at der ikke 
er sket meget i forhold til 
udformningen af opgaverne til 
afgangsprøven, og at der fortsat 
eksisterer en snæver fagforstå-
else, der ikke tager højde for 
elevernes virkelighed.

 
I dag er samfundet medialiseret, og de fleste 
unge har på en helt anden måde end de 
voksne taget denne udvikling til sig. Digitale 
teknologier og medier har grundlæggende 
udfordret vores dagligdag og forestillinger 
om, hvad der er god viden og læring i dag. 
Moderne medier, multimodale udtryk og 
interaktive kommunikationsformer udfordrer 
vores forståelse af »tekster« – og ikke mindst 
vores forståelse af danskfaget. 

Det er nødvendigt at udvikle en ny dan-
nelsesforestilling, der favner denne medie-
kultur. Vi har behov for unge, som forholder 
sig reflekterende til deres eget liv, udvikler 
personlige kompetencer og en høj grad af 
(dansk)faglighed, men det sker ikke, så længe 
elevernes erfaringer – også deres erfaringer 
med nye teknologier og medier – ikke tages 
alvorligt.  

Den danske stil i den traditionelle for-
stand er en død sild – og det har den for 
øvrigt været i mange år. Der må nytænkning 
til. 
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Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.
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Kræv jeres ret 
til ledelse Torben Larsen: 

»Når Folkeskolen så spørger 
ind til udvælgelsesprocessen, 
svarer et medlem af priskomi-
teen Hanna Mølgaard: »Prisko-
miteen har ikke haft fokus på 
forfatternes køn, så der er i alt 
fald ikke tale om, at mændene 
er blevet valgt fra!« Men de er 
jo blevet valgt fra?
I stedet for at fokusere på, som 
Hanna Mølgaard gør, at det er, 
fordi de kvindelige studerende 
er mere disciplinerede og re-
gelrette i deres opsætning af 
bacheloropgaven, burde man 
præmiere de opgaver, der var 
lidt skæve og så tingene på en 
ny måde. Og ikke bare følge 
den skabelon, som priskomite-
en nu har vedtaget er præmis-
sen for en præmie«.

Trine Ferdinand: 
»Chefkonsulent Hanna Møl-
gaard udtaler, at årsagen er, at 
kvinder har gået i flinkeskolen! 
Er det flinkeskoleagtigt at gøre 
sig umage med opgaverne, at 
være ambitiøs? Den myte tri-
ves åbenbart også i de højere 
luftlag, ligesom den trives fint 
i grundskolen. Hvad med at 
kvinder måske er mere ambi-
tiøse, dygtige og engagerede?«

Sabrina Madsen:  
»Hvad sker der for, at hver gang 
kvinderne begynder at klare 
sig bedre end mændene, så er 
der en eller anden (mand), som 
straks skal forsøge at finde alle 
mulige andre ydre omstændig-
heder til dette i stedet for bare 
at anerkende kvindernes intel-
ligens og dygtighed?«

}Kommentarer til nyheden 
»Igen: Kun kvinder skriver 
vinderprojekter«

Du, der er lærer, forbereder dig i øjeblikket 
sammen med dine kollegaer og ledelse på de 
ændringer, der skal gælde for næste skoleår. 
Der kommer mange nye opgaver. For eksem-
pel skal alle undervise tre lektioner mere 
i gennemsnit, uden at opgaver falder væk. 
Ingen repræsentanter fra regering og arbejds-
givere har indtil nu set, at det kan blive et 
problem for kvaliteten af undervisningen og 
for jeres arbejdsmiljø, at der bliver mindre tid 
til for eksempel forældresamarbejde og forbe-
redelse og efterbehandling af undervisningen. 
Heller ikke skoleledernes repræsentanter har 
tilkendegivet, at det skulle være et problem.

Mange ledere kan godt se det – og det kan 
mange kandidater til kommunalvalget også. 
I mange kommuner mener et stort flertal 
af kandidaterne, at det betyder noget for 
kvaliteten af undervisningen, at lærerne har 
tilstrækkelig tid til at forberede den. Det er en 
skam, at de kandidater ikke var ved magten i 
foråret, da KL sammen med Moderniserings-
styrelsen gennemførte sit overgreb.

De foretog overgrebet på dig og dine kol-
legaer, fordi I nægtede at tillade, at der blev 
gennemført regler for arbejdet i skolerne, 
som forringer elevernes undervisning og 
resultater. KL og Moderniseringsstyrelsen 
interesserede sig kun for at bane vejen for en 
halvering af væksten i den offentlige sektor 
– og her var lærerne de første. Nu er der en 
åben dør til at tvinge kommuner og skolele-
dere til at gennemtrumfe mere undervisning 
per lærer – på bekostning af kvaliteten.

Overgrebet blev grundigt forberedt, og det 
egentlige formål om »mere for mindre« blev 
skjult bag påstande om, at lærere ikke arbej-

der særlig meget, og at de ikke ønsker ledelse. 
I ved, at begge dele er forkert. I knokler – og 
I ønsker ledelse. Med lov 409 har I fået en 
udvidet ret til ledelse, som I er nødt til at gøre 
krav på i fremtiden. 

I møder eleverne, og I ser de behov, som I 
nu får ringere mulighed for at imødekomme. 
Ledelsen er nødt til at vise jer, hvordan op-
gaver og resurser kan hænge sammen, og 
ledelsen er nødt til at forklare forældre og 
forvaltning, hvilket niveau de kan forvente fra 
skolen, med de resurser der stilles til rådig-
hed. Det er en stor og næsten umulig opgave, 
jeres leder får, og vi kæmpede og advarede 
imod den i foråret. Ledernes repræsentanter 
ønskede opgaven, så nu må alle ledere også 
tage den. 

I DLF vil vi sammen fortsætte med at for-
svare kvaliteten i undervisningen. Vores pro-
fessionsideal beskriver flot, hvad det er, vi 
stræber imod. Det ideal står stadig ved magt, 
og vi vil fortsat kræve vores elevers ret til 
ordentlig undervisning. Du og dine kollegaer 
blev lærere, fordi I ønsker at gøre en forskel 
for jeres elever, så når det viser sig, at resur-
serne ikke står mål med opgaverne, så er det 
jeres professionelle pligt at gøre opmærksom 
på det – og I må kræve jeres ret til ledelse. 

 I møder  
eleverne og ser 
de behov, som 
I nu får ringere 
muligheder for at 
imødekomme.

DLF mener
AF DOrtE lANgE  
NæstFOrMAND FOr DlF 
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 Heldigvis kender 
den almindelige 
dansker godt til det 
solide, ekstremt 
samvittighedsfulde 
og dybt seriøse  
arbejde, hver ene-
ste lærer forsøger 
at udføre hver ene-
ste dag med hver 
eneste elev. 

Kåre Sørensen, lærer og styrelsesmedlem i Århus Lærerforening

Danskerne stoler på lærerne!
Hvert år opstår dette budskab i Epinions 
undersøgelse, hvor et udsnit af befolkningen 
bliver bedt om at give tillidskarakterer til en 
lang række faggrupper. 

Topplaceringen er i år opnået trods KL’s 
lockout af lærerne, hvor eksempelvis ældre 
lærere nedgjordes med en uhyrlig arbejdsgi-
verløgn om, at de årligt har fem ugers ekstra 
ferie! 

Heldigvis kender den almindelige dansker 
godt til det solide, ekstremt samvittighedsful-
de og dybt seriøse arbejde, hver eneste lærer 
forsøger at udføre hver eneste dag med hver 
eneste elev – i samarbejde med skolernes øv-
rige personale og med elevernes forældre.

Desværre vidner et uhyggeligt stort re-

kordsættende antal lærere, dels langtids-
syge, dels decideret invaliderede, også om, 
hvor opslidende denne basisuddannelse af 
børn og unge faktisk er. 

I implementeringen af den nye skole-
reform bør alle nyvalgte kommunalbesty-
relser og byråd derfor være insisterende 
opmærksomme på ordene i arbejdsmiljø-
lovens kapitel 5, paragraf 38: Arbejdet skal 
planlægges, tilrettelægges og udføres såle-
des, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt 
er fuldt forsvarligt. 

Altså kære kommunalpolitikere: Ikke 
bare forsvarlige arbejdsforhold, men fuldt 
forsvarlige!

Peter Hess-Nielsen, pensioneret lærer, København

Knus KL?
Det er selvfølgelig vigtigt at stemme til kom-
munalvalget den 19. november. Det er vigtigt 
at få de rigtige personer ind i kommunalbe-
styrelserne. Men det er også vigtigt at vide, at 
stemmeafgivningen til valget danner grundlag 
for den repræsentation, de forskellige partier 
senere får i KL. I KL’s bestyrelse sidder der i 
dag, på baggrund af kommunalvalget i 2009, et 
flertal af SF’ere, socialdemokrater og radikale og 
et mindretal af Venstre, Konservative og Dansk 
Folkeparti. 

Men som enhver kan huske, så var KL under 
lærerlockouten i foråret nærmest at sammenligne 
med den mest magtfuldkomne mafiaorganisa-
tion efter Omerta-loven om, at ingen bryder 
tavsheden ud over kongen fra Rødovre og sherif-
fen fra Tåstrup. De kunne så til gengæld sprede 
deres falske og nederdrægtige løgnehistorier om 
lærerne uden at blive modsagt. Overskriften er 
måske lige at tage munden for fuld – men hvis 
Enhedslisten får et så godt valg, at det giver plads 
i KL-bestyrelsen, så er jeg sikker på, at Omerta er 
død fremover.

Thomas Raa Olsen, lærer på Åboulevarden Skole, Grenå

kære fru Møller!
Folkeskolen er folkets skole og ikke Deres 
legeplads.

Folket skal bestemme og prioritere, 
hvad der skal ske – og ikke ske – i folkets 
skole.

Da jeg kan forstå på Deres henvendelse, 
at der er rigeligt med penge i tanken, vil 
jeg foreslå Dem en frivillig, ekstraordinær 
indbetaling af skat (som jo er noget, vi giver 
til hinanden).

Den efterfølgende udlodning af skat-
teindbetalingerne sker på demokratisk vis. 
Modsat Deres fondsmidler, der ganske na-
turligt ikke er underlagt folkets indflydelse.

Jeg ser frem til en meddelelse om eks-
traordinær indbetaling af skat, og det vil 
glæde mig, hvis kommunalbestyrelsen her-
efter vælger at anvende de ekstraordinære 
midler til folkeskolen.

Det vil imidlertid nok ikke ske, da den 
forestående folkeskolereform angiveligt er 
fuldt finansieret, og der derfor ikke er be-
hov for yderligere midler.

Det giver ikke mening, at efter-efterud-
danne eller give lærerne flere linjefag, end 
der er behov for.

Jeg vil derfor nok se – og respektere – at 
mine valgte repræsentanter i kommunen 
foretrækker at bruge pengene til mere 
personale på plejehjemmene, bedre kon-
torforhold på rådhuset, anstændige toilet-
forhold til skolebuschauffører, skovture til 
børnehavebørn, uddannelse af dagplejere 
eller andre påtrængende opgaver i den of-
fentlige sektor, der lider under mange års 
manglende indbetalinger af skat.

Nej tak til almisser. Det hører fortiden 
til. Og i øvrigt er folkeskolereformen fuldt 
finansieret!

Bassen, fodbolden og Ajax Amsterdam
Læs musiklærer Karl-Erik Pedersens blog om Viktor Fischers mindre kendte talent på folkeskolen.dk

Tilmeld dig folkeskolen.dk’s nyhedsbrev og 
få nyhederne i din mail.
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»Jeg kan få indflydelse på min hverdag« 
sarah lindemann Thøgersen, 32 år, stiller op for socialdemokraterne i  
Halsnæs. lærer siden 2004.

Det er første gang, Sarah Lindemann Thøgersen 
stiller op til kommunalvalget, og det er jobbet 
som lærer en del af forklaringen på. Hun er en 
af de yngste kandidater i sin kommune.

»Jeg har arbejdet som både lærer og pæda-
gogisk leder, men jeg endte med at blive sparet 
væk som leder. På den måde har jeg prøvet 

både at skulle arbejde under besparelser, for-
valte dem og mærke konsekvensen personligt. 
De oplevelser har været en øjenåbner for mig og 
en del af forklaringen på, hvorfor jeg stiller op 
til kommunalvalget. Jeg vil have indflydelse på 
min egen og mine børns hverdag«.

Derfor stiller lærerne  
op til kommunalvalget 
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Under borgmesterkæden gemmer der sig 
typisk en lærer. Ud af Danmarks 98 borg-
mestre betegner 27 sig selv som skolelæ-
rere i Danske Kommuners borgmester-
database. Dermed er en baggrund som 
lærer den mest typiske for en borgmester 
i Danmark. 

Ifølge kommunalforsker Ulrik Kjær, der 
beskæftiger sig med borgmesterrollen, 
kan det skyldes to ting.

»For det først er kommunalpolitik en 

tidskrævende affære, så det at folkesko-
lelærere ofte har en vis fleksibilitet og 
mulighed for at jonglere med jobtimer, 
passer godt med det kommunalpo-
litiske arbejde. For det andet så har 
læreren traditionelt spillet en stor rolle 
i lokalsamfundet, og derfor virker det 
naturligt, at læreren også engagerer sig 
lokalpolitisk«.

Af de i alt 27 lærerborgmestre er 20 
fra Socialdemokraterne, fem er fra Ven-
stre, og to er fra Konservative. Ligesom 
landsgennemsnittet for borgmestre er 
langt de fleste lærerborgmestre mænd, 
nemlig 23 ud af 27, så kun fire er kvin-
der.  

Læreren kan stå på ølkassen 
Ud over lærerens rolle i samfundet frem-
hæver kommunalforsker Ulrik Kjær også 
en række personlige egenskaber, der giver 
læreren en fordel i politikerrollen. Lærere 
er gode kommunikatører, i stand til at 
sætte sig ind i fagligt stof og kan kombi-
nere det til gode argumenter. 

»Noget så simpelt som at stille sig op 
på ølkassen og sige, hvad man mener, er 
ikke anset som en selvfølgelighed i andre 
erhverv, så på den måde er skolelæreren 
et meget godt bud på en kommunalpoli-
tiker.«  
asw@dlf.org  

27 ud af de 98 borgmestre i Danmark er en lærer. Det er ikke et tilfælde, for lærere har gode  
forudsætninger for at indtage rollen som politiker og borgmester, mener kommunalforsker.

Hver fjerde borgmester i 
Danmark er lærer

TeksT Ann-SofiE WArnicH

illusTraTion PETEr YDE

KV13

DEN TYPISKE 
LÆRER-
KANDIDAT

70 procent
er mænd

Hver �erde 
stiller op for 
Socialdemokraterne 

87 procent mener, at
 folkeskolereformen
 kræver flere penge 94 procent vil arbejde 

for efteruddannelse 
af lærerne 

Hver anden
kommer

fra Sjælland

Fornavnet Steen er 
det mest udbredte 

Research:  Ann-Sofie WarnichDesign:  Peter Yde Jensen Kilde:                                 rundspørge til opstillede kommunalpolitikere 2013, baseret på svar fra 137 respondenter med lærerbaggrund. Folkeskolens
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•     Marianne Jelved,  

kulturminister, tidligere 

kommunalpolitiker 

•     Villy Søvndal,  

udenrigsminister, tidli-

gere kommunalpolitiker 

•     Poul Hartling,  

statsminister 1973-

1975

•     Thorkild Simonsen, 

borgmester i Aarhus 

1982-1997 

•     Ritt Bjerregaard,  

tidligere undervisnings-

minister, overborg-

mester i København 

2005-2010

Kendte  
lærerpo-
litikere:

»Lockouten skubbede mig ind i politik«
frank Zenas, 59 år, stiller op for forenede Demokrater i frederikshavn. lærer siden 1976. 
 

