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Med guiden Søg på nettet bliver dine elever bedre til 
at søge, vurdere og bruge informationer fra nettet.

Søg på nettet er elevens håndbog i informationssøgning, når internettet 

bruges i forbindelse med kortere opgaver, større projekter, kortfattede 

synopser og til læringsaktiviteter i den daglige undervisning.

■ Brugbare råd til søgning på nettet

■ Inddelt i tre overskuelige kapitler: Søg, Vurder og Brug

■ Oplagt som guide til store og små opgaver.
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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

It-milliarderne
»Vi investerer så massivt i 
teknologier for primært at 
anvende disse som smi-
digt distributionsredskab, 
alternativ til blyanten eller 
kopiarket. Hvis KL lavede 
en cost-benefit-analyse, 
ville den næppe anbefale 
fortsatte investeringer på 
det grundlag«. 
Hanne Voldborg Andersen

»Der er flere dilemmaer. Et 
af dem er, at it ofte er no-
get, der drysser ned over 
skolen ovenfra. Jeg kan 
ikke huske, at jeg nogen-
sinde er blevet taget med 
på råd. Nye platforme og 
nyt grej bliver besluttet ’et 
eller andet sted’, og så må 
vi ellers håbe, at didaktik-
ken kan tilpasses det«.
Per Frederiksen

»Jeg har de sidste par år 
været friskoleforælder og 
mødt en anden didaktisk 
verden end den, jeg arbej-
der i. Det har været lidt af 
en rystetur. De arbejder jo 
ikke med computere i ind-
skolingen overhovedet. (…) 
21skills er ikke den hellige 
gral for fremtidens fokus, 
men det kræver vist, at 
nogle mennesker, der har 
hovedet til det, får lov til 
at bestemme. Måske har 
Merete Riisager det«.
Henning Nielsen

Hvorfor egentlig være medlem af DLF? Sådan spurgte et medlem i 
Esbjerg forleden på Facebook – og forventede at få hældt vrede kommentarer ud under 
sit opslag.

Men det skete ikke. I stedet var der en debat med mange forskellige indlæg og syns-
punkter. Hun endte i øvrigt med at konkludere, at hun ville blive. I hvert fald lige nu. 
Det er et sundhedstegn, at man kan stille spørgsmålet uden at blive skældt ud for at 
være usolidarisk. Det er helt afgørende, at de, som overvejer at melde sig ud af fælles-
skabet, kan sige det åbent og blive mødt med argumenter. 

Og det illustrerer samtidig den virkelighed, hele fagbevægelsen – i mindre grad også 
DLF – lever i. Det er ikke længere en selvfølge at være medlem.

Unge tænker sjældent over, at goder som barselsorlov og pension skyldes mange års 
forhandlinger og pres fra fagbevægelsen. Men som lockouten i 2013 viste, er »plejer« i 
arbejdslivet i den grad afgået ved døden. De rettigheder, som man har opnået på et tids-
punkt, kan stå for skud lige pludselig. For nylig forsøgte DR for eksempel – uden held – 
at ophæve den betalte frokostpause – efter at den har stået i overenskomsten i 60 år.

Sådan sker der hele tiden forandringer. Men det kan være svært for en, som dum-
per ind i femte kapitel af historien, at se, at der stadig er brug for at holde sammen og 
arbejde for det gode arbejdsliv. For når man lige starter på et job, kan man nemt tro, at 
som det er nu, har det altid været – og vil altid være. 

Derfor er det vigtigt at få forklaret, at fagbevægelsen dybest set ikke handler om 
passivt at betale til en forsikring, der så udløses, den dag man har brug for den. I bund 
og grund er der tale om grupper af mennesker, som arbejder sammen omkring deres 
arbejdsliv – frem for at overlade det til den enkelte at stå med hatten i hånden over for 
en arbejdsgiver.

For lærerne handler fællesskabet i meget høj grad også om det professionelle liv, 
om glæden og udfordringerne ved lærerarbejdet og om skolens udvikling. Lærerne skal 
have indflydelse på, hvordan man skaber en god skole, og på skolens daglige udfordrin-
ger. Her er et stærkt fællesskab også afgørende.

Hvis ikke lærerne samarbejder om at gøre deres indflydelse 
gældende, komme med forslag og råbe vagt i gevær, når der 
er brug for det, er det overladt til den ensomme lærer i  
klasselokalet at håndtere problemerne. Alene. 

Den slags giver stress, sammenbrud, dårlig undervisning og en dårlig 
folkeskole. Det kan ingen være tjent med. Det er 
sådan set det, fagforeningen handler om. Så 
hvis ikke den allerede var opfundet, ville 
vi være nødt til at opfinde den igen. 
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PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

BESTIL GRATIS PRØVEPERIODE PÅ 
TO NYE DIGITALE LÆREMIDLER

Det populære stave- og grammatikmateriale Stav findes også i en digital 
udgave til 1.-8. klassetrin. Vælg den løsning, som passer din skole og  
dine elever bedst.  
 

  giver læreren en række fordele; bl.a. er materialet 100 % 
selvrettende, giver løbende overblik over klassens samlede og hver enkelt 
elevs niveau samt mulighed for rapportgenerering til fx skole-hjem-samtaler 
og udarbejdelse af elevplaner.

  er systematisk opbygget med grammatik, stavetræning og 
tegnsætning samt diktater på tre niveauer. Til hvert klassetrin er der tilføjet ca. 600 
supplerende opgaver i forhold til papirudgaven af STAV. Materialet er motiverende 
for eleverne, da der er spilelementer indbygget i hver opgave ved hjælp af et point-
system. 

  tilgås med UNI login og er tilskudsberettiget.

Spil og træn på eget niveau
Et digitalt, kreativt og adaptivt  trænings- og undervisningsmateriale. Sværhedsgraden 
i øvelserne tilpasser sig automatisk den enkelte brugers niveau, og materialet kan an-
vendes af alle elever på alle klassetrin.

Eleverne får deres planter i Matematikhaven til at vokse ved at spille og træne. Jo bedre 
og flittigere man er til at spille, jo smukkere og større vokser ens planter sig. Resultater og 
indsats belønnes med virtuelle præmier.