Forårets lockout har gjort det utænkeligt for 
Frank Zenas at støtte de partier, der låste ham 
ude fra hans arbejdsplads. Derfor går han 
selv ind i politik og stiller op for lokallisten 
Forenede Demokrater, der blev stiftet af en 
gruppe lærere efter lockouten.

»Lockouten påvirkede mig utrolig meget 
i negativ retning. Først skubbede den mig til 

skrivemaskinen, men læserbreve er ikke nok, 
så nu har den skubbet mig ud i politik. Jeg er 
vred og indigneret over den måde, offentligt 
ansatte behandles på. Jeg stiller op for at få 
mine frustrationer, tanker og følelser ud. Hvis 
der skal gennemføres ændringer i samfundet, 
så skal det ske gennem politik«.

KV13

DEN TYPISKE 
LÆRER-
KANDIDAT

70 procent
er mænd

Hver �erde 
stiller op for 
Socialdemokraterne 

87 procent mener, at
 folkeskolereformen
 kræver flere penge 94 procent vil arbejde 

for efteruddannelse 
af lærerne 

Hver anden
kommer

fra Sjælland

Fornavnet Steen er 
det mest udbredte 

Research:  Ann-Sofie WarnichDesign:  Peter Yde Jensen Kilde:                                 rundspørge til opstillede kommunalpolitikere 2013, baseret på svar fra 137 respondenter med lærerbaggrund. Folkeskolens
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Hans Jørgensen var lærer i 35 år, inden han 
blev valgt til borgmester for Socialdemokra-
terne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Han er 
med sin alder på 65 år også midaldrende som 
hovedparten af andre borgmestre i Danmark. 
På alle de parametre er han statistikkens svar 
på en dansk borgmester.  

Hans Jørgensen tror, at baggrunden som 
folkeskolelærer giver ham en række fordele i 
sit daglige arbejde som borgmester. 

»Som borgmester lægger jeg vægt på, at jeg 
lytter til borgerne og forstår, hvad der sker i 
lokalområdet. På det punkt trækker jeg på min 
lærerbaggrund. Det kan for eksempel være, 
når jeg skal sætte mig ind i forskellige borgeres 
livssituation, eller når jeg beskæftiger mig med 
skoleområdet«, siger Hans Jørgensen. 

Personlig styrke 
Hans Jørgensen var politisk interesseret, før 
han overhovedet vidste, at han skulle være fol-
keskolelærer. Opvæksten i en arbejderfamilie 

vakte hans interesse for konflikterne mellem 
menneske og samfund, og i 1983 kom han for 
første gang i kommunalbestyrelsen. Politik 
var fritidsinteressen ved siden af lærerjobbet, 
indtil han i 2010 blev borgmester på fuld tid. 

»I lærerjobbet har jeg mødt mange men-

nesker med vidt forskellige problemer og 
vilkår. Det giver nogle personlige styrker i 
forhold til at håndtere konflikter og samtidig 
bevare overblik og neutralitet«, fortæller 
Hans Jørgensen. 
asw@dlf.org 

Den typiske borgmester er en mand, læreruddannet og socialdemokrat. Lige nu har 17 kommuner en  
borgmester med den profil. Det gælder blandt andet Faaborg-Midtfyn, hvor lærerborgmesteren på samtlige 
punkter er den typiske danske borgmester.

Mit lærerjob har lært mig meget
En gennemsnitsborgmester:

TeksT Ann-SofiE WArnicH

Danmarks 98 borgmestre:

• Halvdelen, 49 borgmestre, er fra  
Socialdemokraterne 

• 81 er mænd, 17 er kvinder 

• Mange er mellem 60 og 70 år,  
det gælder i alt 40 borgmestre 

• 27 borgmestre er lærere.

»Lokal indsigt er en fordel for min  
undervisning« 
else Merete knoop, 59 år, stiller op for Venstre på Bornholm. lærer siden 1977. 
 

Inden kommunesammenlægningen var Else 
Merete Knoop byrådsmedlem i Rønne. Hun 
har 11 års erfaring som kommunalpolitiker 
bag sig. 

»Som kommunalpolitiker får man indsigt 
i samfundsforholdene og i lokalpolitikkens 

mekanismer. Samtidig kan jeg med fordel 
bruge erfaringerne fra byrådet i min skole. 
Jeg tager udgangspunkt i aktuelle begiven-
heder i undervisningen og opfordrer ele-
verne til at følge med lokalt«. 

Derfor stiller lærerne  
op til kommunalvalget 
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Katrine Marie Guldagers populære figur, 
frøken Ignora, kan nu mødes i en række 
længere historier. Mini-romanen giver de 
elever, der gerne vil læse mere, mulighed 
for at læse en rigtig bog. 

Som i de gamle Ignora-bøger er det stadig 
børnelivets store temaer, der er på spil, men 
her formidlet på en måde, så børnene kan 
læse på egen hånd. 

Mini-romanerne er både velegnede til selv- 
læsning og til brug i litteraturundervisningen.

Se uddrag af bøgerne på alinea.dk.

Tredje bog i serien 
udkommer snart. 

Skøn lille mini-roman til hygge 
eller læsetræning

Fra lektørudtalelsen

Finurlige frøken Ignora 
som mini-roman

Til læselystne børn

” ”
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børnelivets store temaer, der er på spil, men 
her formidlet på en måde, så børnene kan 
læse på egen hånd. 

Mini-romanerne er både velegnede til selv- 
læsning og til brug i litteraturundervisningen.
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Til læselystne børn
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Den nye skole. 
Undervisningsminister Christine Antorini 

bruger vendingen igen og igen. Den er blevet 
hendes slagord for den skole, som lærerne 
kommer til at arbejde i fra august 2014. Den 
nye skole. Vendingen er også blevet KL’s slag-
ord. KL har således givet sin nye pjece om 
skolen titlen »En ny folkeskole«.

Men hvad er egentlig det nye ved denne 
nye skole?

Ja, på det konkrete plan er det nye, at der 
bliver mere tid til læring, siger professor Niels 
Egelund, der sidder i Skolerådets formand-
skab. Og ikke kun mere tid til læring, men 
mere tid til forskellige former for læring:
•	 læring	med	lærere	som	vejledere
•	 undervisning	uden	for	skolens	matrikel
•	 lektiecafeer
•	 pædagoger	med	i	undervisningen
•	 hver	lærer	skal	i	gennemsnit	levere	næsten	

tre undervisningslektioner mere om ugen
•	 lærerne	skal	i	højere	grad	forberede	sig	på	

skolen
•	 skoleledelsen	får	øget	indflydelse	på	lærer-

nes arbejdstid.
»Det bliver en noget anden verden for 
eleverne og især for lærerne«, fastslår Niels 
Egelund. En anden verden på det konkrete 
plan, men også på et mere overordnet niveau. 
Der er tale om et nyt skolesyn.

»Hvor vi tidligere ville give eleverne forud-
sætninger for at kunne lære noget – og ville 
lære noget – dér tager vi nu anderledes mar-
kant	fat	for	at	få	sat	læring	i	gang«,	siger	han.

Haarder ændrede formålet
Frøet	til	denne	nye	måde	at	se	skolen	og	un-
dervisningen på blev lagt i jorden i 2006, da 
Christine	Antorini	som	uddannelsesordfører	
og Bertel Haarder som undervisningsmini-
ster ændrede formålsparagraffen på et vitalt 
didaktisk punkt sammen med Konservative 
og Dansk Folkeparti:

Før	2006	skulle	skolen	således	»fremme	
elevernes tilegnelse af kundskaber og fær-
digheder«. Efter 2006-ændringen skal skolen 
»give eleverne kundskaber og færdigheder«. 
»Fremme« er blevet til »give«.

»Vi ser et markant sving væk fra reform-
pædagogikken og over mod en mere tradi-
tionel pædagogik, hvor det er læreren, der 
styrer slagets gang«, siger Niels Egelund.

Sporskiftet gennemsyrer nu hele den sko-
lepolitiske tænkning, påpeger Niels Egelunds 
kollega fra det pædagogiske institut ved 
Aarhus Universitet, lektor Thomas Aastrup 
Rømer,	som	har	modtaget	Holger-prisen	fra	
Det	Alternative	Sorø-møde	for	sine	kritiske	
uddannelsespolitiske analyser.

»Den nye læreruddannelsesreform, 
SRSF-regeringens udspil til skolereform 
fra december, lovforslaget til ny skolelov, 
som	i	øjeblikket	behandles	i	Folketinget,	og	
KL’s sidste skolepolitiske udspil, »Nysyn på 

folkeskolen« fra 2010 og »En ny folkeskole« 
fra juni i år – alle disse udspil og reformer 
er	et	direkte	opgør	med	oplysning,	kundska-
ber, dannelse og åndsfrihed«, siger Thomas 
Aastrup	Rømer.

»Man vil have læring, som defineres eks-
tremt	smalt	i	operative	måltal«,	tilføjer	han	og	
henviser til, at skolerne fra august 2014 skal 
måles	på,	om	eleverne	gør	fremskridt	i	læs-
ning og matematik i de nationale test.

Politikerne skriver skolehistorie  
med 2013-loven
Som	Thomas	Aastrup	Rømer	mener	også	
Niels Egelund, at politikerne er ved at skrive 
skolehistorie. 

»Der er ikke tale om begrænsede justerin-
ger, men om en så grundlæggende ændring af 
elevernes og lærernes vilkår i skolen, at man 
må sige, at 2013-loven kommer på niveau 
med både 58-loven, 75-loven og 93-loven«, 
siger Niels Egelund.

Professor i pædagogik Per Fibæk Laursen, 

TeksT JoHn Villy olsen

E k s p E r t E r  o m  r E f o r m E n : 

Den nye skole bliver  
en helt anden verden
Den folkeskolelov, som regeringen vedtager sammen med Dansk 
Folkeparti, Venstre og Konservative i dette efterår, bliver skelsættende, 
siger eksperter. Den kommer på niveau med skolelovene i 1937, 1958, 
1975 og 1993, mener de. Én frygter, at fremtidens lærer bliver alt for 
teknisk betonet, og sidestiller læreren med en mekaniker.

Politikerne på Christiansborg 
er ved at ændre folkeskolen 

markant.
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der er med i dialoggruppen under Ny Nordisk 
Skole, har samme vurdering. 

»Den her skolereform vil nok historisk 
komme til at stå som en ’stor’ reform på linje 
med 1937, 1958, 1975 og 1993. Men ikke som 
noget mere radikalt end disse. Det kommer 
også til ’at passe’ årstalsmæssigt: Der er cirka 
20	år	mellem	reformer	af	den	her	størrelses-
orden«, siger Per Fibæk Laursen.

Undervisningsformerne og livet på skolen 
vil dog ikke forandre sig fra den ene dag til 
den anden, vurderer Per Fibæk Laursen.

»Reformer af love og andre formelle be-
stemmelser kan umiddelbart ændre skolens 
struktur eller rammer. Det vil den kommende 
reform	også	gøre	til	en	vis	grad	med	flere	
timer,	indførelse	af	understøttende	under-
visning, reviderede målbeskrivelser og andre 
ting«, påpeger han.

»Men al historisk erfaring viser, at ændrin-
ger af love og bestemmelser kun har beske-
den	indflydelse	på	selve	undervisningen.	Poli-
tikere og forvaltere kan ikke ændre selve un-

dervisningen, det kan kun lærerne, og sådan 
bør	det	også	være	i	et	demokratisk	samfund.	
Diktater i uddannelsespolitikken, som man 
brugte i enevældens tid, bruger man heldigvis 
ikke	længere«,	tilføjer	Per	Fibæk	Laursen.

læreren bliver tekniker 
Thomas	Aastrup	Rømer	har	en	mere	alarme-
rende vurdering.

»De nye operative måltal vil på længere sigt 
gøre	læreren	til	en	ren	og	skær	mekaniker.	Læ-
reren bliver en undervisningsekspert, som kan 
sætte evidensbaserede metoder sammen med 
detaljerede kvantitative målsystemer. Det bli-
ver en lærer uden holdning, kundskab og selv-
stændighed«,	siger	Thomas	Aastrup	Rømer.

»Regeringen tror, at vi på den måde kan 
score	højt	på	diverse	læringsranglister	og	
uddanne konkurrencedygtig arbejdskraft til 
det	globale	arbejdsmarked«,	tilføjer	Thomas	
Aastrup	Rømer.

»Kommunerne skal så stå for det praktiske 
med skræddersyede metoder. Skolelederen 
skal, formodentlig med detaljerede resultatkon-
trakter, stå til regnskab over for kommunen, og 
læreren skal stå til regnskab over for sin leder 
på samme måde – det bliver et helt bogholderi-
system«,	forudser	Thomas	Aastrup	Rømer.

Alt i alt er de tre eksperter enige om, at 
2013-skoleloven kommer til at bryde med 
1993-loven	på	afgørende	punkter.	I	1993	var	
en radikal politiker undervisningsminister, 
Ole Vig Jensen. Nu sidder en socialdemokrat 
ved	bordenden,	i	øvrigt	for	første	gang	siden	
1975-skoleloven blev vedtaget. Er det så en 
socialdemokratisk skoletænkning, der nu sæt-
ter sig igennem her i 2013-loven?

»Lovforslaget	følger	socialdemokratisk	sko-
letænkning	derhen,	at	der	skal	gøres	op	med	
den	negative	sociale	arvs	indflydelse.	Der	er	
en erkendelse af, at den svageste elevgruppe 
har brug for mere tid, mere variation, men 
med en stærk lærerstyring. Desuden er der 
en erkendelse af, at de stærkeste elever skal 
have	flere	udfordringer«,	siger	Niels	Egelund.

Alle elever, ikke bare de svage, skal altså 
have	et	fagligt	løft.	Det	er	det	nye	i	den	nye	
socialdemokratiske skoletænkning. Men be-
fordrer lovforslaget så denne målsætning?

»Det kommende korps af læringskonsulen-
ter,	som	skal	oprettes,	kan	gøre	lærerne	bedre	
til	at	undervise.	Og	de	flere	penge,	der	bliver	
givet til lærernes efteruddannelse, vil også 
hjælpe med, selv om det ville være bedre, 
hvis	der	blev	givet	endnu	flere	penge«,	siger	
Per Fibæk Laursen. 
jvo@dlf.org

Vi ser et markant 
sving væk fra  
reformpædagogik-
ken og over mod 
en mere traditionel 
pædagogik, hvor 
det er læreren, der 
styrer slagets gang.
niels egelund,  
professor
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rapporteret

Vestre Skole i Middelfart var en ud af fem 
skoler, der blev udvalgt til et eksemplarisk 
forløb i Danmarks Lærerforenings læsepro-
jekt »Vi læser for livet«. Her halvandet år 
efter at projektet sluttede, bugner den daglige 
undervisning stadig af faglig læsning. 

I 8.a sidder eleverne i små grupper med 
åbne fagbøger om snowboarding, hajer, del-
finer, olympiaden og fodboldindustrien. Der 
står dansk på skemaet, og undervisningen 

– og læsningen – handler om faglitteratur, og 
hvordan eleverne bliver bedre til at læse og 
orientere sig i fagstof.

»Jeg læste indledning og afslutning, bil-
ledtekster og overskrifter«, fortæller en af 
drengene om sin læsestrategi.

Selvom undervisningen traditionelt har 
fokuseret på romanlæsning, så er Vibeke An-
dersen gennem »Vi læser for livet« blevet klar 
over, hvor vigtigt det er også at få faglitteratur 
ind i dansk. Derfor har hun haft læseteknik-
ker og læsevaner oppe i undervisningen, og 
senere på året tager hun hul på notatteknik-
ker.

TeksT Hanne Hellisen

foTo Heidi lundsgaard

Fa g l i g  l æ s n i n g  
H ø r e r  o g s å  

H j e m m e  i  d a n s k
På Vestre skole i Middelfart er faglig læsning ofte på  

skemaet og i alle fag. Som led i »Vi læser for livet«-projektet 
blev samtlige lærere undervist i faglig læsning, så det kunne 
blive et fælles fokusområde. Resultatet kan muligvis aflæses  

i 9. klasses læseprøve, hvor ingen fik under 4.

Fagbøger er ikke kun forbeholdt de respektive fag, de 
skal også ind i danskundervisningen ligesom romanen, 
mener dansklærer Vibeke Andersen. 

Eleverne i 8.a har 
brugt tid på at tale 

om deres læsevaner, 
og hvad der forhindrer 

dem i at læse. Det 
kan være, hvis der 

kommer noget spæn-
dende i fjernsynet, 
eller man er træt i 

hovedet efter en lang 
skoledag.
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»Dansk er mere end romaner og litterære 
analyser. Vi skal være gode til at klæde børne-
ne på til også at læse faglitteratur, for de skal 
læse faglitteratur i alle fag«, fortæller Vibeke 
Andersen og tilføjer: 

»Man får en anden læseoplevelse med fag-
bøger, og eleverne læser ikke så mange, det 
er mere romaner, de læser«. 

Faglig læsning i alle fag
Som led i det eksemplariske forløb fik alle 
lærerne på Vestre Skole undervisning og kon-
sulentbistand af lektor i dansk på University 
College Lillebælt Hanne Brixtofte Petersen.

»Vi så det som en mulighed for skoleudvik-

ling«, fortæller læsevejleder Ditte Kortegård. 
Alle skolens lærere deltog i møderne med 
Hanne Brixtofte Petersen, fordi målet var, at 
der skulle være en rød tråd i faglig læsning på 
hele skolen på tværs af årgange og fag.

»Med faglig læsning og skrivning i alle fag 
kunne vi komme ud over, at det kun er dansk-
lærerens opgave«, siger Ditte Kortegård og 
henviser til, at tysklærerne også skulle disku-
tere faglig læsning i deres fag. 

Ved afgangslæseprøven udmærkede den 
ene 9.-klasse sig ved, at der ikke var nogen 
»bundskrabere« – den laveste karakter, der 
blev givet, var 4. Det overraskede lærere og 
censor. Skolen kan ikke bevise, at det udeluk-

Skolens fokus på faglig 
læsning har gjort Vibeke 

Andersen opmærksom på, 
at det er vigtigt at lære 
eleverne, hvordan man 

navigerer rundt på lære-
bøgernes sider. Layoutet 
kan nemlig forvirre mere, 

end det gavner for det 
utrænede øje. 

Danmarks Lærerforening startede i 2011 læseprojektet 
»Vi læser for livet«. DLF afsatte fem millioner kroner 
til at forbedre elevernes læsefærdigheder ved at sætte 
fokus på lærernes viden om faglig læsning og skriv-
ning. Alle skoler kunne låne en læseekspert, som gav 
et oplæg og seks timers konsulentbistand. 308 skoler 
har benyttet sig af dette tilbud. Fem skoler ud af 64 
ansøgere blev udvalgt til eksemplariske forløb, hvor 
lærerne fik 16 timers undervisning og ti timers konsu-
lentbistand af en læseekspert. Læseprojektet slutttede 
i forsommeren 2013.

Projekt »Vi læser for livet«
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Kernen i faglig 
læsning er, at  
alle eleverne  
bliver bragt i  
spil, ingen kan 
sidde og være 
passive.
ditte kortegård, 
læsevejleder Læs også

Lærer: Læsning er ikke en alene-ting

kende var på grund af et styrket fokus på fag-
lig læsning, men lærerne er overbeviste om, 
at det har haft en indflydelse.

Men en ting er at modtage ekstra hjælp i 
form af konsulentbistand, noget andet er at 
bruge det bagefter – og finde tiden til det.

»Kunsten er at holde faglig læsning på 
dagsordenen over længere tid, men det me-
ner jeg er en ledelsesmæssig opgave. De skal 
sørge for, at der bliver sat tid af til det«, siger 
Ditte Kortegård. Med hjælp fra lektoren blev 
Ditte Kortegårds funktion som læsevejleder 
mere tydelig. Men det kræver også, at der 
prioriteres tid til hendes rolle.

»Jeg kan for eksempel give sparring til 
fagteam om faglig læsning. Hvis jeg har tiden, 
følger jeg også med i undervisningen, så jeg 
kan give endnu mere vejledning«. Parallelt 
med konsulentens undervisningsforløb fik 
skolens lærere udarbejdet et målskema for 
skolen og et statusskema med mål for faglig 
læsning for de enkelte klassetrin, som de for-
skellige team skal tale om.

»Vi har fået nogle teknikker med projektet, 
som giver god mening i alle fag. Metoderne 
kan også anvendes i 0.-3. klasse i en for-
simplet form, hvor lærerne aktiverer deres 
forforståelse gennem førlæsningsaktiviteter. 
Lærerne bruger tid på at få børnene til at tale 
om, hvad de ser af figurer og i billeder på 
siderne, så de lærer at orientere sig i bogen. 
I matematik stiller eleverne for eksempel 
spørgsmål til hinanden a la ’Hvor ser du to 
harer?’ eller ’Hvor er plusstykket?’«, fortæller 
Ditte Kortegård.

undervisning skal nytænkes
Netop det, at alle skolens lærere blev under-
vist i faglig læsning, gjorde nye tværfaglige 
samarbejder mulige. Sidste år havde 9.-klas-
serne fordybelsesuge over temaet radioakti-
vitet. Fagligt var det et samarbejde mellem 
dansk- og fysik/kemi-lærerne. Eleverne 
korsede sig, da de hørte, at de skulle arbejde 
med radioaktivitet i en hel uge. Men det er et 
af de sværeste emner i fysik/kemi, så det gav 
god mening med faglig læsning over emnet 
og at bearbejde ord og begreber på alle led-
der og kanter. Sidst på ugen holdt eleverne 
»DR 2 Temalørdag«, hvor de omsatte det nye 
ordforråd til et produkt. Blandt elevernes 
produkter var en paneldebat om atomkraft 
i Danmark, en rekonstruktion af Tjernobyl-

ulykken og reklamefilmen »Sådan får du 12 i 
fysik/kemi«.

»Faglig læsning er en udfordring for læ-
rerne, for det er en anderledes måde at tænke 
undervisning på«, siger Ditte Kortegård og pe-
ger på, at førlæsning er helt centralt. Hun har 
oplevet stille elever, der har åbnet sig op, fordi 
den nye struktur på undervisningen har bragt 
dem i spil og fået dem til at bryde ind i plenum 
bagefter.

»Kernen i faglig læsning er, at alle eleverne 
bliver bragt i spil, ingen kan sidde og være 
passive«, siger Ditte Kortegård.

»Det gør en verden til forskel, at du får 
vækket Viktor på bagerste række, der ellers 
kigger ud ad vinduet, når læreren står ved 
tavlen og snakker«.

I 8.a er fagbøgerne lagt i tasken, og Vibeke 
Andersen er gået over til læseteknikker og de 
indre billeder, en tekst skaber. På bagvæggen 
hænger små farvede kort, som husker ele-
verne på gode læsevaner.

»Man skal ikke læse hurtigere, end at man 
ikke kan forstå det«, står der skrevet med 
blyant på et rødt kort, og et gult kort hænger 
ved siden af:

»Stop ved punktum, hvis du har brug for 
en pause og forstå, hvad du har læst«. 
hbh@dlf.org

En læseøvelse består for ek-
sempel af gennemlæsning af en 

tekst og derefter en diskussion 
af, hvilke indre billeder børnene 
fik ved læsningen. Jo flere op-

lysninger i en tekst, jo mere skal 
man ombygge eller ændre på sit 

indre billede.

Læsevejleder Ditte Korte-
gård mener, at det er vigtigt 
at lære eleverne forskellige 
læseteknikker, så de kan 
finde ud af, hvad der funge-
rer bedst for dem.
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Den digitale Historiebog er et netbaseret undervisningsma
teriale til 3.til 9. klasse. Gennem tekster, lyd, film, billeder og 
varierede aktiviteter møder eleverne den historiske viden.

Den digitale Historiebog kan bruges som et traditionelt 
bogligt materiale med grundtekster, kilder, billeder og 
opgaver. Du kan også vælge at udnytte de digitale mulig
heder med de mange kombinationsmuligheder inden for 
emner og temaer. 

Den digitale Historiebog er opbygget omkring emner 
og temaer med problemstillinger, som lever op til  
Fælles Mål. Et emne omhandler en afgrænset peri 
ode i historien – fx vikingetiden, mens et tema 
handler om et historisk område, der ændres 
over tid – fx kønsrollernes udvikling.

Forlaget Meloni  •  meloni.dk  •  post@meloni.dk  •  Alle priser er ex moms.

DEN DIGITALE HISTORIEBOG

Prøv  
den nye  
version  
gratis

Få et prøvelogin 
på Meloni.dk

Den digitale Historiebog  
er tilskudsberettiget
Kr. 1000 for 12 måneder  
Kr. 500 for 1 måned

Abonnementet omfatter Den digitale Historiebog,  
Den historiske Kort-base og Indblik & udsyn-lydbøger.

M
aleri fra SM

K
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Læs udførligt program på:
à  folkeskolen.dk 

Fantastisk læserrejse til det sydlige Indokina – 12 dage.
Gå på opdagelse i Angkor Wats sagnomspundne 
jungletempler, tag på cambodjansk natmarked, og 
cykl en tur langs landsbyer og grønne rismarker.
Guldbelagte templer, smukke pagoder, fransk 

koloniarkitektur og fantastisk natur. Vietnam og 
Cambodja byder på oplevelser i verdensklasse, og 
på denne læserrejse får du det bedste af regio-
nen og lidt til. Blandt rejsens mange højdepunk-

ter er Mekong-deltaets flydende markeder, stor-
bysafari og gadekøkkener i Saigon og ikke mindst 
Angkor Wat, en af Asiens største seværdigheder. 

Rejsen er skræddersyet til Folkeskolens læ-
sere, og som noget ganske særligt besøger vi 
skoler og børnehjem undervejs. Og så bliver vi 
klogere på regionens blodige fortid, når vi udfor-
sker Vietnamkrigens Cu Chi-tunneller og besø-
ger Folkedrabsmuseet i Cambodja.
Rejsen afsluttes med et par skønne stranddage. 
En unik rejse med et højt vidensniveau og ople-
velser for alle sanser!

■  Afrejse: Den 11.-22. april 2014.
■  Pris: 18.900 kroner. 
■  Rejseleder: Rikke Former, cand.mag. i asien-

studier. Lille gruppe – maksimalt 18 deltagere.
■  Prisen inkluderer: Helpension, al transport 

inklusive fly København-Cambodja/Vietnam-
København med Emirates, alle udflugter ifølge 
program, indkvartering på hoteller af høj stan-
dard i delt dobbeltværelse. 

■  Enkeltværelsestillæg: 1.950 kroner.
■  Info og bestilling: Karavane Rejser,  

www.karavanerejser.dk, telefon 40 62 83 47.

Se også: Sri Lanka i vinterferien. 12 dage med 
Folkeskolen og Karavane Rejser. 16.900 kroner.

Vietnam og Cambodja  
i påskeferien

Under Pol Pot-regimet var al religion forbudt i Cambodja. I dag spiller buddhismen igen en central rolle.

KONFERENCER 2013/2014 
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

Læs mere og tilmeld dig på
www.edu.au.dk/aktuelt/arrangementer

13. -15. november 2013
Norsma 7, den 7. nordiske 
konference om matematik-
vanskeligheder
(København) 

20. november 2013
Konkurrencestatens krav til 
dannelse – dannelse i uddan-
nelsessystemet
(København) 

10. december 2013
Evidens og dømmekraft
(København) 

9. januar 2014
Undervisningsdifferentiering
(København) 

13. januar 2014 
Undervisningsdifferentiering
(Aarhus)

3. april 2014 
Test i folkeskolen
(København) 

19. august 2014
Den årlige konference om
forskning i folkeskolen
(København) 

Konferencer 2013-2014_28.10.2013.indd   1 28-10-2013   16:52:12
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Under Lærer til lærer på  
folkeskolen.dk kan du fortælle 
om gode undervisningsforløb  

og dele viden, råd og  
billeder.

For mig har det her været en seriøs udfordring. 
Hvordan skaber jeg som fransklærer de rette 
muligheder for, at canadiskfødte og nytilflyttere 
lærer Canadas andetsprog, fransk, på en sjov 
og tilfredsstillende måde? 

Der er mange udfordringer ved 
fremmedsprogsundervisning på 
skoler med mange tosprogede. I 
mange byområder i Canada har 
flertallet af indvandrerelever svært 
ved at se formålet med faget 
fransk, når de endnu ikke har lært 
at læse, skrive eller kommunikere på 
engelsk. Undervisningsaktiviteterne må 
nødvendigvis afspejle det faktum. De skal afspejle 
det nye sprog, de lærer, og samtidig elevernes 
modersmål. Eftersom min årsplan lægger vægt 
på det kulturelle aspekt af sproget, gør jeg et 
nummer ud af at få indvandrereleverne til også at 
fremvise deres kultur. Vores læringsmiljø fokuse-
rer ikke kun på én læringstilgang, men trækker en 
tråd gennem de udfordringer, to- og etsprogede 
møder i fremmedsprogsundervisningen. 

Jeg forsøger at tage mine elever med på en 
rejse, som udfordrer en række forskellige em-
ner fra historie, geografi, kunst og videnskab til 
aktuelle begivenheder og populærkultur, som 
også tosprogede elever kan identificere sig med. 

Kernen i hele min undervisning er elevernes mu-
lighed for selv at være kreative og skabe noget 
med deres hænder og dermed selv drive deres 
egen læring fremad.

Hjemlandets traditioner
For nylig brugte mine elever fransktimen til 
at forberede vores Marché du Gastronomie 
Français. Eleverne dekorerede klasselokalet som 

et fransk marked og lavede madboder af sko-
tøjsæsker. Jeg har mange indvandrer-

elever i denne klasse og ved, at en 
god måde at engagere dem på er 
at inkludere deres hjemlandes tra-
ditionelle retter, da det er vigtigt 
at anerkende deres modersmål og 
kultur, samtidig med at de lærer 

et nyt sprog. Det giver de tospro-
gede elever en mulighed for at vise 

det liv, de havde før, og de traditioner, de 
har taget med sig til Canada. Mange tosprogede 
elever har svært ved at identificere sig med de-
res nye omgivelser, så det er vigtigt at opmuntre 
mangfoldighed i fremmedsprogsundervisningen 
og i skolen i det hele taget. Deres traditionelle 
retter blev i dette forløb en måde, hvorpå de kun-
ne kommunikere på fransk om sig selv og deres 
kultur. På den måde kommer eleverne til at præ-
sentere ikke blot fransk kultur, men også deres 
egen kultur for skolen og lokalområdet.

Genskaber berømte kunstværker
Kreative tilgange til læseplanen er en af de 
måder, jeg forsøger at sikre, at eleverne ikke 

bliver »sprogtrætte«. Vi bruger it i form af 
onlinespil, en gang imellem holder vi Tivoli 
Français, hvor mellemtrinseleverne inviterer 
indskolingen til at spille franske spil, og vi kan 
også finde på at lære om franske kunsterne ved 
at genskabe et berømt kunstværk, mens de læ-
rer om kunstneren. 

Mine elever skriver også tekster og opfører 
små sketch på fransk, som vi nogle gange opta-
ger på video på en tablet og ser sammen for at 
imødekomme læseplanens krav til lytte-, skrive- 
og medieundervisning. 

I et andet forløb har eleverne hver fået en 
kendt fransk person, har researchet på vedkom-
mende og fremført en kort monolog om personen. 

Dernæst har klassen udvalgt elever til at 
sidde i et andet rum og skype som deres person. 
Igen har vi fulgt op med læseplansaktiviteter 
såsom diskussioner i små grupper, fortælling i 
logisk tidsrækkefølge og små medieproduktioner.
 Jeg hjælper dem med at opdage sproget gen-
nem autentiske oplevelser ved at finde måder, 
hvor det at lære et andet sprog knyttes til ele-
vernes dagligdag.