Selvrettende og giver læreren overblik 
Systemet er selvrettende og beregnet til selvstudie. Det kan anvendes i sammenhæng 
med alle matematiksystemer og er oplagt at bruge til træning i fx faglig tid. Læreren kan 
identificere elevens styrker og problempunkter og kan løbende følge elevernes udvikling.

Nem og hurtig adgang med UNI login eller med unikt login som forælder. Licens til 
Matematikhaven købes per elev og giver eleverne ubegrænset adgang i licensperioden  
på 6, 12, 24 eller 36 måneder.

GRATIS PRØVEPERIODE
Prøv Stav Online gratis i 14 dage. 
Stav Online 2-8 kan bestilles nu 
og Stav Online 1 fra 1. maj.

Tilbuddet gælder til de klassetrin, 
man ikke tidligere har prøvet 
eller købt Stav Online til.

Bestil på stav-online.dk.

GRATIS PRØVEPERIODE  

Prøv Matematikhaven gratis 
i 1 måned. 

Læs mere, og bestil på DPF.DK.

1-8

Mød os
på Danmarks

Læringsfestival og
Skolemessen

149517 p50-52_FS0417_uskolet.indd   51 17/02/17   09.53



Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Ses vi på 
Danmarks 
Læringsfestival?

Det håber vi.
... ellers ses vi på alinea.dk
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I ASFERG 
LEVER DEN 
LILLE SKOLE
 
Hvad gør en landsbyskole, som hele 
tiden kan mærke sparekravenes ånde 
i nakken? Folkeskolen har besøgt 
Asferg i Jylland, hvor den lille skole er 
fredet – indtil videre.

KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 
TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

MATEMATIKVURDERING
0.-3. KLASSE – BESTIL NU

Et værktøj til at vurdere elevernes kompetencer i mate-
matik i slutningen af 0. klasse. Afdækker elevernes kun-
nen bl.a. inden for følgende områder:

Et materiale til vurdering af elevernes matematiske for-
udsætninger i 1.-3. klasse, som tester eleverne i deres 
faglige evner inden for:

•  Talrækken og talrækker 
•  Antalsforståelse 
•  Talsymbol 
•  Talgenkendelse 

•  Addition og subtraktion 
•  Flest/færrest 
•  Mønstre og former 
•  Skrive tal og regnestykker

• Tal: titalssystem, decimal-
tal og brøker

• Regnestrategier: addition, 
subtraktion, multiplika-
tion, division og hverdags-
økonomi

• Algebra

• Geometri og måling: 
geometriske egenskaber, 
geometrisk tegning,  
placeringer og flytninger 
og måling

• Statistik og sandsynlig-
hed

Et godt udgangspunkt 
for at tilrettelægge  
matematikundervis-
ningen, så den tilgode-
ser den enkelte elev.

En videreførelse af 
Matematikvurdering  
0. klasse – også med 
digitalt scorings-
program.

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

Opgaverne inden for hvert af de faglige områder  
svarer til kravene i forenklede Fælles Mål. 

Se priser og bestil på DPF.DK.

MED 
NORMER 

OG DIGITALT 
SCORINGS-
PROGRAM

BESØG 
STAND 112 PÅ 

DANMARKS 
LÆRINGS-
FESTIVAL
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Gratis bog om 
digital dannelse
Jeppe Bundsgaards  

e-bog »Digital dannel-
se« er gratis og handler 
om, at elever har brug 

for lærere til at navigere 
i den digitale verden. 

Læs anmeldelsen.

Spot: Tænk med Tycho
DR’s tema om videnskabsfolk 

 har fået lærervejledninger. 

Det skete i 2016
Læserindlæg overhalede 
artikler, de faglige net-

værk voksede, og 16.000 
læste vores populæreste 
artikel. Læs vores redak-

tionelle regnskab. 
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Selvstændige læserindlæg

»Krifa er billigere 
– hvorfor DLF?« 

DLF er en succeshistorie 
på trods af faldende med-
lemstal, siger arbejdsmar-
kedsforsker. Læs lærernes 

egen gennemgang af, 
hvad de kan bruge DLF til.
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Landsbyen  
Asferg trodser 
den nationale 
landsbydød med 
ti års stabilt ind-
byggertal. På by-
ens skole trives 
de 120 elever og 
ti lærere, men 
med faldende 
elevtal ser det ud 
til, at også denne 
skole i fremtiden  
skal kæmpe en 
sej kamp for 
overlevelse.
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Med 621 indbyggere er Asferg 
en by, man på disse østjyske egne kunne finde 
på at kalde »bette«. Her ligger en købmand 
med en lille tankstation på parkeringsplad-
sen. Her er plads til ti biler. Byen har også et 
træningshus, en børnehave, et plejehjem og 
en kirke, som er over 900 år gammel. 

I byens eneste vejkryds mødes Nørre-, 
Sønder-, Vester- og Østergade. Lastbilerne, 
der drøner gennem byen, reguleres alene af 
hajtænder og camouflerer et øjeblik lyden af 
bilernes susen fra den nordjyske motorvej 
to kilometer derfra. Mange af dem er måske 
på vej mod Randers 13 kilometer væk. Det er 
altså en by, der på mange måder ligner andre 
danske landsbyer. 

Mange landsbyer har de senere år måt-
tet sige farvel til den lokale folkeskole – især 
på grund af en presset kommunal økonomi 
– men på Asferg Skole er der stadig undervis-
ning. Her møder skolens ti lærere hver dag 
ind klokken 7.20 og begynder undervisningen 
af omkring 120 elever en halv time senere. 
Skolen har en enkelt klasse på hver årgang fra 
0. til 6. klasse.

Trygheden ved det nære
Asferg Skole ligger på hjørnet af Søndergade 
og Østergade. Skolen er delt op i to bygninger. 
Den nye og store del i røde mursten og med 
fladt tag. Den gamle i lige så røde mursten 
og med en førstesal. »MCMXIIII« står der i 
romerske tal på den 103 år gamle bygning. 

I et af klasselokalerne sidder 17 elever med 

hver sin bærbare computer. Skolens 4. klasse 
har matematik med lærer Ida Stentoft, der 
også er skolens tillidsrepræsentant. Der er 
musestille, mens læreren bevæger sig rundt 
blandt eleverne og hjælper dem med et pro-
gram, hvor de kan skabe geometriske figurer.