Alle disse praktiske, elevfokuserede og udfor-
skende aktiviteter giver mulighed for differentie-
ret læring for en meget mangfoldig elevgruppe. 

Om udfordringer og metoder, når elever fra 
mange forskellige kulturer og sprogbaggrun-
de skal lære et fremmedsprog   – her fransk 
som andetsprog i Canada

Fremmedsprogs- 
undervisning i en  
mangfoldig klasse

Læs mere
Læs hele artiklen fra Canada under  
Lærer til lærer på folkeskolen.dk

TEKsT 

NatasHa E. FEGHali
FRANsKLÆRER
EAsTWOOD PUBLIC sCHOOL  
I WINDsOR, ONTARIO, CANADA

At lære et fremmedsprog gennem praktiske aktiviteter har givet gode resultater for alle elever og har i 
særlig grad stimuleret de tosprogede elever og elever med særlige behov.
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Bogstavet r er svært 
for eleverne 
Danske skoleelever staver dårligere end deres 
forældre. Nøjagtig syv procent dårligere. Det vi-
ser en ny undersøgelse af seniorforsker Jørgen 
Schack, Dansk Sprognævn.

Han har sammenlignet 1.000 diktater fra 
afgangsprøverne i 1978 med 1.200 tilsvarende 
besvarelser i 2008. I vurderingen er der korrige-
ret for, at prøverne i 1978 ikke helt svarer til dem 
i 2008.

Den helt dominerende fejl knytter sig til bog-
stavet r, fortæller Jørgen Schack. Sådan var det 
i 1978, og sådan er det stadig, blot er der i dag 
langt flere r-fejl.

Det gælder r i nutidsbøjningen af verberne, 
for eksempel »ændrer«, hvor man ikke kan høre r. 

Nyt værktøj til vurdering  
af digitale læremidler
Vurdigi.dk hedder en ny forskningsbaseret 
hjemmeside, hvor lærere får mulighed for på 
en mere kvalificeret måde at vurdere, hvad der 
er skidt, og hvad der er kanel, når det kommer 
til digitale læremidler. 

»Vurdigi kan hjælpe lærere i gang med at 
tage ansvar for og styring med, hvad det er 
for nogle digitale læremidler, de skal arbejde 
med i deres faglige praksis med eleverne«, 
siger it-didaktisk konsulent Kasper Koed fra 
UCC’s Center for Undervisningsmidler i en 
pressemeddelelse. Han og kollegaen Andreas 
Binggeli har udviklet værktøjet sammen med 
mediekonsulent Janus Askø Madsen. Og det 
er tanken, at værktøjet skal bruges for eksem-
pel til debat i teamet, men det kan også bruges 
individuelt.

Intentionen med vurdigi.dk er at sætte den 
nyeste forskning i spil på en brugervenlig, let 
tilgængelig og praksisnær facon. Så lærerne 
kan komme videre end de umiddelbare syns-
ninger, når det kommer til vurderingen af digi-
tale læremidler.

»Vurdigi bidrager med nogle objektive krite-
rier og nogle spørgsmål, som kan skabe diskus-
sioner, når man sidder en gruppe kolleger og skal 
vurdere styrkesider og svagheder ved forskellige 
læremidler. For der er jo ikke én vej her. Lærere 
er forskellige og bruger læremidler forskelligt, og 
det skal der være plads til. Men de valg, man så 
træffer, skal være synlige. Og det bliver de med 
værktøjet her«, siger Kasper Koed.

Folkene bag vurdigi.dk er i gang med en ny 
og forbedret version, som blandt andet skal 
give adgang til andre læreres refleksioner om 
læremidlerne, ligesom der er en form for rating-
system på vej. Den nye version skal lanceres i 
marts 2014.

Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
○   JohN Villy olseN / JVO@DLF.Org /  esBeN christeNseN / eSC@DLF.Org 

Det er hensigten, at det nye værktøj blandt andet 
skal være grundlaget for debat i teamet om de di-
gitale læremidlers kvalitet.

Tjen op til 4.500 kr. til klassekassen
Støt grønlandske børn - deltag i skolekonkurrencen 2013

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

Yderligere information og 
tilmelding se www.skolekon.dk

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

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

skabe mønsterbrydere, så børnene og de unge kan 
få et sundt og værdigt liv. Hvis du støtter Foreningen 
gennem salg af julekort/gavemærker, støtter du 
de udsatte børn og unge i Grønland. Du kan læse 
mere om vores projekter på vores hjemmeside 
www.fgb.dk
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grib verden som 
lærerstuderende 
en ny hjemmeside skal give studerende information 
og inspiration om muligheden for at tage udlands-
ophold under studierne. Det sker på initiativ af ud-
dannelsesminister Morten Østergaard, der mener, at 
flere danske studerende skal gribe muligheden for at 
opleve verden under uddannelsen. »Det 
er afgørende, at nyuddannede fol-
keskolelærere kommer ud med 
viden om verden omkring os«, 
skriver Morten Østergaard. 
Hjemmesiden består blandt 
andet af en række film, hvor 
studerende fortæller om deres 
erfaringer i udlandet.

Også andre steder kan r volde kvaler, når r ikke 
kan høres, for eksempel kan desværre blive til 
desvære, og returnere kan blive til retunere.

»Jeg vil ikke kritisere folkeskolen for, at det 
er gået tilbage med retskrivningen, for faget 
dansk beskæftiger sig med andre ting nu end 
tidligere«, siger Jørgen Schack. 

»I 1970’erne kom der et skred. Det var, 
som om at terpe retskrivning var som at lære 
kongerækken, og naturligvis får det kon-
sekvenser, når man foretager et valg. I dag 
fokuseres der på forskellige genrer i dansk. I 
min tid terpede vi retskrivning«, tilføjer Jørgen 
Schack.

Hans undersøgelse vil blive publiceret i 
slutningen af 2014.

12. november udkommer novelle-
samlingen »Du er ikke alene«, hvor 
fire børnebogsforfattere har skre-
vet hver deres novelle om at miste 
et nært familiemedlem. Sam-
lingen er udgivet af foreningen 
Børn, Unge og Sorg, der samtidig 
udskriver en novellekonkurrence 

for 10-15-årige, der vil skrive om 
temaet håb og sorg. elevernes no-
veller skal sendes ind senest den 
6. januar 2014 og vurderes af de 
fire børnebogsforfattere.

Åbn en låge, og giv en 
gave til et barn i nød. 
Det er idéen bag SOS 
Børnebyernes omvendte 
julekalender, hvor lærer 
og elever hver dag kan 
åbne en låge og læse 
om et barn i en SOS-

børneby. eleverne kan have små pengegaver 
med til en fælles indsamlingskasse i klassen, 
som til sidst doneres til SOS Børnebyerne. Hver 
dag lærer eleverne samtidig om et nyt barns 
historie og levevilkår. Julekalenderen findes on-
line, og tilmelding kan ske indtil 1. december.

Giv julegaver til børn i nød

Ann-sofie Warnich /

Læs mere på givhåb.nu 

Læs mere på gribverden.dk Læs mere på sosbornebyerne.dk 

Læs og skriv om håb og sorg

Skoleelever begår tit fejl med r, når de skriver.  
Sådan er det i dag, og sådan var det for 30 år siden.

Fra 13 år og op
28. november – 10. december  Billetter: billet@grob.dk // 35 300 500 // www.grob.dk 

KaeRLIGHEDEN 

OVERVINDER 

ALT!

Kun 45 kr. for dig + elever!

   - en 
humorist

isk fore
stilling

 

om varm 
og vanvi

ttig kær
lighed
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publiceret

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

På folkeskolen.dk er 
der altid nye spæn-
dende anmeldelser.  
Vi har blandt andet 
anmeldt »frilæsning.
dk«, en digital samling 
af letlæst skøn- og 
faglitteratur, »funny 
Money«, årets mate-
riale til Matematikkens 
Dag, og »Julemandens 
død«, en ny og anderle-
des julekalenderbog.

Hvis du på vores hjem-
meside finder en an-
meldelse, der sætter 
tanker i gang eller er 
særligt brugbar i for-
hold til at afgøre, om 
din skole skal indkøbe 
et materiale, så anbe-
fal den med et klik på 
musen. På den måde 
er det lettere for dine 
fagfæller også at blive 
opmærksomme på den.
Du finder anmeldel-
serne på folkeskolen.
dk/anmeldelser

Få anmeldel-
ser direkte i din 
mailboks
Du kan også få et 
dagligt eller ugentligt 
nyhedsbrev med an-
meldelser af materialer 
til dit fagområde. Gå til 
folkeskolen.dk og opret 
dig som bruger. så kan 
du samtidig tilmelde 
dig vores mailservice.

Gratis hæfte om  
digital dialog
Alle dine elever er til stede på de digitale 
medier, så der er skolerne også nødt til 
at være. Det giver masser af muligheder, 
men desværre også en del udfordringer. 
Derfor har DLF i samarbejde med blandt 
andet Medierådet for Børn og Unge og 
Red Barnet udarbejdet hæftet »Digital 
dialog i skolen«. Det er til skoleledere i 
hele landet og skal sammen med hjem-
mesiden digitaldialog.dk åbne op for dis-
kussioner om, for eksempel hvordan man 
som lærer skal forholde sig til elever, der 
vil være venner på Facebook, eller elever, 
der mobber hinanden online.

n  engelsk  

Pit Stop Beginners # 0,1,2   

  
• Trine sofie lausten
• se priser på alinea.dk
• Alinea

Lidt lidt for pengene
»Pit Stop« har tilføjet et indskolingsmate-
riale til sit store bogsystem i engelsk. Det 
lever ikke helt op til standarden.

○   anmeldt af: DiTTe lisbJerG

Engelsk i indskolingen bør være nærværende, fantasifuldt og sjovt, så fa-
get kan give eleverne et pust fra den store verden. Som lærer skal du både 
levere sprog og kulturformidling og skabe trygge rammer i klassen. Det kan 
være svært at finde en succesfuld fremgangsmåde på alt dette i en bog. 
Netop fordi indskolingsengelsk handler om nærvær og sproglig selvtillid, er 
det vigtigt, at læreren har fagligheden på rygraden, så hun kan sætte en 
kurs, handle på opståede ideer og tage imod input fra eleverne for derved 
at fremme samarbejdet mellem lærer og elev.

Desværre er langtfra alle engelsklærere i indskolingen rustet til jobbet. 
I år, hvor flere skoler er startet med tidlig engelskundervisning, kan flere 
dansklærere i indskolingen genkende, at de bliver bedt om også at under-
vise deres klasse i engelsk.

Dette system kan være en hjælp. Det tager fat på de almindeligste 
emner for begynderengelsk. For at følge lærervejledningen og bruge elev-
hæfterne behøver man ikke erfaring eller uddannelse i faget. I lærervej-
ledningen er der lette ideer og aktiviteter, heriblandt finder man mange 
klassikere som Simon says, frugtsalat, I spy, bingo, memory og coopera-
tive learning-strukturer. Til hvert emne er der små elevhæfter med for ek-
sempel tal og farver, også fremgangsmåden til disse hæfter er beskrevet 
særdeles grundigt i lærervejledningen. Til alle emnerne ligger desuden 
opgaver, sange, rim og remser for interaktivt whiteboard tilgængeligt på 
»Pit Stop«s hjemmeside.

Elevhæfterne er et engangsmateriale. De er korte, og hvert lille hæfte 
dækker et emne, så en elev får op til seks hæfter på et år. Jeg kan lide 
layout og indhold i hæfterne, men ikke til prisen, den skal ned i et andet 
leje, for at hæfterne har deres berettigelse.

Jeg er generelt glad for »Pit Stop«-systemet, men i dette materiale 
savner jeg i den grad inspiration til den uddannede engelsklærer. 

Læs også

Læs flere anmeldelser af »Pit Stop«-systemet på folkeskolen.dk

Se hæftet og anden information om 
emnet her: http://digitaldialog.dk/

Citationstegn  
redder titlen
Forlaget Dafolo har i mange år udgivet 
en bog ved navn »Læreraftalerne«, som 
samlede overenskomst og andre juridi-
ske tekster for faget. I år har man så – i 
lyset af forårets lockout og efterfølgen-
de regeringsindgreb – valgt at pakke tit-
len ind i citationstegn. For denne gang 
er det ikke en aftale, men et lovindgreb. 
»Læreraftalerne« strækker sig over 346 
sider og koster 259,00 kroner.

Pris til Benni Bødker
Kommunernes Skolebiblioteksforening har 
i år givet sin forfatterpris til Benni Bødker 
for sørøverhistorien »Djævelens øjne« – 
også som en belønning til forfatterskabet 
som sådan. Bødker er en meget aktiv for-
fatter, der de sidste ti år har udgivet over 
80 bøger. Selv siger han beskedent, at 
mange af bøgerne jo er serier, hvor hvert 
bind nærmest er ét kapitel. Uanset hvad 
har han en stor og trofast læserskare 
blandt især drenge, der lader sig suge ind 
af hans episke historier i novellelængde. 
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n  Arbejdsliv, dansk, overenskomst, fag

det de ikke snakkede om

• Jacob kokkedal 
 
• 149 kroner 
 
• 133 sider 
 
• Mellemgård

○   anmeldt af: Jens rAAHAuGe 

Der er løbet meget kaffe i halsen, siden dengang 
læreren var det naturlige førstevalg til en for-
mandspost i den lokale Brugsforening. Ja, den 
kummerlige deroute på statusfronten har været 
så markant, at en gang kaffekvalme ligger ligefor.

Og det er sådan en fornemmelse, Jacob 
Kokkedal skriver på; ikke i en nøgtern analyse af 
nedturens årsager eller af skurkene bag, men i 
et forsøg på at få alt det ud, som i al tiden har 
været holdt tilbage af en sammenbidt tavshed. 
To satirefingre i halsen: Så skal det nok komme 
ud, alt det de ikke snakkede om.

Der bliver renset godt ud, når den politiske 
korrektheds psykologapostle bliver sat til at 
sælge børnebedste inklusionstanker, når kost-
bare konsulenter formår at stemple lærere og 
afvikle supervisioner for grupper i opløsning, 
og når uuddannede vikarer har mere øje for de 
store piger end for det faglige. Der bliver rusket 
godt op, når tidens forældre giver deres po-
der råd om at score uden omsvøb, giver deres 
store piger anledning til cutting, optræder som 

enøjede sagførere for deres vanartede børn og 
indtelefonerer tak for samarbejdet og udmel-
delse til privatskole, eller når dagens elever 
bliver ramt af test, ser deres snit til at stjæle 
lærerens pung under skole-hjem-samtalen og 
henslæber et par laaange timer som elevrepræ-
sentant i skolebestyrelsen. Og der bliver gødet 
godt, når de gamle sure overlærere husker de 
gode gamle dage, der osede at sex og samvær; 
da var der prestige og fut i almueskolen. Jo, det 
usagte bliver kastet op, og bogen giver anled-
ning til mange gode grin under læsningen.

Bogen er ikke, som det står angivet på forsi-
den, en roman. Den består af en række tekster, 
der har karakter af prosasketcher. De har den 
satiriske vinkel som afsæt, altså en slags læ-
rercirkusrevy. Men det er svært at holde niveau, 
både i flowet i de enkelte tekster og i tekstfor-
løbet samlet set. Af og til kammer tonen over 
og flytter sig fra satire til noget, der minder 
om kommentarer på Ekstra Bladets blogs for 
blockheads, andre gange strækkes tonen ud og 
minder om et hidsigt udkast til resolution på 
en lokal lærerkredsgeneralforsamling. Bogens 

anliggende er både stærkt, sympatisk og sjovt. 
Derfor burde de fleste af kapitlerne have haft 
en eller to gennemskrivninger mere.

Det er på sin vis morsomt, at bogens omslag 
signalerer det ufærdige eller det ikke helt gen-
nemtænkte. Vi ser en yngre mandlig lærer med 
hænderne for munden og med blikket rettet 
imod en fjern horisont, akkurat som en apatisk 
knallertkører, der lader knallerten selv finde ve-
jen. I panden står stemplet »dumpet«, og dette 
er i det mindste dobbelttydigt. Men på venstre 
hånd står to beskeder skrevet: »Husk ugeopga-
ver« og »Ring Sandras forældre«. Beskedernes 
position er god nok, når det skal være en højre-
håndet, der har noteret på sig selv. Problemet 
er, at skriften er så regelmæssig og trykskrifts-
agtig, at man fornemmer, at personen har haft 
hånden i printeren.  

Læs også
Læs interview med forfatteren på
folkeskolen.dk/532085/laerer-vil-tale-
skolen-op-igen-med-ny-satirisk-bog

Ud skal det
Med en ustyrlig og ustyret energi giver forfatteren læseren lejlighed til et godt grin 
og en pæn panderynke over den deroute, der har ramt lærerprofessionen.
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n  Matematik overbygning 

Kan penge være sjove?
Det er altid Matematikkens Dag. Og med folkeskolereformen bliver der nu end-
nu bedre tid til at sætte fokus på praktisk, konkret og nærværende matematik. 

Funny Money   
Økonomiens matematik
 

•  128 sider  
•  743,75 kroner  
•  Forlaget Matematik

○   anMeldt aF: ole Haubo CHristensen

Matematiklærere kritiseres ofte for 
at træne eleverne i rutineopgaver og 
færdigheder frem for at øve eleverne 
i abstrakt tænkning og arbejde med 
opgaver, som ikke er rutinemæssige. 
Måske er det derfor, at så mange af 
vores unge fravælger en naturvidenska-
belig uddannelse? Faglighed – tvær-
faglighed – mundtlighed – praktiske 
og nærværende aktiviteter er nogle af 
nøgleordene i dagens og morgendagens 
matematikundervisning og heldigvis 
også i »Funny Money«.

Materialet har som mål at give ind-
sigt i økonomiske forhold som penge, 

budget, opsparing og lån og fokuserer 
på de områder i matematikundervis-
ningen, der ligger til grund for, at ele-
verne senere i livet kan forholde sig til 
økonomiske forhold i samfundet og i 
familien. Ikke nogen let opgave. Tal-
lene fra RKI, som registrerer dårlige 
betalere, taler for sig selv. Flere og flere 
unge bliver registreret i registret.

»Funny Money« består af et bogligt 
materiale med lærervejledning og kopi-
ark. Der medfølger en dvd med bogens 
indhold som pdf-fil og filmen »Funny 
»Money«, hvor et par udskolingselever 
lærer om at lægge budget.

Det boglige materiale er bygget op 
om en række temaer målrettet hen-

holdsvis indskoling, mellemtrin og 
udskoling. I en del af temaerne lægges 
der op til at benytte regneark og søge 
oplysninger på internettet. I materia-
let behandles temaerne: »Sport og 
transport«, »På tur med skolen«, »Dine 
mange penge«, »Priser, løn og butik-
ker«, »Hvad koster julen?«, »Budget og 
regnskab«, »Løb og lege med tal«.

Undervisningsmaterialet indeholder 
masser af gode ideer til at knække i 
hvert fald to kurver: Både kurven over 
antallet af unge i registre over dårlige 
betalere og kurven over godt formid-
let, faglig, konkret og vedkommende 
undervisning. De to kurver knækker 
naturligvis hver sin vej. 

○   anMeldt aF:  Maja birgitte luMHoltz

»Mit håb er, at min historie kan bruges 
konstruktivt og forebyggende«. Det, 
der står tydeligst efter at have genset 
»Min barndom i helvede«, er tidligere 
formand for Børnerådet Lisbeth Zornig 
Andersens evne til både nøgternt og 
oprigtigt nysgerrigt at forsøge at finde 
hoved og hale i barndommens trauma-
tiske voksenkontakt. Voksne, som skul-
le have passet på hende, men som er 
årsagen til, at der overhovedet er blevet 
lavet en film. En film om overgreb, svigt 
og vold i et omfang, som den aften i 
juni 2012, hvor DR 1 første gange viste 
dokumentaren, fik det pæne Danmark 
op af stolene: Hvordan kunne det gå så 
galt?

Heldigvis var der også enkelte voks-

ne i systemet, som evnede at se proble-
merne og reagere på dem, og nu er det 
vores tur. Materialet tilbyder en tung, 
men nødvendig refleksiv rejse tilbage i 
tid, hvor den voksne Lisbeth konfron-
terer og søger at forstå barndommens 
svigt og traumatiske oplevelser med 
voksne. Det gør ondt på hovedpersonen, 
men det gør sandelig også ondt på se-
eren. Det, som står tilbage, og som også 
er formålet med materialet, er ønsket 
om at gøre noget. At handle og hjælpe 
børn i lignende situationer – og helst 
inden det bliver så grelt som i Lisbeths 
tilfælde. Om ikke agere, så i hvert fald 
reagere og sikre, at et udsat barn ikke 
»forsvinder« i systemet.

Målgruppen er i første ombæring 
voksne, der via deres profession enten 
er eller kommer til at arbejde med børn: 

pædagoger, lærere, socialrådgivere og 
studerende i de tre fag, men også sko-
lens ældste elever opfordres til at se og 
arbejde med Lisbeths historie. Et ar-
bejde koncentreret om såkaldte »dilem-
maer« – spørgsmål, der blandt andet vil 
have os til at overveje betydninger og 
eventuelle afsløringer i de små detaljer: 
»Lisbeth filede negle hos psykologen – 
hvad kan det have været udtryk for?«

Det er Kragefilm, som står bag un-
dervisningsmaterialet. Ud over en dvd 
med hele dokumentaren og fem ikke 
tidligere viste sekvenser fra Lisbeth 
Zornig Andersens møde med fortiden 
omfatter det også et lille hæfte med 
baggrundsviden og undrespørgsmål 
samt en hjemmeside med et større 
skriftligt materiale. 

n  Pædagogik, trivselMin barndom i helvede

•  Gratis 
•  Kragefilm

Reager, for helvede!
Dokumentaren »Min barndom i helvede« er nu også et tankevækkende under-
visningsmateriale til dem, der er eller kommer tæt på udsatte børn. 
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n  Natur/teknik, biologi 

Nærmest  
ubegrænsede  
muligheder
Hjemmesiden udgør en veritabel database, 
hvor der er mængder af viden og inspiration 
til rådighed for alle faglige sammenhænge,  
der har med dyr og deres levevis at gøre.

○   anMeldt aF: steen eHlers

Hvis der ellers er penge tilbage på skolens læremiddelkonto, vil det være en 
rigtig god idé at købe sig til et abonnement på dette site. Der er overor-
dentligt meget materiale at hente til opkvalificering og levendegørelse af 
undervisningen i natur/teknik og biologi som de primære fag.

4.y tog fat fra natur/teknik-vinklen og kunne alene boltre sig med 
mange forskellige aktiviteter. På baggrund af et allerede afviklet emne om 
»fuglene i haven« slog vi således først ned på gråspurvens, dompappens og 
spurvehøgens levevis. I den forbindelse så vi mange gode billeder på stor-
skærmen, hørte lydklip af fuglestemmer, fik læst historier højt og quizzede 
med stort engagement.

Der blev også lejlighed til at tale om »naturen netop nu – i septem-
ber«, om at eksempelvis Østersøens brakvand byder på andre betingelser 
end mere salte vande, og om at dyre- og plantelivet udfolder sig forskelligt i 
det dybe vand sammenlignet med vådområder og vadehav.

Eleverne tog derefter del i snakken om den nylige forekomst af ulve i 
Danmark. Her fandt vi på danske-dyr.dk – ud over altså den grundige ori-
entering – et link til et YouTube-filmklip, der på seks-syv minutter giver en 
indføring i, hvorfor og hvordan man konserverer skelettet af en ulv (tænk, 
ingen sagde »adr«, da konservatorernes skarpe knive tog fat).

Fik jeg nævnt rovfuglesilhuetterne? – jamen, man kan jo blive ved. Når 
læreren så omsider finder ud af, at natur/teknik ikke (altid) skal ses hverken 
i biografen eller i klasselokalet, er der mange praktisk betonede opgaver at 
vælge imellem. Opgaver, der vel at mærke er tilpasset biotop, årstid, fag og 
klassetrin/sværhedsgrad.

Forlaget bag danske-dyr.dk stiller en snarlig opdatering i udsigt, så der 
blandt andet skulle blive mulighed for endnu mere interaktivitet. Kan hænde, 
at det til den tid også vil være muligt at prøve flere computerspil end det med 
haletudsen. At sådan en lille detalje ikke står mål med forventningerne og 
færdighederne i 4.y, skal imidlertid ikke overskygge sitets mange kvaliteter, 
som underviseren såvel som eleverne allerede nu kan drage stor nytte af. 

danske-dyr.dk
 

•  For information om pris kontakt forlaget  
•  ConDidact

Langebjergvænget 6    4000 Roskilde          aqualine.dk

Besøg os på aqualine.dk, Facebook  
eller LinkedIn

Alle skal drikke 1-2 liter vand om  
dagen, ellers falder ens energiniveau. 

Få eleverne til at drikke mere vand 
med en drikkevandskøler. 

Køb en Fontemagna 150 l drikkevands-
køler og få en SPORT drikkevands-
køler til lærerværelset med i købet.

RING  på tlf. 46 48 03 90 eller send 
en mail på info@aqualine.dk

Ved du hvorfor
eleverne mister 
koncentrationen?
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læser de 
STORE
læser
Konference om læsning på de ældste trin i grundskolen
3o. - 3l. januar 20l4 · Golf Hotel Viborg
MØD: lektor Jan Mejding · lærebogsforfatter Ayoe Quist Henkel · lektor og lærebogsforfatter cand.mag Alice Bonde Nissen 
lektor og lærebogsforfatter cand.mag Johannes Fibiger · anmelder Steffen Larsen · efterskolelærer og lærebogsforfatter Lise Stadelund · 
forfatter Sanne Søndergaard · forfatter Søren Jessen · cand.psych Anders Colding-Jørgensen · pædagogisk konsulent Lis Pøhler · cand.pæd 
i dansk Anette Fonnesbæk Skyt · cand.pæd Simon Skov Fought · fagkonsulenterne i dansk, Undervisningsministeriet Lise Vogt & Charlotte 
Rytter samt forfatter Jan Sonnergaard

viacfu.dk/destorelæser 

Knald på forsøgene
På Nørd-Akademiet er der gratis adgang til spændende videosekvenser med 
Store-nørderne Kåre og Emil. De udfører »farlige« forsøg, der skal motivere de 
store elever til selv at eksperimentere med og blive klogere på naturfag.

n  natur/tekniknørd-akademiet

•  Nørd-Akademiet er gratis 
•  NTS-Centret

○   anMeldt aF:   steen eHlers

»Hver elev skal aflægge … en fællesfag-
lig prøve, hvor fagene fysik/kemi, biologi 
og geografi indgår«. I samme øjeblik en 
sådan stump tekst bliver til lov, vil der 
hvile et ekstra pres på de faglærere, 
der skal stykke både skoleårets under-
visning og en kommende obligatorisk 
prøve sammen.

Fælles Mål 2009 rummer allerede 
en række enslydende målsætninger for 
de nævnte naturfag; men hvor er det 
lige, man går hen og finder det gode 
læremiddel, der på samme vis har af-
sæt i fagenes fælles berøringsflader?

Nærværende netbaserede ma-
teriale kan sagtens være en del af 
svaret. Fra Danmarks Radios »Rama-
sjang« kender mange børn og unge 
allerede Store-nørderne Kåre og Emil, 
og på dr.dk/ noerd-akademiet er det 
igen d’herrer, der med entusiasme og 
indsigt skal vække elevernes nysger-

righed. Dette sker i en række video-
sekvenser på mellem tre og syv mi-
nutter, hvor nørderne først udfører et 
forsøg, der både i skala og »farlighed« 
typisk falder uden for rammerne af 
den almindelige undervisning på 7.-9. 
klassetrin. De faglige pointer ved på-
gældende forsøg ridses herefter op, og 
hvert indslag afrundes med en omtale 
af, hvad eleverne efterfølgende kan gå 
i gang med af relaterede eksperimen-
ter. Gode beskrivelser af disse findes 
ligeledes på hjemmesiden.

Der er knald på nørderne – som-
metider helt bogstaveligt – og så kan 
en finke ryge af panden: Hvis indstrå-
lingen af solenergi forstås som varme 
– og ikke som relativt kortbølget lys – 
demonteres jo forklaringen på drivhus-
effekten. Eller: Vi opstiller en brænd-
selscelle, der kører på solenergi – så 
har vi næsten vist, hvad fotosyntese 
går ud på. Hmm …

Der er også fart på tilrettelæggerne 

af hele projektet: For tiden er det lo-
vede præsentationsværktøj således 
ikke tilgængeligt; hertil kommer, at der 
i skrivende stund ikke findes nogen 
forsøg med »energihistorier« …

Og ja – der er mange nørd-forsøg 
og eleveksperimenter, som vi har set 
og prøvet før: Da emnet var madkemi, 
eller da vi eksempelvis var på Expe-
rimentarium, på Danfoss Universe, 
havde besøg af NRGI-konsulenten 
eller var til »Natur i teltet«. Det nye i 
Nørd-Akademiet skal derfor snarere 
søges i den solide håndsrækning til et 
systematisk arbejde med flerfaglige 
kontekster. Hertil tjener især lærer-
vejledningen, der blandt andet gen-
nemgår faglige grundbegreber og teori 
samt henviser til relevante lærebogs-
systemer.

En tanke: Hvornår får vi en pige at 
se som Store-nørd? Signalværdien af 
et sådant tiltag skal bestemt ikke un-
dervurderes. 
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Materialer til den sjove træning af de nødvendige ord:

• 120 ords-tæppet

• På sporet af ordet, app eller opgaver til spf-pennen

• På sporet af ordet – fang tyven, bog og cd

• Sækkekort med 120 hyppige ord

• Turbo-ord

Special-pædagogisk forlag · Birk Centerpark 32 · 7400 Herning · forlag@herning.dk · www.spf-herning.dk

Leg med sproget
og de 120 hyppigste ord

Læs mere og se priser på www.spf-herning.dk

Kortprosa

•  Conni Hesel Rickmann 
•  Illustrator: Lars Vegas Nielsen 
•  Serie: Dansk i dybden 
•  32 sider 
•  118,75 kroner 
•  Gyldendal

n  Dansk, udskoling

○   anMeldt aF:   Helge CHristiansen

»Du dør sgu’ da ikke«. Er denne tekst 
af Hans Otto Jørgensen en kortprosa-
tekst, og kan man tage den alvorligt?  
Der er i dette hæfte rig lejlighed til at 
diskutere, hvilke fremtrædelsesformer 
kortprosagenren har, og at iagttage 
de mange træk fra andre genrer, som 
indgår i dem.

Både lærere og elever tages ved 
hånden i denne inspirerende gen-
nemgang af disse tekster, som til 
stadighed arbejder med og mod læse-
rens forventninger. Der er grundige og 
kompetente introduktioner, klare og 
forståelige. Dog er sproget undertiden 
lidt for avanceret. »Er der andre arke-
typiske genrer, I kan tage fat i?« lyder 
blandt andet et spørgsmål til eleverne.

Det er helt befriende for en gangs 
skyld at studere et læremiddel, som 
ikke er overlæsset med detaljerede 
mål og evalueringsforslag i forbindelse 

med hvert afsnit. Her er det op til læ-
rerne og eleverne at formulere mål og 
evaluere.

Men ellers styrer forfatteren os 
sikkert igennem et kursus om kort-
prosa. Hun har valgt at komme med 
grundige introduktioner til kortprosa-
genren i forbindelse med arbejdet med 
de seks teksteksempler. Karakteristi-
ske genretræk bliver eksemplificeret 
før læsningen af dem. Ja, i slutningen 
af hæftet er der endog en fuldt ud-
foldet analyse og fortolkning af Jens 
Smærup Sørensens »Ægteskaber«. De 
faglige tekster om genrer og kortprosa 
er også relevante set i relation til faglig 
læsning. På læremidlets sidste sider er 
der en model til gennemgang af kort-
prosa. Jo, der er styr på tingene.