Ida Stentoft er en af to lærere på skolen, 
som har valgt at bo i Asferg. Hun startede på 
skolen i firserne, da hun flyttede til byen med 
sin mand. De fik to sønner, som begge har 
gået på skolen. I starten havde hun ikke tænkt 
særligt over, om hun ville undervise på en 
stor eller lille skole. Siden er hun blevet over-
bevist om, at hun hører til på en lille skole.

»I dag kan jeg ikke forestille mig at være 
på en skole med mange elever og en stor per-
sonalegruppe. Jeg har brug for trygge rammer 
og for at kende de mennesker, jeg arbejder 
med. Jeg ville have det skidt med, at der var 
personale, jeg ikke snakkede med«, siger Ida 
Stentoft.

Hun fremhæver nærheden og det vel-
kendte som noget af det mest positive ved en 
lille skole. Og Ida Stentoft bliver bakket op af 
elever og lærere på skolen. Jakob på 12 år er 
næstformand for elevrådet, og han siger:

»Det er trygt og rart at være her. Vi har et 
godt fællesskab og kan komme til alle, for vi 
kender alle lærerne og pædagogerne. Jeg har 
det bedst med at snakke med en lærer, jeg 
kender. Jeg tror ikke, man kender alle på en 
stor skole«.

Trivselsundersøgelse: Glade elever
Eleverne hører da også til i den øverste femte-
del af landets elever, når det kommer til glade 
elever. Af Undervisningsministeriets trivsels-
undersøgelse fra 2015, som Ugebrevet A4 har 
analyseret, fremgår det, at Asferg Skole ligger 
som nummer 251 ud af 1.238 skoler, når det 
kommer til social trivsel. Når det kommer 
til faglig trivsel, har skolen en placering som 
nummer 159.

Trivselsundersøgelsen gav et generelt bil-

SKOLE OG LANDSBY  
STÅR SAMMEN
»Lukker de skolen, så opstår der bare en friskole – og det ved de godt inde på kommunen«,  
siger den lokale købmand i Asferg.

Jeg holder rigtig meget  
af den tætte kontakt til  
børnene, forældrene og  
personalet. Man bliver  
hurtigt en del af familien. 
NAJA KILDEN
Skoleleder på Asferg Skole

  Asferg ligger 13 kilometer fra Randers i Østjylland.
  Byens indbyggere kan tælles på 621 fingre.
  Der bor flest i aldersgruppen 60-69 år, nemlig 103 

personer.
  Blandt de 20-29-årige er der 33 personer.
  Asferg Skole har eksisteret siden 1914. 
  Der går omkring 120 elever på skolen.
  Eleverne holder hver dag ti lærere og fire pædagoger 

med selskab.

Lille, men stærk

Asferg Skole er fra 1914. Byens skole har 120 elever, ti 
lærere og fire pædagoger. To af lærerne bor selv i  Asferg.

A F  C A T H R I N E  B A N G I L D  ·   F O T O  B O  A M S T R U P
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T R U E T  P R Æ S T E G Å R D
Nedrivningstilladelsen var  

hentet, men i 1979 sikrede en 
lokal underskriftsindsamling, at  

præstegården i Asferg ikke  
blev flyttet til Fårup.

T R Æ N I N G S H U S E T
Tæt på Asferg Skole ligger  

Træningshuset, som så meget 
andet i Asferg er blevet til  

med hjælp fra frivillige.

F O R S A M L I N G S H U S E T
I forsamlingshuset holdes alt fra 

konfirmationer til seniordans. 
Banko-tirsdag er kun blevet af-

lyst én gang på grund af  
en begravelse.

P O P U L Æ R  K Ø B M A N D
Med 535 »likes« på Facebook har  
købmanden næsten lige så mange  

likes, som der er indbyggere i Asferg. 
Sidste år var butikken åben både  

juleaftens- og nytårs-
aftensdag.

DE FRIVILLIGES BY
Landet over må landsby efter landsby bukke under for landsbydøden, 
men det er endnu ikke en realitet i Asferg. Her har indbyggertallet lig-
get stabilt de sidste ti år, og i 2016 kunne de endda fejre, at de med 621 
indbyggere var 14 flere end i 2006. Måske skyldes det sammenholdet i 
byen, hvor frivillige kræfter har sikret etableringen af et træningshus og 
købmandens overlevelse.

FOTO LARS AARØ / TEKST CATHRINE BANGILD

L A N D S B Y S K O L E N
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T R E N D S Æ T T E R K I R K E
I 2001 placerede det engelske 

livsstilsmagasin Wallpaper  
Asferg Kirke på en flot 18.-plads 

på bladets »Top 50«  
over Danmark. 

S K O L E  O G  S F O
I skolefritidsordningen, som lig-

ger på skolens grund, går der 
kun 35 elever. Resten tager selv 
hjem efter skole på cykel, gåben  

eller i bus.

Læs videre  
de næste sider
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L A N D S B YS KO L E N

10 /  F O L K E S K O L E N  /  0 4  /  2 0 1 7

lede af, at elever på små skoler trives bedre 
end elever på de store. Det var også det, der 
fik forælder Peter Skoubo til at vælge Asferg 
Skole til sine tre børn.

»Det, der talte for Asferg Skole, er, at 
det er en lille skole. Jeg tror, at lærerne har 
bedre tid til at tage sig af eleverne, når der 
ikke er så mange, og så tror jeg, at det er 
nemmere at få styr på mobning. I vores 
familie har det altid været vigtigere, at der 
var et godt socialt miljø. Det er vigtigere end 
fagligheden«, siger han.

På væggen i klasselokalet hænger papir-
stykker med danske ordsprog og mundheld 
på. »At have det som blommen i et æg«, står 
der på et af dem. Skulle der findes en metafor 
for hverdagen på Asferg Skole, må det være 
rammende.

Stine Thorhauge er en af Ida Stentofts ni 
kolleger. Den lille skole har for hende været et 
bevidst tilvalg. Hun startede sin lærerkarriere 
på en anden lille skole uden for Randers, men 
da den lukkede, blev hun flyttet til en større 
skole. På den havde Stine Thorhauge svært 
ved at acceptere, at hun ikke kunne navnene 
på alle børnene.