Ud over den allerede nævnte forfat-
ter er der tekster af Helle Helle, Peter 
Adolphsen, Bent Haller, Louis Jensen 
og Morten Søndergaard. Opgaverne er 
fagligt kompetente, åbne, igangsæt-

tende og indbyder til kreative svar. I 
forløbet indgår også et afsnit om at 
skrive minimalistisk-realistisk og/eller 
fantastisk kortprosa. Hvad man end 
kan mene om nogle af kortprosatek-
sternes kvalitet, så er de eksemplariske 
valg, og det demonstreres, at der er 
muligheder for at arbejde med mange 
sider af danskfaget i forbindelse med 
gennemgang af kortprosa.

Hæftet har megen fokus på læring 
af faglige begreber. Det kan stærkt an-
befales som et præcist, fagligt materi-
ale til dette formål – sideløbende med 
andet tekstarbejde, hvor eleverne i hø-
jere grad kan opleve og analysere tek-
sterne på egne præmisser og primært 
kan arbejde med skønlitteratur som en 
kilde til eksistentiel og samfundsmæs-
sig dialog og erkendelse. 

Kort og godt om kortprosa
Der er styr på gennemgangen af den ustyrlige kortprosagenre med de mange 
manifestationer og pædagogiske muligheder i dette hæfte. Det gælder ud fra et 
både fagligt og pædagogisk perspektiv.

139329 p40-44_FS1913_Publiceret_buffer.indd   43 04/11/13   16.09



publiceret

44 /  f o l k e s k o l e n  /  1 9  /  2 0 1 3

n  Dansk, historie, samfundsfag, biologi

○   anMeldt aF:  karsten Møller

Kald blot Thorup Strand for det yderste 
hav eller Udkantsdanmark; der er liv og 
tankevækkende stof i dette undervis-
ningssite.

Det er fremragende!
Dansk, biologi, historie og sam-

fundsfag er de fire fagområder, der be-
handles, men ikke snævert fag-fagligt. 
Man læser, hører og ser lige fra både-
byggeri til tyskerne under besættelsen 
til »det er svært at flå en rødspætte«, 
og hvordan de unge mennesker køler øl-
lerne ned inden festen. Det havde imid-
lertid været velgørende, hvis kirkens be-
tydning i dag også var blevet belyst, når 

man tænker på den betydning, kirken 
og ikke mindst Indre Mission har haft 
tidligere i de små fiskersamfund i Nord- 
og Vestjylland.

Man får det hele i små letfordøjelige 
portioner, så kortere eller længere un-
dervisningsforløb kan tilrettelægges ud 
fra årsplanen. Man behøver i øvrigt ikke 
være i tvivl om trin- og slutmål; det er 
angivet i »Til læreren«. Vel hedder sitet 
»Ved det yderste hav«, men eleverne 
kommer ikke derud, hvor man ikke kan 
bunde, og bliver klogere, hvis tilrette-
læggelsen blot er i orden. En pædago-
gisk løftet pegefinger nævner nemlig, 
at opgaverne først bør løses, når diverse 
faglige forventninger er indfriet.

Sitet er sobert, vederhæftigt og er 
alt andet end en tilrettelagt og iscene-
sat »reality-skildring« af virkeligheden. 
Der er humor, men så sandelig også en 
beskrivelse af tilværelsens mørke sider. 
Dog er der hele tiden tale om en grund-
læggende positiv tilgang til tilværelsen.

Og så er sitet gratis!
Jonathan Bjerg Møller bør fremhæ-

ves her for sine meget iøjnefaldende og 
professionelle fotografier. Billederne har 
stor autenticitet og virker ingenlunde 
opstyltede. Ud over fotografen har der 
været journalister og pædagogiske kon-
sulenter inde over projektet.  

www.vdyh.dk  
Ved det yderste hav

•  Gratis

Liv i Udkantsdanmark
Alt er ikke sort i det mørke Jylland. Fremragende tværfagligt site har en grund-
læggende positiv tilgang til livet ved det yderste hav uden dog at miste blikket 
for de mørke sider af tilværelsen.

n  Natur/teknik, biologi 

Sæt læsespor
Gennem eksemplariske forløb lærer eleven, hvordan man arbejder med fik-
tion. Strategierne er anvendelige i flere faglige sammenhænge, fordi eleverne 
bliver  bevidste om deres læseforståelse.

Sæt læsespor  
Læsestrategier og 
fiktive tekster 1

•  Mette Teglers 
•  104 sider 
•  175 kroner 
•  Dansklærerforeningen, Systime

○   anMeldt aF:  BeNTe QVIST OKHOLM

»Sæt læsespor – Læsestrategier og 
fiktive tekster« er tænkt til elever i 7.-10. 
klasse. Elevene bliver præsenteret for 
både nyere og ældre tekster. Teksterne 
er valgt med progression for øje, det vil 
sige, at de bliver sværere, jo længere hen 
i bogen man kommer.

Målet med tekster og opgaver er, at 
eleven skal blive en kompetent og aktiv 
læser og lære at bruge læsestrategier og 
teknikker bevidst. Det er læseforståel-
sen, der er i centrum.

På en af siderne i bogen illustreres 
tydeligt, hvor mange bolde en god læser 

skal jonglere med for at opnå en god læ-
seforståelse, når man læser fiktionstek-
ster. I illustrationen nævnes syv tilgange, 
som er væsentlige at arbejde med, 
blandt andet læsehastighed, læsestrate-
gier og læseformål. Under læsningen af 
de seks tekster er der tænkt i strukturen 
før – under – efter. Eleverne præsente-
res for forskellige strategier, som kan an-
vendes i de tre faser af læsningen: (Før 
du læser) få overblik, lav tankekort, udar-
bejd tidslinje, baggrundsviden, (mens du 
læser) stil spørgsmål til teksten, udar-
bejd kolonneskema, ordkendskab, (efter 
at du har læst) opsummér, visualisér og 
meget mere.

Mellem hvert kapitel sættes spot på 
typiske fiktionstræk som for eksempel 
fortælleren eller metaforer. Bagerst i 
bogen findes kopiark med forskellige 
strategier.

Bogens forløb er eksemplariske og 
skal vise eleven, hvordan man arbejder 
med fiktion. Mange af de strategier, der 
præsenteres, er absolut anvendelige i 
flere faglige sammenhænge, fordi ele-
verne bevidstgøres om deres læseforstå-
else. »Sæt læsespor – Læsestrategier 
og fiktive tekster« er veldisponeret, 
læsevenlig og et materiale, der kan føre 
lærere og elever sikkert omkring alt det, 
man skal vide for at blive en god læser. 
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Nummer 20:  12/11
Nummer 21:  26/11
Nummer 22:  10/12

DeaDlines for  
stillingsannoncer 2013

 Lederstillinger 

Brug Vikarbazar

Det nye webbaserede jobmarked 
Vikarbazar, som fagbladet Folke-
skolen har oprettet, er en oplagt 
mulighed, hvis man er på udkig 
efter ansættelse i kortere tid.

Det er Vibeke Bjerregaard. 
Hun har arbejdet inden for andre 
områder i nogle år, men vil nu 
gerne bruge sin læreruddannelse.

»Der er mange om buddet, og 
chancerne for at blive fastansat i 
første forsøg er små. Derfor har 
jeg valgt at være på udkig efter 
vikariater på skoler i hele Nord-
sjælland og hovedstadsområdet«, 
siger hun.

En anden Vibeke med efter-
navn Eis søger vikariater i Syd-
danmark. Hun har været lærer 
i 14 år, men mistede sit job i 
forbindelse med et længere syg-
domsforløb.

»Derfor er det mest realistisk 
at være på udkig efter vikaria-
ter«, siger hun. »Jeg vil selvføl-
gelig gerne have, at det udvikler 
sig til en fast ansættelse, sådan 
som det er gået for mange, der 
er begyndt i for eksempel et bar-
selsvikariat«.

Vikarbazar er et jobmarked 
på nettet, hvor skoler kan søge 
efter tilkaldevikarer eller vikarer 
til job, som er tidsbegrænset til 
mindre end ni måneder. 

Når lærernes fagblad har ta-
get initiativ til at oprette det nye 
jobmarked, er det, fordi mange 
skoler ikke taler ret højt, når de 
fortæller, at de mangler en aflø-
ser til en syg lærer eller en lærer, 
som skal på barsel eller orlov. 
Måske nøjes de med et opslag på 
vicerens dør og på kommunens 
hjemmeside.

Fremover vil de for et beske-
dent beløb kunne slå et ledigt 
vikariat op i seks uger. Opslaget 

bliver bragt på nettet, og der 
kommer en henvisning i den 
trykte udgave af Folkeskolen. Der 
er også adgang til Vikarbazar fra 
lærerjob.dk

Bakkeskolen i Hørning var 
en af de første skoler til at slå et 
vikariat op på Vikarbazar. Skolen 
ledte efter en vikar for en medar-
bejder, der skal på barsel.

»Det vil typisk være længere 
vikariater, som vi vil slå op. Vi 
har i forvejen nogle løse vikarer 
tilknyttet. De vil kunne dække 
behovet, hvis en lærer bliver syg, 
eller vi af anden grund har brug 
for en vikar i nogle få uger«, siger 
viceskoleleder Steen Jonsson 
Agger. 

Se mere på folkeskolen.dk/
vikarbazar

jobogkarriere@dlf.org

Folkeskolens nye jobmarked giver bedre mulig-
hed for at finde ansættelse i kortere tid og for at slå 
vikariater op.

Job & karriere

 
Læs mere på odense.dk/job

Vi er en kommunal specialskole, der tilbyder special-
undervisning til børn fra 0.–10. klasse. Eleverne har 
vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder og en 
del har multiple funktionsnedsættelser. Elevtallet er 
i øjeblikket på 146.

Personalet består af lærere, pædagoger, pædagog-
medhjælpere, pedel, sekretærer og et ledelsesteam – 
i alt ca. 100 ansatte. Skolen er en heldagsskole.

Stillingen forventes besat omkring 1. februar 2014.
 
Ansøgningsfrist: Torsdag den 21. november 2013
 
Læs det fulde stillingsopslag på odense.dk/job

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ansøgningsfrist: Torsdag den 21. november 2013.

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

Leder til skole og dagtilbud på Mols
Syddjurs Kommune søger ny skoleleder til Molsskolen. Hvis du brænder for 
ledelse og pædagogik og kan se dig selv i spil som leder af både skole og dag-
tilbud, ser vi meget gerne din ansøgning.

Molsskolen er en velfungerende landdistriktsskole med et meget engageret 
og omstillingsparat personale. Lederen for Molsskolen er samtidig distrikts-
leder for dagtilbuddene i lokalområdet. Personalet arbejder med basis i LP-
modellen.  

Skolen har 345 elever på 0. - 9. klassetrin og SFO med 92 børn. Der er spe-
cialklasser tilknyttet skolen, og der tilbydes familieklasseforløb. 

Dagtilbuddene dækker ca. 90 børn fordelt på tre forskellige fysiske lokaliteter, 
hver med egen pædagogfaglig leder.  

Som leder får du mulighed for at præge skolen i en tid, hvor både skolereform 
og ny læreroverenskomst skal indarbejdes. Derudover får du til opgave at 
implementere den nye dagtilbudsmodel fuldt ud, og du får således stor ind-
flydelse på videreudvikling og forankring af det pædagogiske arbejde både i 
skoler og dagtilbud.

Du kan se det uddybende stillingsopslag på www.syddjurs.dk/job.

Vil du vide mere, så kontakt skolechef Marit Aasland på tlf. 60131144 eller 
skoleleder Kurt Dahl på tlf. 87536050.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med udgangspunkt i 
løntrin 51 og årligt tillæg 8.000 kr. Ved ansættelse indhentes børne- og straf-
feattest.

Ansøgning mrk. ”Leder til Molsskolen” sendes digitalt via stillingsopslaget på 
www.syddjurs.dk/job.

Ansøgningsfrist: fredag den 22. november 2013 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler: onsdag den 4. december og onsdag den 11. december.
Tiltrædelse: 1. februar 2014.

Syddjurs Kommune har ca. 41.700 indbyggere, og organisationen har i alt ca. 3.000 fast-
ansatte medarbejdere. Kommunen ligger i et område med unik natur og kulturarv. Gennem 
dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for kommunens udvikling. 
Værdierne åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet skal præge hverdagen internt og i mødet med 
borgere og samarbejdspartnere. Du kan få mere at vide om kommunen og kommunens skole-
væsen på www.syddjurs.dk

KLAG!  
hvis du ikke får bladet

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

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

Københavns
Kommune

www.kk.dk/job

Københavns Kommune ser mangfoldighed som 

en ressource og værdsætter, at medarbejderne 

hver især bidrager med deres særlige baggrund, 

personlighed og evner.

Vil du stå i spidsen
for fremtidens folkeskole?

københaVns kommune

skoLeLeDeR

Københavns Kommunes naturfaglige profilskole søger en ambitiøs 
skoleleder med forventet tiltrædelse den 1. januar 2014. utterslev skole 
er en nybygget afdelingsopdelt skole med kkFo. skolen har en positiv, 
udviklingsorienteret og aktiv bestyrelse, et velfungerende ledelsesteam 
og en engageret og innovativ medarbejdergruppe, der med pionerånd 
og gennem en “vi-kultur” har opbygget skolens fremsynede pædagogiske 
grundlag. 

ansøGnInGsFRIsT onsDaG Den 13. novembeR 2013

Læs det fulde opslag på www.kk.dk – under arbejdsområde “Ledelse”.

Københavns
Kommune

www.kk.dk/job

Københavns Kommune ser mangfoldighed som 

en ressource og værdsætter, at medarbejderne 

hver især bidrager med deres særlige baggrund, 

personlighed og evner.

Er du visionær,
handlekraftig og
igangsættende?

købEnhavns kommunE

Pædagogisk afdElingslEdEr

bellahøj idrætskole søger en læreruddannet pædagogisk afdelignsleder/
souschef, gerne med ledererfaring, som ønsker at være en aktiv del af et 
ledelsesteam med tætte samarbejdsrelationer. du har gode kommunika-
tive evner – og bruger dem. dine personlige kompetencer gør, at du er 
åben og udadvendt og har en positiv tilgang til arbejdsopgaver og men-
neskelige udfordringer. du er anerkendende og respektfuld i samarbejdet 
og har evne til at inspirere og engagere medarbejderne.

ansøgningsfrist tirsdag den 26. november 2013

læs det fulde opslag på www.kk.dk/job – under arbejdsområde “ledelse”.

Afdelingsleder til 
voksenasylskolen og jobcenter 
ved Asylcenter Holmegaard
En stilling for dig der brænder for ledelse helt tæt på praksis.

En spændende lederstilling i et område der er under konstant forandring  
– tænder du på det?

Ansøgningsfristen er den 14. november 2013.

Se mere på www.langelandkommune.dk

PPR Langeland søger en 
ny leder, der både brænder 
for ledelse og for praktiske 
PPR-opgaver (genopslag)
Der forventes tiltrædelse pr. 1. januar 2014 eller snarest derefter.

Der er ansøgningsfrist den 18. november 2013. 

Se stillingsopslaget på www.langelandkommune.dk under Kommunen – 
Job i kommunen.
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www.koege.dk

Skoleleder til Ejby Skole 

Vi søger en dynamisk skoleleder, der har gennem-
slagskraft og begge ben på jorden, og som kan gå 
forrest i at skabe udvikling.

Med afsæt i Køge Kommunes Børn og Ungepolitik samt 
Ejby Skoles lokale visioner og målsætninger vil din 
opgave blive at sikre Ejby Skole som en attraktiv skole i 
samarbejde med alle relevante parter.