»Mine kolleger var fantastiske, men det var 
en helt anden kultur. Jeg havde en oplevelse 
af, at jeg ikke rigtig var en del af beslutninger-
ne, og det betyder rigtig meget for mig. Det 
blev for upersonligt for mig«, siger hun.

Naja Kilden er leder på Asferg skole. Hun 

har tidligere været på store skoler, men har 
fundet sig godt til rette på den lille skole med 
omkring 120 elever:

»Jeg holder rigtig meget af den tætte kon-
takt til børnene, forældrene og personalet. 
Man bliver hurtigt en del af familien. Da jeg 
kom til som leder, skulle vi holde julefrokost. 
Jeg bad personalet om at fortælle mig, hvor-
når de gerne ville have, at jeg gik hjem. Til 
det sagde de, at jeg da bare skulle blive, til fe-
sten var slut«, siger Naja Kilden, som mener, 
at det siger meget om både byen og skolen.

Grænsen ikke nået
På lokalarkivet i Asferg er tolv frivillige 
medarbejdere i gang med at arkivere billeder 
og dokumenter fra Asferg og omegn. En af 
dem er pensionist Bodil Nedergaard. Hun har 
boet mange år i byen, og hendes sønner har 
gået på skolen i 1980’erne. Hun ved godt, at 
landsbyskolerne er truet landet over.

»Det ville være en skam, hvis skolen luk-
kede, for den er jo med til at holde liv i byen. 
Hvis den lukker, hvorfor skulle børnefamili-
erne så flytte hertil? Jeg ville nok ikke flytte 
fra Asferg, hvis skolen lukkede, men jeg ville 
savne lyden af børn, der leger«, siger hun.

I 2015 viste tal fra Undervisningsmini-
steriet, at der de seneste ti år er blevet 300 
færre folkeskoler i Danmark, så der nu er 
1.289. Det svarer til et fald på 20 procent. 
Alene i 2016 blev 63 skoler nedlagt eller lagt 

sammen med andre skoler. Med faldende 
elevtal har Asferg Skole flere gange været i 
skudlinjen.

En elev- og klasseprognose for Randers 
Kommunes skoler fra 2012 viser, at man 
forventede, at skolens elevtal på dengang 
161 elever vil falde til 106 elever i skoleåret 
2025/26. Lige nu er der omkring 120 elever 
på skolen, der fremhæves som en blandt fire 
skoler, der procentvis vil miste flest elever. 
Den lille by kan dog ånde lettet op i hvert fald 
for en stund. Det vil formand for børne- og 
skoleudvalget i Randers Kommune Anders 
Buhl-Christensen (Venstre) gerne garantere:

»Vi rører overhovedet ikke ved noget, der 
hedder skolelukninger nu og det næste lange 
stykke tid. Vi vil i stedet fokusere på skoleud-
vikling. Randers Kommune har været hårdt 
ramt af fem skolelukninger i fjor. Det er en 
enormt hård proces, og lukninger giver en 
masse politisk uro«, siger han.

På Asferg Skole føler lærerne sig indimellem udsatte, når 
kommunen igen skal spare. »Det kan godt fylde meget i 
vores hoved. Når man er så lille et personale, er det tit den, 
man har det godt med, eller en selv, der kan blive udsat«, 
siger lærer Stine Thorhauge.

»Hvis man kan være skoleleder på en lille skole, så kan 
man også på en stor. Det er misforstået, at det skulle 
være omvendt, for jeg er på mange måder mere alene med 
beslutningerne her. Jeg kan ikke gemme mig, når de hår-
dere beslutninger skal træffes«, siger skoleleder på Asferg 
Skole Naja Kilden.
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Randers Kommune er ikke den eneste 
kommune, der har været hårdt ramt. I 2011 
lukkede Tønder Kommune otte ud af 19 sko-
ler. En gruppe forskere fra Center for Land-
distriktsforskning på Syddansk Universitet 
fulgte kommunen, fra beslutningen blev 
truffet i 2010 og frem til 2015. Forskernes 
undersøgelse viste, at der i seks ud af de syv 
sogn, som oplevede skolelukninger, var be-
folkningstilbagegang. Det hårdest ramte sogn 
med en tilbagegang på 10,4 procent.

Borgerne i kommunen gav også udtryk for 
en bekymring over, at man havde mistet det 
vigtigste mødested i byen, og at det gik ud 
over den sociale sammenhængskraft. Børne-
ne blev spredt for alle vinde og blev dermed 
mindre præget af en lokal identitet. Desuden 

»Selvfølgelig handler indbyggerne i Asferg også i de sto-
re supermarkeder på vej hjem fra arbejde i Randers, men 
de er også gode til at komme her. De ved godt, at de skal 
lægge et par kroner her, hvis det skal køre rundt«, siger 
købmand i den lokale Spar-butik Hanne Degn.

»Jeg kunne aldrig finde på at fravælge den lille skole 
i lokalsamfundet. Når man vælger at bosætte sig i 
en landsby, så er man langt hen ad vejen forpligtet til 
at støtte op om det, der foregår. Lokalsamfundet er 
afhængigt af, at alle bidrager«, siger lærer og indbyg-
ger i Asferg Ida Stentoft.

Landsbyernes formand:  
»Skolen betyder liv eller 
død for landsbyen«

Landsbyen og den lille skole hænger uløseligt sammen, mener Carsten 
Abild, formand for foreningen Landsbyerne i Danmark, som i årevis har 
kæmpet for landsbyerne i Danmark. Formanden ser ingen grund til at 
være optimistisk på de små skoler og byers vegne.

»En skole er liv eller død for landsbysamfundet. I de byer, der ikke har en landsby-
skole eller har fået den nedlagt, der ser det rigtig skidt ud for fremtiden«, siger Carsten 
Abild og fortsætter:

»Det hænger sammen med, at en skole og et lokalsamfund er så tæt knyttet, at hvis 
en af parterne mangler, så rammer det området«.

Carsten Abild mener, at by- og landzoneloven fra 1970 bærer en stor del af ansvaret 
for, at landsbyer affolkes. Her blev Danmark delt ind i by- og landzoner, og landzoner 
blev »reserveret« til landbruget og rekreative formål. Det kræver derfor særlig tilladel-
se, hvis man blandt andet ønsker at opføre byggeri i et landzoneområde.