Køge Kommunes skolevæsen har i disse år et fælles fokus 
på at højne det faglige niveau, sikre en højere grad af 
inklusion og gøre IT til en bærende del af undervisningen. 
Ejby Skole lægger desuden særlig vægt på sundhed og 
trivsel – og på at eleverne igennem deres skolegang får 
en kreativ tilgang til læring. Det skal du som ny skole-
leder være med til at drive videre. 

Vi ønsker en skoleleder
•	 	som	er	læreruddannet,	har	ledelseserfaring	og	afsluttet	

eller påbegyndt lederuddannelse på diplomniveau
•	 	som	er	forandringsparat	og	sikrer	kvalitet	i	ledelsen	af	

skolen på alle niveauer
•	 	som	er	nærværende	og	lyttende	-	og	en	motiverende	

og inspirerende rollemodel
•	 som	har	erfaring	i	at	lede	gennem	processer
•	 	der	er	klar	og	tydelig	i	sin	kommunikation	og	har	en	

anerkendende tilgang til alle skolens parter
•	 	som	er	udviklingsorienteret	og	i	stand	til	at	definere,	

kommunikere og lede de pædagogiske udviklingspro-
cesser

Vi tilbyder en skole   
•	 	hvor	anerkendende	tilgang	er	det	bærende	element,	og	

hvor tillid og gensidig respekt er nøgleord
•	med	en	ambitiøs	og	engageret	personalegruppe	
•	 som	prioriterer	et	tæt	samarbejde	i	årgangsteam	
•	 	hvor	elever,	forældre,	personale	og	lokalsamfund	står	

sammen om skolen
•	med	en	aktiv	og	engageret	skolebestyrelse

Læs mere om stillingen og Køge Kommune på 
www.koege.dk og Ejby Skole på www.ejby-skole.dk

Ansøgningsfrist fredag den 22. november 2013, kl. 9.00.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Skoleleder ved Ejby Skole, Arne Busk, tlf. 56 86 89 01
Børne- og Ungedirektør Henrik Laybourn, tlf. 57 67 23 02
Skolebestyrelsesformand Peter Nielsen tlf. 30 42 23 05

Køge Kommune ønsker at fremme lige stillingen 
mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund.

Haderslev Kommune
Gåskærgade 24-26
6100 Haderslev

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

Har du visioner for folkeskolen og 
har du erfaring som leder? Vil du 
sætte mål og kan du med succes 
lede skolen igennem de kommen-
de forandringsprocesser? Så er 
det måske dig, vi leder efter.

Læs hele stillingsopslaget på www.haderslev.dk  
under ”Job hos os”, hvorfra du også kan sende 
din ansøgning elektronisk senest den 
20. november 2013. 

For nærmere oplysninger kontakt:
Distriktschef Peter Rymann, 
telefon 74 34 10 25 / 51 28 55 45.
Skolebestyrelsesformand Jane B. Andersen, 
telefon 20 27 99 81.

Der afholdes samtaler den 25. 
og 28. november 2013. 

Tiltrædelse den 1. januar 2014

Skoleleder til
Gram Skole

Gram slot
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Karise Efterskole
Rønne Alle 7
4653 Karise

www.karise-efterskole.dk

Lærer
Med ansættelse 1. januar 2014 eller snarest herefter har Karise Efterskole 
to lærerstillinger ledige, hvoraf den ene i første omgang er et barselsvikariat. 

Karise Efterskole henvender sig til elever, som har særlige læringsforudsæt-
ninger. En del af elevgruppen er udviklingshæmmede, ligesom skolen også 
har en del elever med autismespektrumtilstand. 

Du skal have interesse for elevgruppen og efterskolelivet, som består af så-
vel undervisning som samvær.

Vi har en meget fleksibel opbygning af undervisningen og er derfor interes-
seret i at se, hvad du fagligt, pædagogisk og menneskeligt kan bidrage med. 

Det forventes, at du har relevant uddannelse/erfaring, kan arbejde selvstændigt 
og har lyst til at indgå i tæt samarbejde med efterskolens øvrige personale.

Ansættelse sker i henhold til “Fællesoverenskomst mellem Finansministe-
riet og Lærernes Centralorganisation”.

Yderligere oplysninger på vores hjemmeside eller ved henvendelse til for-
stander Henrik Friis, tlf. 56 76 74 02 eller hf@kaef.dk

Ansøgningsfrist 27. november 2013.

Genopslag

Matematik, Motion og N/T i 4. 
og 5. klasse. Skole med stærk 
teamånd søger en ny kollega
Om os 
Trællerupskolen ligger i Gevninge, har 310 elever og knap 60 an-
satte.

Vi er en skole i god og målrettet udvikling. Vi vil være anerkendende 
i vores tilgang. Vi er strukturerede og professionelle i vores løsning 
af opgaver. Vi kan lide at være på forkant med udviklingen. 

Læs hele stillingsopslaget på www.traellerupskolen.dk

Mød os og hør mere 
Vi vil opfordre dig til at lave en aftale om at komme og besøge os. 
Kontakt skoleleder Mette Nørskov eller viceskoleleder Jesper Michel-
sen på 4602528.

Ansøgning og cv 
Modtages kun på mail til traellerupskolen@lejre.dk. Begge dele skal 
være os i hænde 19. november kl. 12.00. Der afholdes ansættelses-
samtaler om formiddagen d. 22. november.

www.trællerupskolen.dk søger lærer på 
fuld tid. Nedsat tid også muligt.

 Lærerstillinger 

Følg debatten på

   

 www.danes.dk/job
 Tlf.: 35 29 41 28
 sommerskolen@danes.dk

Kun ansøgninger, som er vedhæftet CV, udtalelser eller referencer 
og relevante eksamenspapirer eller udskrift af eksamenskarakterer, 
kommer i betragtning.
Send din ansøgning på nedenstående mailadresse. 

Ansøgningsfrist:
Mandag den 2. december 2013

Du kan læse mere om stillingerne og Sommerskolen på 
www.danes.dk/job og facebook.com/sommerskolen. Hvis du har 
yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte koordinator, 
Solveig Engberg. 

Sommerskolen søger 
ildsjæle. Er du fagligt stærk? 
En holdspiller? Omsorgsfuld? 
Socialt anlagt? - Og har du 
kulturforståelse? 
- Så er det dig, vi søger
til at være en del af en fantastisk sommerskole i 
perioden 12. juli - 2. august 2014.
Sommerskolen tilbyder hvert år tre ugers undervisning i dansk sprog 
og kultur til 480 børn, der til daglig bor uden for Danmarks grænser. 
Eleverne er i alderen 9 til 17 år. 
Vi har derfor brug for dygtige dansklærere og aktivitetsledere, der 
har lyst til at indgå i et ungt team på bedste efterskolemanér.

-   har du typisk erfaring som underviser/træner fra foreningslivet eller 
    din uddannelse.

Søger du job som aktivitetsleder,
-   er du vant til at stå for aktiviteter inden for fx det kreative, musiske                                
    og/eller sportslige område

-   er du læreruddannet med dansk eller dansk som andetsprog på 
linje eller
-   lærerstuderende og afslutter linjefag i dansk eller dansk som 
andetsprog senest juni 2014.

Søger du job som dansklærer, 

 Sommerskolen
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Folkeskolen 
Næste nummer udkommer  
torsdag den 21. november

Læreruddannelsen 
søger censorer
Censorer søges til beskikkelse til et eller flere fag i Læreruddannelsen 
på Professionshøjskolernes afdelinger jf. Bekendtgørelse BEK nr 714 af 
27/06/2012 om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddan-
nelser § 22 for perioden 1. april 2014 til 31. marts 2018.

Lærerens grundfaglighed
Pædagogik og lærerfaglighed
Kompetenceområde 1: Elevens læring og udvikling
Kompetenceområde 2: Undervisningskendskab
Kompetenceområde 3: Specialpædagogik
Kompetenceområde 4: Undervisning af tosprogede elever

Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab 
(KLM)

Undervisningsfag
Billedkunst, biologi, dansk, engelsk, fransk, fysik-kemi, geografi, historie, 
hjemkundskab, idræt, håndværk og design, kristendomskundskab/religion, 
matematik, musik, natur/teknik, samfundsfag og tysk.

Praktik

Bachelorprojekt

Censor medvirker ved eksterne prøver og ankesager. Om censorkorpsets 
virksomhed i øvrigt, herunder rådgivende virksomhed over for ministeriet og 
uddannelsesstederne se eksamensbekendtgørelsen: www.retsinformation.
dk/forms/R0710.aspx?id=142708

Honorering sker efter Finansministeriets regler og satser.

Ansøgning om beskikkelse skal ske elektronisk i perioden 4. november til 5. 
december 2013, begge dage inkl.

Ansøgningsskema og detaljerede oplysninger hentes på Censorsekretaria-
tets website www.censor-it.dk

Ansøgningen skal være Censorsekretariatet i hænde senest torsdag den 5. 
december 2013.

Kan du se nye muligheder, horisonter og udfordringer for matematik, 
idræt og evt. historie eller N/T – fx ved at inddrage vores omgivelser, der 
bugner af grønne områder og gode idræts- og sportsfaciliteter? Så 
glæder 6. årgang sig til at møde dig efter nytår. 

På Solvangskolen i Farum søger vi en uddannet lærer, der brænder både 
for den humanistiske og naturfaglige fagdidaktik og iboende lærings-
aspekter.

Dynamisk og udviklingsorienteret medspiller på 6. årgang
Du møder hos os et funktionelt team af fi re engagerede lærere, der 
vægter teamsamarbejdet højt. I er to matematiklærere på årgangen, 
som sammen planlægger undervisningen med fokus på holddeling, 
fl eksibilitet og kreativitet. Klasselærerfunktionen er et fælles ansvar og 
en opgave som teamet sammen løfter. Du bliver delt klasselærer i to af 
klasserne på årgangen.

I skoleåret 2012/13 søsatte vi en stor og ambitiøs IT- og medieplan, og du 
skal være med til at tænke de nye medier helt ind i undervisningen. Her-
udover vil du kunne få fagtilsyn med historie og deltage i lejrskole på 5. 
årgang. Det gør heller ikke noget, hvis du har svømmelæreruddannelsen!

Læs meget (!) mere, og søg stilingen 
senest 22. november på furesoe.dk/job

Matematik- og idrætslærer 
til mellemtrinet på Solvangskolen

Fo
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 Lærerstillinger 

jobmarkedet 
for vikarer 
til folkeskolen

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

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

folkeskolen.dk/vikarbazar

AVU-LÆRERE SØGES
På grund af øget aktivitet søger VUC Vejle 2-3 lærere til ansættelse
på fuld tid pr. 1. januar 2014. Det drejer sig dels om fastansættelse og dels
om tidsbegrænset ansættelse.

Vi har brug for lærere, der kan undervise i matematik eller mindst to af følgende fag: 
Naturvidenskab, dansk, engelsk, samfundsfag og idræt. 

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

HF & VUC Vejle er en del af Campus Vejle, der også består af Handelsgymnasium, HG-erhvervsuddannelser 
og Kursuscentret. Fra september 2014 flytter HF & VUC ind i nye bygninger i tilknytning til den øvrige del af 
Campus.

Yderligere oplysninger kan fås hos uddannelseschef Ulrich Skytte, tlf. 7643 6100

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 19. november kl. 12.00
Ansættelsessamtaler vil finde sted om eftermiddagene mandag den 25. november og
tirsdag den 26. november.

Ansøgninger sendes pr. mail til:
avujob@campusvejle.dk

Boulevarden 25  •  7100 Vejle  •  tel: 7643 6100  •  info@campusvejle.dk  •  www.campusvejle.dk

CAMPUS VEJLE

HF & VUC Vejle
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 Specialstillinger 

Er du eksperten, der kan knække læse-
koden? Og hjælpe andre med at knæk-
ke den? Og har du samtidig evner, og 
lyst til, at arbejde med generelle drifts- 
og udviklingsområder på skoleområ-
det? Så kan du meget vel være Greve 
Kommunes nye læse- og udviklings-
konsulent! 

Stillingen 
I Center for Dagtilbud & Skoler er stillin-
gen som læse- og udviklingskonsulent le-
dig. Læse- og udviklingskonsulenten skal 
i ca. halvdelen af arbejdstiden:
•  Arbejde med den fortsatte udvikling af 

læseområdet generelt. Læsning har i 
mange år været i fokus i Greve Kommu-
ne. Lokalpolitisk har området været pri-
oriteret, og er det fortsat. 

•  Arbejde med en sammenhængende læ-
seindsats fra før-skole til 10. klasse. 

•  Tænke læsning og den nye folkeskolere-
forms muligheder i en sammenhæng. 

•  Arbejde med læsning som en del af in-
klusionsindsatsen – og som en del af 
udfordringen af de særligt talentfulde 
elever. 

•  Være ansvarlig for det kommunale net-
værk af læsevejledere.

•  Yde konkret vejledning om læsning ude 
på skolerne. 

•  Udarbejde årlig, tværkommunal læseun-
dersøgelse. 

•  Søge, øge og udfordre samarbejdet på 
tværs af organisationen, eks. med PPR.

I den anden halvdel af arbejdstiden skal 
konsulenten arbejde med generelle drifts- 
og udviklingsopgaver på skoleområdet. 
Opgaverne er ikke lagt fast endnu, men 
kan eks. være indgåelse i inklusionsar-
bejdsgrupper og styring af netværk i den 
forbindelse, tilsyn med privatskoler, diver-
se projektstyring o.a. 

Generelle forventninger
Stillingen kræver:
•  At konsulenten er ansvarstagende, og 

det forventes af medarbejderne i cente-
ret, at de selvstændigt søger løsninger 

på aktuelle opgaver. Ligeledes forventes 
det, at medarbejderne er proaktive og 
således på eget initiativ bidrager med 
forslag til udvikling af deres respektive 
arbejdsområder. 

•  At man trives i en hverdag, der ofte er 
præget af uforudsigelighed og intensi-
tet.

•  At man har lyst til, og flair for, at arbejde 
i en politisk styret organisation

Centeret
Center for Dagtilbud & Skoler varetager 
drift og udvikling på dagtilbuds- og skole-
området i Greve Kommune. Centerets pri-
mære funktion er, at understøtte institutio-
ner og skoler i deres opgaveløsning. I 
centeret er ansat administrativt personale, 
konsulenter og ledelse. 

Løn og ansættelsesforhold
Konsulenten ansættes på læreraftale. Løn 
efter gældende aftale med mulighed for at 
forhandle tillæg efter kvalifikationer. 

Yderligere information
Spørgsmål til stillingen kan rettes til 
 Centerchef Charlotte Groftved på  
tlf. 43 97 94 78 eller stedfortræder Klaus 
Bentsen på tlf. 43 97 96 12. Endvidere 
kan ansøgere med fordel søge information 
og viden på www.greve.dk/skoler

Ansøgningsfrist mv.
Ansøgning og relevante bilag bedes sendt 
elektronisk til sekretær Lise Hejselbæk på 
ans1@greve.dk. Angiv venligst i emnefel-
tet ”ansøgning læse- og udviklingskonsu-
lent”. 

Ansøgningsfristen er d. 29. november 
kl. 12.00. Samtaler afvikles med 1. sam-
talerunde mandag d. 9.12 og 2. samtale-
runde torsdag d. 12.12. Imellem samtale-
runderne vil der blive foretage 
internet baseret personlighedstest. 
 Ansættelse ønskes pr. 1.2.2014. 

Læse-
og udviklings-

konsulent  
til Greve 

 Kommune

Greve Kommune

Vi skaber en foranderlig skole i en foranderlig verden, og vi tager ansvar for, at eleverne har de bedste muligheder for udvikling.