»Det har gjort det svært at skabe nye arbejdspladser og dermed bosættelser i land-
områderne. Der har folketingspolitikerne ikke været opmærksomme på, at hvis man de-
ler Danmark ind i to zoner, så kommer børnefamilierne ikke, og det er en ren massakre 
på den lille skole. Det eneste, der kan redde den, er liv på landet«, siger Carsten Abild.

I dag kan jeg ikke forestille 
mig at være på en skole med 
mange elever og en stor  
personalegruppe. Jeg har 
brug for trygge rammer og 
for at kende de mennesker,  
jeg arbejder med.
IDA STENTOFT
Lærer på Asferg Skole
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oplevede borgerne, at der var mindre lokalt 
engagement. Men det er måske ikke udeluk-
kende skolelukningernes skyld. Skolebesty-
relsesformand Kurt Henriksen giver nemlig 
udtryk for, at det trods den store frivillige 
opbakning i Asferg er svært at få nye tilflyt-
tere til at deltage i blandt andet foreningslivet. 
Han er forsigtig med at sige, at Asferg er dømt 
til landsbydød, hvis skolen lukker:

»Der er ingen tvivl om, at Asferg Skole 
betyder rigtig meget for byen. Skolen er en 
utrolig vigtig spiller i vores lille samfund, 
fordi den er et samlende punkt. Men jeg 
tror, man skal passe på med at sige, at byen 
dør, hvis skolen lukker. Det kommer an på 
borgerne i byen. Og vi må også se realiteten 
i øjnene og sige, at hvis vi pludselig sidder 
med en skole med 70-80 elever, er det så 
ansvarligt at drive skole både økonomisk, 
socialt og fagligt?« siger han.

I Randers Kommune vil politikerne prøve 
at forhindre forældre i at flytte deres børn 
fra små til store skoler. Da Asferg Skole kun 
har til sjette årgang, skal eleverne skifte til 
en anden skole i skoledistriktet, når de skal i 
7. klasse. Deres egentlige overbygningsskole 
er Faarup Skole, men flere forældre ønsker 
at sende deres børn på Spentrup Skole, som 
ligger et par kilometer længere væk. Da alle 
forældre ikke kan få det ønske opfyldt, væl-
ger nogle at hive deres børn ud af 4. eller 5. 
klasse, og det skaber udfordringer i Asferg. 
Men politikerne i Randers Kommune er ikke 
klar til at lukke skolen.

»Grænsen er endnu ikke nået for mig. 
Det handler om at få Asferg Skole til at køre 
optimalt, sådan at skolen er et tilvalg for for-
ældrene. En konsekvens kunne blive, at vi må 
ændre det frie skolevalg til først at gælde efter 
6. klasse«, siger udvalgsformand Anders Buhl-
Christensen, som vurderer, at kommunen kan 
spare to-tre millioner kroner på at lukke en 
skole som Asferg Skole.

Stærkt fællesskab
I en stor gymnastiksal i Træningshuset hop-
per elever fra 4. til 6. klasse over forhindrin-
ger og laver gymnastiske spring på en filt-
måtte. Her brænder de ældste elever energi af 
i det store frikvarter to gange om ugen.

Træningshuset er en moderne idrætsbyg-
ning med fitnesscenter, gymnastik- og spejlsal. 
Det ligger kun en fodboldbane fra Asferg Sko-
le. Eleverne har efterladt fodspor i den frost-
klædte græsplæne, som normalt benyttes af 
Purhus IF. Skolen har indgået en særlig aftale 
med idrætsforeningen, som ejer Træningshu-

set, og projektet er netop blevet bevilget knap 
50.000 kroner, så det store frikvarter er fyldt 
med aktiviteter hver dag og for flere klasser.

Nikoline Elling er udviklingskoordinator 
for Træningshuset. Hun står blandt andet 
for kommunikationsarbejde, undervisning 
i springgymnastik og meget andet – også 
frikvartersprojektet med skolen. Nå ja, og så 
er hun også vokset op i Asferg og har gået 
på skolen indtil starten af nullerne. I dag bor 
Nikoline Elling i Aalborg og har ikke planer 
om at flytte til Asferg, fordi hun er bange for, 
at hun aldrig ville forlade stedet, hvis hun 
gjorde.

»Det er bestemt ikke, fordi jeg ikke vil 
være en del af det lille samfund, tværtimod 
vil jeg finde noget ligesom Asferg et andet 
sted. Jeg kan bare godt lide, at når jeg har fri, 
så har jeg fri. Og jeg har en tendens til at blive 
suget ind, når jeg er her«, siger hun.

Til gengæld holder Nikoline Elling af at 
arbejde i en by med et stærkt fællesskab.

»Asferg er en by, som står sammen. Det er 
derfor, Træningshuset står her. Da forenin-
gen voksede sig for stor til skolens gymna-
stiksal, gik en masse mennesker sammen og 
sørgede for, at det kunne blive bygget. Hvis 

man vil noget her, så gør man det bare«, 
siger hun.

Dot Juhl Dahlerup er forælder til to børn 
på Asferg Skole. Selvom hun bor i Gassum, 
som ligger seks kilometer fra Asferg, mærker 
hun også tydeligt fællesskabet i byen. Til gen-
gæld er hun bange for, at fællesskabet vil lide 
et knæk, hvis skolen lukker.

Hvad kom først:  
Skolenedlæggelse  
eller landsbydød?

Når skolen i en landsby bliver nedlagt, går der ikke lang tid, før købmanden 
også lukker, og så dør landsbyen langsomt ud. Det er en påstand, som er 
blevet gentaget mange gange, men ikke en, der finder støtte alle steder.

Det er nemlig først, når folk svigter landsbyen, at skolen må lukke, me-
ner Jørgen Møller, der forsker i landdistrikter og småsamfund på Aalborg Universitet. 

»De fleste forældre siger, at folkeskolen betyder alt for en by. Det siger ejendoms-
mæglerne også, men forskningen kan ikke nødvendigvis bevise, at det er korrekt«, siger 
han og påpeger desuden, at der ikke er forsket meget på det område.

Han mener også, at debatten om bosætning på landet fejlagtigt handler om børnefa-
milier.

»Der er mange mennesker uden børn eller med børn, der ikke går i skole, som går efter 
nogle andre ting i landsbyen. Det kan være foreningslivet, kulturen, naturen, billige kva-
dratmeter eller muligheden for at udleve en iværksætterdrøm. De er ikke nødvendigvis 
optagede af, at der ligger en skole i byen«, siger Jørgen Møller.

Han mener i stedet, at der kan være tale om »sølvbryllupskvarterer«, hvor bosætnin-
gen kommer i bølger. Her vil der være en lang række børn, som efter 10-12 år starter på 
gymnasiet eller lignende. Herefter sker der ikke noget de næste ti til tredive år. 

»Det er jo ganske naturligt. Det handler om den måde, vi bor på. Hvis folk bliver boen-
de, fordi de godt kan lide landsbyen, så er der jo et tidspunkt, hvor huset er fuldstændigt 
børnefrit«, siger Jørgen Møller.
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»Skolen er samlingspunktet i Asferg. Det er 
den, der gør, at man får et kendskab til hinan-
den og møder nogle mennesker med forskellige 
vinkler på livet. Jeg tror, at Asferg ville komme 
til at miste lidt af sammenholdet. Det hele hæn-
ger jo sammen – hvis man tager et led ud af en 
kæde, så mangler der noget«, siger hun.

Til kamp for købmanden
Ned ad Vestergade i byens lokale Spar-butik 
er købmand Hanne Degn på arbejde. Hun 
ejer butikken sammen med sin mand, og 
sammen har de også en butik i Ravnkilde – en 
endnu mindre by med 300 indbyggere 40 
kilometer fra Asferg.

Ligesom med Træningshuset kan byens 
indbyggere i høj grad takke sig selv for, at de 
har en købmand. Den har ellers været lukket 
ned flere gange, men frivillige kræfter fik den 
op at køre igen. Det gjorde de blandt andet 
ved at samle penge ind og tage kontakt til 
Hanne Degn.

»Da min mand og jeg blev kontaktet, blev 
vi blæst bagover af de frivillige her i byen. De 
kom med så meget initiativ og gåpåmod, så 
det var vi bare nødt til at forfølge«, siger hun 
og fortsætter:

»De første ord, der falder mig ind, når 

jeg skal beskrive Asferg, er ’sammenhold’ og 
’ildsjæle’. De ved godt, at det kræver en ind-
sats at bo i sådan en lille by. Man er nødt til at 
være aktiv for at få tingene til at ske – det kan 
man se med Træningshuset og i særdeleshed 

med købmanden. Det er helt fantastisk, hvad 
man formår«.

Hanne Degn får tit besøg af eleverne fra 
skolen, som butikken støtter med frugt og 
vand ved særlige arrangementer. Til hverdag 
lægger hun ikke mærke til, at skolen har væ-
ret lukningstruet.

»Jeg mærker det i hvert fald ikke så meget 
her som i Ravnkilde, hvor en skolelukning 
har været på tegnebrættet i flere år. Det er 
en skam, at skolerne lukker, for et eller andet 
sted er landsbyen og skolen forbundet med 
hinanden. Hvis først skolen er væk, så går der 
ikke længe, før købmanden også er«, siger 
Hanne Degn.

Skolen kan blive for lille
Når skoler lukker landet over, ser man ofte, at 
en friskole skyder op i stedet. I 2010 blev der 
anmeldt 65 nye friskoler. 18 af dem erstattede 
nedlagte skoler, og halvdelen af 39 anmeldte 
friskoler erstattede nedlagte skoler i 2011. Det 

er dog ikke alle anmeldte friskoler, der ender 
med at blive til noget. De seneste par år har 
friskoler sammenlagt erstattet 15 skoler i 2014 
og 2015. 

Nikoline Elling fra Træningshuset er ikke i 
tvivl om, at der kommer en friskole i Asferg, 
hvis kommunen lukker skolen. 

»Hvis det skulle ske, så sidder der nogle 
mennesker herude, som vil sige: ’Det gør vi 
bare’. Og det ved de også godt inde i kommu-
nen«, siger hun.

På skolen vil man hellere koncentrere sig 
om virkeligheden foran sig. I 2010 satte den 
daværende regering et »skolerejsehold« i ver-
den. Rejseholdet skulle undersøge, hvordan 
Danmark får en folkeskole i verdensklasse. 
Resultatet var nedslående for de små skoler, 
for beskeden var klar: Luk de små skoler. 
Skoleleder Naja Kilden mener dog, at Asferg 
Skole stadig har sin berettigelse.

»Jeg er forpligtet over for eleverne, foræl-
drene og ministeriet i forhold til faglighed. På 
et tidspunkt bliver vi så små, at det bliver en 
stor udfordring at have linjefagsuddannede 
lærere til at dække alle fag. Men Asferg er 
endnu ikke for lille«, siger hun.

Netop manglen på linjefagslærere på en skole 
med få lærere var et af rejseholdets kritikpunk-
ter. Lige nu er Asferg Skole dækket ind, men Naja 
Kilden kan også se en anden udfordring:

»En skole kan godt blive for lille, i forhold 
til at der er noget udvikling og faglighed. Det 
kan påvirke eleverne socialt, hvis man kun 
har femten klassekammerater, og man ikke 
svinger med nogen af dem. Der kan vi ikke 
prøve at flytte dem over i parallelklassen, for 
sådan en er der ikke«, siger hun.

Opbakning ser der trods alt ud til at være i 
kommunen.

»Vi har et motto: Skoler tæt på i nær-
området til de mindste, og når de skal i 
overbygning, så skal de ud og lære at være 
voksne. Det er selvfølgelig også vigtigt for de 
små børn at lære at stå på egne ben, men vi 
vurderer, at det for de små elever er vigtigere 
at få nærhed og tryghed fra start af«, siger 
formand for børne- og skoleudvalget Anders 
Buhl-Christensen.