Læs hele opslaget på  
www.greve.dk/job
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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

avedøre Skole, Hvidovre kommune

avedøre Skole søger ny skoleleder

§ ansøgningsfristen er den 08/11/13

Net-nr. 10659

STU Viborg, Viborg kommune

empatisk og visionær leder søges

§ ansøgningsfristen er den 18/11/13

Net-nr. 10639

Holmegårdsskolen, Hvidovre kommune

Holmegårdsskolen søger skoleleder

§ ansøgningsfristen er den 08/11/13

Net-nr. 10658

PPr-avannaa, Grønland

PPr-avannaa søger personale – en leder

§ ansøgningsfristen er den 16/12/13

Net-nr. 10651

Sønderskov-Skolen, Sønderborg kommune

Skoleleder – genopslag

§ ansøgningsfristen er den 14/11/13

Net-nr. 10609

Toftlund distriktsskole, Tønder kommune

Skoleleder til Toftlund Distriktsskole

§ ansøgningsfristen er den 18/11/13

Net-nr. 10661

lillerød Skole, allerød kommune

Souschef søges til Lillerød Skole

§ ansøgningsfristen er den 11/11/13

Net-nr. 10628

Ungdomsskolen i Hvidovre, Hvidovre kommune

Skoleleder 

§ ansøgningsfristen er den 08/11/13

Net-nr. 10657

dansk Skoleforening for Sydslesvig, Udland

Vil du være viceskoleinspektør?

§ ansøgningsfristen er den 11/11/13

Net-nr. 10666

PPr-avannaa, Grønland

PPr-avannaa søger personale – en psykolog

§ ansøgningsfristen er den 16/12/13

Net-nr. 10652

børne og Unge rådgivningen, faaborg-Midtfyn kommune, 

Pædagogisk psykologisk konsulent 

§ ansøgningsfristen er den 15/11/13

Net-nr. 10674

Skovbakkeskolen, odder kommune

 barselsvikar og rotationsvikar søges 

§ ansøgningsfristen er den 08/11/13

Net-nr. 10645

rathlouskolen, odder kommune

børnehaveklasseleder til rathlouskolen

§ ansøgningsfristen er den 14/11/13

Net-nr. 10627

djurslandsskolen, Norddjurs kommune

Djurslandsskolen søger lærervikar

§ ansøgningsfristen er den 09/11/13

Net-nr. 10656

Nørre-Snede Skole, Ikast-brande kommune

Lærer med ledelsesfunktioner

§ ansøgningsfristen er den 21/11/13

Net-nr. 10675

lundagerskolen, Horsens kommune

Viceskoleinspektør

§ ansøgningsfristen er den 15/11/13

Net-nr. 10680
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brøndbyvester Skole, brøndby kommune

inklusionslærer til overbygning

§ ansøgningsfristen er den 08/11/13

Net-nr. 10620

Sjølundsskolen, Næstved kommune

Fransklærer søges til Sjølundsskolen

§ ansøgningsfristen er den 21/11/13

Net-nr. 10667

behandlingsskolerne, københavns kommune

Heldagsskolen Pilely Gård søger lærer

§ ansøgningsfristen er den 18/11/13

Net-nr. 10650

lundtofte Skole, lyngby-Taarbæk kommune

barselsvikar for lærer pr. 1. januar 2014

§ ansøgningsfristen er den 21/11/13

Net-nr. 10673

Metronome Productions a/S, københavns kommune

Lærer eller pædagog til tv-produktion

§ ansøgningsfristen er den 11/11/13

Net-nr. 10670

Skolen på la Cours Vej, frederiksberg kommune

Lærer søges til Skolen på la Cours Vej

§ ansøgningsfristen er den 18/11/13

Net-nr. 10584

Østerbro lilleskole, københavns kommune

Lærer søges til Østerbro Lilleskole

§ ansøgningsfristen er den 13/11/13

Net-nr. 10654

Skottegårdsskolen, Tårnby kommune

Lærer til indskolingen

§ ansøgningsfristen er den 10/11/13

Net-nr. 10663

behandlingsinstitutionen Nødebogård, fredensborg kommune

Lærer til Nødebogårds interne skole

§ ansøgningsfristen er den 08/11/13

Net-nr. 10648

Pædagogisk Udviklingscenter, rødovre kommune

Psykolog 35 timer om ugen

§ ansøgningsfristen er den 22/11/13

Net-nr. 10671

Skolen på la Cours Vej, frederiksberg kommune

Skolen på la Cours Vej søger 2 lærere

§ ansøgningsfristen er den 27/11/13

Net-nr. 10655

Strandskolen, Greve kommune

2 lærere pr. 1. januar 2014

§ ansøgningsfristen er den 15/11/13

Net-nr. 10672

eggerslevmagle Skole, Slagelse kommune

Geografi- og engelsklærer i udskolingen

§ ansøgningsfristen er den 18/11/13

Net-nr. 10677

eggerslevmagle Skole, Slagelse kommune

Dansklærer i 2. kl. og andre fag

§ ansøgningsfristen er den 18/11/13

Net-nr. 10678

Skottegårdsskolen, Tårnby kommune

Lærere, 1 deltids- og 1 fultidsstilling

§ ansøgningsfristen er den 10/11/13

Net-nr. 10664

VUC roskilde, roskilde kommune

aVU/FVU-lærere

§ ansøgningsfristen er den 12/11/13

Net-nr. 10668

kildegård Privatskole, Gentofte kommune

Lærer – undervis i dit linjefag

§ ansøgningsfristen er den 11/11/13

Net-nr. 10687

Toftehøjskolen, egedal kommune

Lærer (genopslag)

§ ansøgningsfristen er den 21/11/13

Net-nr. 10691
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korte meddelelser

Monaco/roquebrune/
Menton
storslået udsigt over 
stranden, Middelhavet og 
Monaco. To værelses lej-
lighed på den klassiske 
franske riviera. 
telefon: 39403935 
www.rivieraen.dk

stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
550 euro pr uge.  se 
www.competa.dk
telefon: 20781416 
www.competa.dk

rækkehus i spanien
Dejligt rækkehus på 60 
m2. To værelser, stue, 
køkken og bad. 15 min. 
kørsel fra lufthavn og 10 
km til Alicante.
telefon: 62691674/60654548 
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

andalusien/gualchos
Charmerende byhus be-
liggende centralt i byen.
solterrasse,klimaanlæg,i
nternet. Huset er ideelt til 
2 personer.
telefon: 0045 21754774 
www.gualchos.net

lys dele-2’er tæt v metro 
og amager standpark
sælges: Dele-lejlighed 
m fordelingsentre, 2 væ-
relser m altan, køkken og 
bad. Pris 1.195.000kr, 
sMs på 26823284
telefon: 26823284

Weekend Østerbro Kbh.
Dejlig lejlighed på øster-
bro tæt på søerne i liv-
jægergade udlejes i lige 
weekender til 1500 kr. 
mail for billeder
telefon: 60484395

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

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

bazar
    Ikke-koMMerCIelle aNNoNCer 

fra dlf-MedleMMer

rubrikannoncer

Ring for et godt tilbud: 35 26 52 10
www.hotelrye.dk • e-mail: rye@hotelrye.dk

Med venlig hilsen
Ulf B. Jensen og Yvonne Larsen

Lejrskole, seminar m.v. på  
hyggeligt Københavnerhotel i  

Ryesgade. Gå afstand til centrum.
Plads til 30 personer. 

Billige studie- og grupperejser

andre attraktive tilBud

Kontakt Tina Broberg   
på tlf: 46 91 02 59
group@team-benns.com

Budapest med fly 5 dg/4 nt på hostel . . . . . . . . . . . . . . . . . fra kr. 2.110,-
Prag med bus 6 dg/3 nt på hostel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra kr. 1.275,-
Amsterdam med fly 5 dg/ 4 nt på hostel  . . . . . . . . . . . fra kr. 1.950,-

JUBILÆUM
50

1963 2013

års

BOXEN KAN ÆNDRES I 
HØJDEN, MEN VINKLERNE 
SKAL ALTID VÆRE DE SAMME

10
2 

G
RA

D
ER

5 GRADER

STUDIEREJSE TIL

Paris
1.765,-6 dage/3 nætter

egen bus + hostel 
fra kr.

Top 3 studiebesøg Paris:  
1. De gamle kloaker   2. Versailles slottet   3. Parc de la Vilettet (”Videnskabsbyen”)

..... DANMARKS BILLIGSTE 
FOR SKOLEGRUPPER ....
 

SKITURE
 SPECIALPRIS KR. 1.998,-

Se alle rejser og 
bestil tilbud på smartphone.

NEUKIRCHEN
d. 17.01-22.01 eller 28.01-02.02 2014 kun kr..........1.998,- 
 
ledigt uge 7 - d. 07.02 - 13.02 2014 fra kr. ................3.098,-
ledigt uge 7 - d. 11.02 - 16.02 2014 fra kr. ................2.798,-

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

“Neukirchen er det optimale skirejsemål for 
skolegrupper. Området er overskueligt og har 
samtidig udfordringer for både øvede og be-
gyndere. Flere af pisterne slutter det samme 
sted i bunden, og derfor møder man typisk 
kammeraterne flere gange i løbet af dagen.” 

Priserne er inklusiv 4 skidage, 4 dages liftkort, halvpension 
under opholdet, indkvartering og busrejse t/r. Gældende for 
grupper på min. 15 personer.

alfa-folkeskolen_Skirejser_okt13.indd   1 10/21/2013   3:58:12 PM

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

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

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

Besøg Universe på Als
bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022
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Hotel Haraldskær, v. Vejle   
T/ 7649 6000

Hotel Frederiksdal, Lyngby 
T/ 4585 4333

Hotel Sixtus, Middelfart 
T/ 6441 1999

Hotel Gl. Avernæs, v. Assens 
T/ 6373 7373

Hotel Storebælt, Nyborg 
T/ 6531 4002

Hotel Skarrildhus, Herning 
T/ 9719 6233

Miniferie
2 nætter, 2 lækre middage og 2 x  
dejlig morgenbuffet. Nyd naturen, 
roen og tiden med en du holder af.

Kulturophold
Kaffe & hjemmebagt kage, lækker  
3-retters middag, overnatning inkl. 
morgenbuffet samt entré til kunst- 
museum/udstilling.

Det naturlige ophold

En kæde 
af  6 hoteller de 

smukkeste steder 
i Danmark

sinatur.dk/ferie
inkl. fuldt program og forplejning

En fortryllende 
juleferie 

 3.399,- 
pr. pers. fra 1.095,- pr. pers. fra 1.245,- 

3 forrygende juledage hvor vi har 
tænkt på alt og du blot skal læne dig 
tilbage og nyde julefreden.  
Gå traveture i vinterlandskabet 
og hyg indendørs hvor de smukke 
dekorationer, det pyntede juletræ 
og duften af julebag sætter 
stemningen. Selve juleaften vil 
være en knitrende, smagfuld og 
festlig aften med det skønneste 
julemad lavet helt fra bunden. 

 
Få en ekstra overnatning  

+ morgenbuffet i vinterferien  
uden merpris!

Gælder ved køb af alle  
feriepakker i uge 7 + 8. 
Fra d. 7/2-23/2 2014. 

sinatur.dk/ferie 

Vinter- 
ferie?

Ferieophold hos Sinatur

DLF særpris

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

 

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

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

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

Se efter kurser, efteruddannelse,
supervision og ledige stillinger på

www.skolensputnik.dk

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

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

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

kilroygroups.com

studiebesøg Faglige
kompendier

Tryghed &
sikkerhed

Erfarne
konsulenter

Bliv medlem af
Sproglærerforeningen
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

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

193.000 LæSere 
ANNONcERING  
Media-Partners, niels Bohrs Vej 23, Dk-8660 stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446 

Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
 

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
folkeskolen nr. 20  5. november 12. november 21. november
folkeskolen nr. 21  19. november 26. november 5. december
folkeskolen nr. 22  3. december 10. december 19. december
folkeskolen nr. 1  17. december 20. december 9. januar

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

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

130. årgang, Issn 0015-5837 

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

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

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

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

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

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

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

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

Kompagnistræde 22, 1208 København K • Tlf. 70 25 10 08  
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

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

Formand Anders Balle • Næstformand Claus Hjortdal 
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden 

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

sekreTariaTsCheF
Lærer hans ole Frostholm

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

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

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

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

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

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

Du kan se den aktuelle rente  
og beregne dit lån på:  
www.dlf-laan.dk
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Borgmesterlærere
Hver fjerde af landets 98 
borgmestre er en lærer.

Side  24

succes i læsning
På vestre skole bruger alle lærere 
faglig læsning i undervisningen.

Side 30

Historisk reform
eksperter: 2013-skoleloven vil tegne en 
ny folkeskole med en helt ny slags lærer. 

Side 28

19

Forsker: Elevernes trivsel og udvikling viser sig 
i deres humor. Det skal læreren lytte til.

ElEvErnEs humor 
 Er også alvor

side 14
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uskolet 
Ved Morten Riemann
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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 / 47

Vagn-Peters Auto  
donerer 860 kroner  
til den danske folkeskole

GårdvaGt: 
Benjamin, 6.c, klar vinder 
i medrivende slåskamp
12-årige Benjamin fra 6.c vandt onsdag i den store skolegård 
en klar sejr på point i en medrivende slåskamp. Det fremgik af 
afrapporteringen fra en begejstret gårdvagt, idrætslærer Lars 
Frederiksen, på et spontant indkaldt møde i lærerværelset kort 
efter kampen. Modstanderen, Johan-August fra parallelklassen, 
havde ifølge gårdvagten »nogle okay parader i starten«, men det 
rakte altså ikke til at forhindre et nederlag. 
     »Han kan nærmest det hele, ham Benjamin«, lød det fra 
Frederiksen. »Så går han ind, lige efter nogle hurtige jabs og et 
cross, og sætter nogle dybe hook ind, det var så overlegent. Og 
slutter så af med en serie uppercuts og det smukkeste baglæns 
cirkelspark, og så var der altså ikke meget tilbage af lille Johan-
August. Det tog så også lidt tid at trøste ham«. 

Vagn-Peters Auto, der har værksted og såkaldt showroom 
et stykke ude ad landevejen, har her til morgen besluttet 
at donere 860 kroner til den danske folkeskole. »En endnu 
bedre folkeskole ligger Vagn-Peters Auto meget på sinde«, 
udtaler den 56-årige mekaniker. »En vellykket skolegang, 
hvor børnene lærer mest muligt, er helt centralt både for det 
enkelte barn og for Danmark som helhed. Børn og unge er 
kraftedeme Danmarks fremtid«. Interesserede kan allerede 
nu søge om støtte til konkrete projekter.

Social arv stadig ud-
talt: De fleste møn-
sterbrydere er selv 
børn af mønsterbry-
dere. 

Breezere, Somersby 
og e-cigaretter hører 
ikke hjemme i den 
danske skole, mener 
lærer, som til hver en 
tid ville foretrække 
20 Cecil og en Grøn 
Tuborg.

Referat fra møde om 
Fælles Mål for hånd-
værk og design 
printet med elegant 
sans serif-skrift. 

Test har stadig ikke 
fået at vide, at den 
er adapteret.

Samfundsfagslærer 
ved godt, at hun bur-
de sige bare et eller 
andet om røvsygt 
kommunalvalg. 

– en del af LB Forsikring
LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING

 Vi passer på dig 
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Kontakt os for et tilbud
www.lb.dk • 33 11 77 55
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Vi er bedst i Tænk Penges test af 
hus- og ulykkesforsikringer. 

Kære medlem
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Engelsk  ·  0.-3. klasse

Med Pit Stop Beginners synger, leger og bevæger 
eleverne sig. Gennem helt nære emner tilegner de 
sig et centralt ordforråd, som gentages og udbygges 
for hvert klassetrin. 
Teacher’s Guide rummer ideer til flere aktiviteter, og 
giver adgang til pitstop.dk, hvor du finder IWB-sider, 
kopiark og sange.
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Beginners

Førsteklasses engelskstart
Al begyndelse er svær, men med Alineas 
nye og afprøvede materialer kan du se 
frem til en førsteklasses engelskstart. 

Gennem 5 udvalgte Cooperative Learning-
strukturer arbejder eleverne med ordforråd 
inden for nære og genkendelige emner som 
skole, hjem, mad, dyr og tøj. 

Cooperative
Learning
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