I Asferg er der ingen blind tro på, at skolen 
stadig eksisterer om ti år, men indbyggerne 
lever videre med forsigtig optimisme. De 
kæmper mod befolkningstal, som i lands-
bysamfundene kun ser ud til at gå en vej: 
nedad. En udvikling, som måske ikke engang 
ildsjæle kan stoppe, men i Asferg vil de i 
hvert fald forsøge. 
cba@folkeskolen.dk

De første ord, der falder  
mig ind, når jeg skal beskri-
ve Asferg, er ’sammenhold’  
og ’ildsjæle’. De ved godt,  
at det kræver en indsats at 
bo i sådan en lille by. 
HANNE DEGN
Købmand i byens Spar-butik
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Mød os på 
Læringsfestivalen 
og Skolemessen
•	 Hør	om	næste	sæson	af	’Med	Skolen	i	Biografen’
•	 Tal	med	Medierådet	for	Børn	og	Unge	om	børns	digitale	liv
•	 Nyt	temamateriale	om	flygtninge
•	 Danmark	på	film	–	historiske	film	i	undervisningen
•	 Få	gratis	filmplakat	og	postkort

Stand 56 på Læringsfestivalen i København 1.-2. marts
Stand 14 på Skolemessen i Aarhus 26.-27. april

Find	os	online	på	dfi.dk	og	filmcentralen.dk

Det Danske Filminstitut / Medierådet for Børn & Unge / Filmcentralen

Få et login til MoMo og oplev forskellen
Vi giver dig nu en unik mulighed for at prøve MoMo på din skole. 

– Rigtige data
– Egne elever, klasser og fag

Der er ingen forpligtelser – hverken til tidsperiode eller efterfølgende køb. 

Bestil et login her: www.systematic.com/momo-login

MOMO ER KLAR TIL AULA
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Mød dit fagblad  
på læringsfestivalen

Læringsfestivalen fin-
der sted i Bella Center 
i København den 1. 
og 2. marts. Du finder 
Folkeskolen på stand 
14. Vi glæder os til at 
møde dig.

Illustration: Pernille M
ühlbach

Hvis du er gæst på Danmarks Læringsfestival 
i Bella Center den 1. eller 2. marts, så kig forbi 
fagbladet Folkeskolen på stand 14. Her kan du 
bladre i de nyeste numre, få et chokoladehjer-
te og høre, hvordan du får størst mulig glæde 
af de faglige netværk på folkeskolen.dk/fag.

I løbet af de to dage kigger Folkeskolens 
matematikrådgiver Lis Zacho og formand 
for Falihos Dennis Hornhave Jacobsen 
forbi med spændende faglige oplæg.

Og sidst, men ikke mindst, kan du deltage 
i konkurrencen om et weekendophold for to 

på et af Sinaturs hoteller til en værdi af over 
7.000 kroner. 
sga@folkeskolen.dk

Danmarks  
Læringsfestival i  

Bella Center 1.-2. marts. 
Mød fagbladet  

Folkeskolen på stand 

14 Vind et  
weekendophold  

for to på et af  
Sinaturs hoteller 

til en værdi af over 
7.000 kroner.
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Mød os på 
Læringsfestivalen 
og Skolemessen
•	 Hør	om	næste	sæson	af	’Med	Skolen	i	Biografen’
•	 Tal	med	Medierådet	for	Børn	og	Unge	om	børns	digitale	liv
•	 Nyt	temamateriale	om	flygtninge
•	 Danmark	på	film	–	historiske	film	i	undervisningen
•	 Få	gratis	filmplakat	og	postkort

Stand 56 på Læringsfestivalen i København 1.-2. marts
Stand 14 på Skolemessen i Aarhus 26.-27. april

Find	os	online	på	dfi.dk	og	filmcentralen.dk
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 J eres læserindlæg har næsten overtaget folkeskolen.
dk. I 2016 fyldte selvstændige indlæg fra læsere 
nemlig næsten lige så meget som de journalistiske 

artikler. 1.190 selvstændige læserindlæg var der, da året 
blev talt op – det er en stigning på 35 procent i forhold til 
året før. Journalisternes artikler talte 1.284, hvoraf 122 er 
skrevet til det trykte blad. 

Det er nu fjerde gang, vi på redaktionen opgør det 
journalistiske årsregnskab, og det viser endnu en gang, 
at meget af det populæreste indhold kommer fra jer selv. 
Samtidig er der også en livlig debat på Folkeskolens Face-
book-side, hvor der er godt 18.000 personer, der »synes 
godt om«, mod 10.000 i 2015. 

Det kunne I lide: En afsløring og en pistol i havnen
Den mest læste artikel i 2016 var: »Skoleleder siger op: 
Supertankeren kører derudad – mennesket bliver glemt«. 
Jeres favoritartikel handler om en skoleleder, der ikke ville 
lade stå til, mens økonomien overhalede pædagogikken. 
Den blev læst af omkring 16.000 lærere. På andenpladsen 
kommer »Afsløring: Ingen evidens for, at læringsmålstyret 
undervisning virker« med cirka 15.500 visninger. 

2016 var også året, hvor et lille ord skulle få afgørende 
betydning. Helle Thorning-Schmidt blev citeret i Politiken 
for at sige: »Da vi besluttede lockouten, vidste vi godt, at 
den formentlig ville komme til at ligge oven i første maj. 
Men ifølge hende mente hun og havde bedt om at få rettet, 
så der kom til at stå, at de godt vidste, at afslutningen af 
lockouten ville ligge oven i første maj. 

Læringsmål og 
læringsplatforme 
er noget, der har 
fyldt både i vores 
dækning og i de-
batten på folke-
skolen.dk.

Læserne har erobret folkeskolen.dk. 
De faglige netværk blev travle, og et 
politisk citat ribbede op i gamle sår.  
Vi har gjort det redaktionelle  
regnskab op for 2016.

1.190 
selvstændige læserind-
læg i 2016 på folkesko-
len.dk.

8.339 
kommentarer under 
artiklerne på folkesko-
len.dk.

16.000  
klikkede på sidste års 
mest læste  
artikel om skoleleder, 
der sagde op.

Men det blev først rettet nogle dage senere. Det 
gik ikke ubemærket hen på folkeskolen.dk. Tidligere 
hovedstyrelsesmedlem Niels Christians Sauers indlæg 
»Den rygende pistol« lå således som mest læste i ad-
skillige dage og ligger nummer 1 som mest populære 
brugerindlæg i 2016 med næsten 14.000 visninger. 
Opfølgningen: »Den rygende pistol smidt i havnen?« er 
også med på topti over de mest populære. 

I det hele taget handler næsten alle de mest læste 
læserindlæg på folkeskolen.dk om lockouten eller føl-
ger af lockouten. Det vidner om, at emnet stadig fylder 
rigtig meget.

Flere følger fagene
Antallet af følgere på alle vores 15 faglige netværk er 
steget siden 2015. I december 2016 havde netværkene 
tilsammen 83.993 følgere (mange følger flere netværk). 
Det er en stigning på næsten 5.000 følgere – svarende 
til seks procent. 

 I efteråret bevilgede foreningen bag Lærerstandens 
Brandforsikring godt tre millioner kroner over tre år 
til at udvikle de faglige netværk. De penge bruger vi 
blandt andet på en projektleder, der ud over at produ-
cere artikler om fagene arbejder sammen med lærere 
om at finde nye bloggere fra skoleverdenen og få det 
allerbedste indhold frem.

Det mest aktive netværk er netværket om special-
pædagogik, som både har 8.500 følgere og en rigtig høj 
aktivitet per tilmeldt. Det er blandt andet i specialpæ-

Redaktionelt regnskab 2016 

Flere lærere  
følger fagene

TEKST 

AF HANNE BIRGITTE JØRGENSEN  
OG EMILIE PALM OLESEN 
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Selvstændige  
læserindlæg
Faglige erfaringer, ud-
fordringer og politik. 
Debatindlæggene på 
folkeskolen.dk når vidt 
og bredt og er tit på 
vores løbende liste over 
de fem mest læste. 

Specialpædagogik
Specialpædagogik er 
blot et af vores 15 fag-
lige netværk, der har 
oplevet en stigning af 
følgere i 2016.

Likes på Facebook
Der er næsten altid god 
gang i aktiviteten på 
Facebook-siden Fol-
keskolen. Vi deler på 
Facebook, for at vores 
indhold skal nå ud til 
endnu flere – og her 
er tit mange hurtige 
indlæg. Den fagfaglige 
debat foregår stadig på 
folkeskolen.dk.

Besøgende
Flere og flere kommer 
igen på folkeskolen.dk. 
Fra 2016 var der cirka 
200.000 flere besø-
gende på folkeskolen.dk 
end i 2013. 

Læs hele året, der gik på Folkeskolen – både det søde og sure 
– på folkeskolen.dk/redaktioneltaarsregnskab2016.

dagogiknetværket, at en del af debatten om inklusion bor. 
Læringsplatforme har også fyldt meget i debatten – og det 
kan man se i it-netværket. Her diskuterer flere end 10.000 
følgere læringsplatforme lige fra de overordnede mål og 
retningslinjer til lavpraktiske problemer. Men naturfag, 
dansk, matematik og historie har mange følgere.

Vores stolteste øjeblikke – og smuttere
Igen i år har vi bladret årets udgivelser igennem for at 
pege på dem, redaktionen er særligt stolte af. Vi har 
blandt andet startet en debat om forkortelse af skoleda-
gene, og som den første kortlagde folkeskolen.dk, hvor 
mange kommuner der havde åbnet op for den kortere 
skoledag. Det skabte også stor debat, da Undervisningsmi-
nisteriet efter en del artikler erkendte selv at have opfun-
det begrebet »læringsmålstyret undervisning«. Endelig fik 
en journalist på redaktionen ved hjælp af en omfattende 
aktindsigt afsløret, at vold og trusler desværre er daglig-
dag på skolerne, i langt højere grad end man skulle tro. 

Til gengæld er vi ikke stolte af, at vi fik sat en for stram 
rubrik på en artikel om muslimske drenge. Vi siger også 
undskyld for forsyndelser som manglende tal, og at vi 
kom til at sætte en forkert titel på en kandidat, som plud-
selig blev forfremmet til ph.d. 
hjo@folkeskolen.dk, epo@folkeskolen.dl
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 1:  Skoleleder siger op: Supertankeren kører derudad – mennesket bliver glemt 

2:   Afsløring: Ingen evidens for, at læringsmålstyret undervisning virker

3:  Forskning: Fire grunde til lærerflugt fra folkeskolen

4:    Kommune vil ikke fortsætte Synlig Læring-projekt: »Sekterisk« 

5:   Filosofi for begyndere – folkeskolen.dk

6:   Ministeriet: Vi har opfundet »læringsmålstyret undervisning« 

7:    Far savner lærerne i den nye folkeskole 

8:   Merete Riisager bliver ny undervisningsminister 

9:   Skoleekspert: Debatten om dannelse er forvrøvlet 

10:  Hvis Pisa målte 9.-klasser, ville Danmark ligge i den øverste fjerdedel
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Da skolereformen kom, valgte Frederikshavn 
Kommune samtidig at lægge skoler sam-
men, ændre ledelsesstruktur, indføre rullen-
de indskoling og aldersintegreret indskoling. 
Lærerkreds Nord advarede fra begyndelsen.

Der er rullende skolestart med fire årlige 
»rul«, hvor der kommer nye seksårige ind i 
indskolingen, og aldersintegreret undervis-
ning, hvor 0.-2. klasse undervises sammen. 
På topmødet fortalte kommunens folk om, 
hvordan rullende skolestart og aldersintegre-
ret undervisning var en klog måde at spare 
penge på, og at medarbejderne tog imod op-
gaven med iderigdom.

Formand for Lærerkreds Nord Lars Busk 
Hansen har sagt det mange gange: »Vi sy-
nes, det er en rigtig dårlig måde at gøre det 
på. Vi arbejder med en inklusionsreform, en 
arbejdstidsreform, en folkeskolereform – som 
er de centrale reformer. Derudover har man i 
Frederikshavn en skolestrukturreform, en le-
delsesreform, der betyder nye ledelser på alle 
skoler, og så har man valgt en indskolingsre-
form også«, opremser han. »Det er ikke med til 
at skabe ro i skolen. Især i forhold til rullende 
skolestart. Problemet er blandt andet, at man 
ophæver klassefællesskabet. Vi får den ni-
veaudelte skole ind ad bagdøren«.

Han fortæller, at der i forløbet har været 
kritiske skolepolitiske møder, og at lærerkred-
sens høringssvar var klart: Stop det. På KL’s 
topmøde fortalte chefer og udvalgsformand, 
at det ikke har været helt let. At man altid 
møder modstand, når man laver store æn-
dringer. Og kredsen er blevet bekræftet i, at 
det var en dårlig ide.   
mbt@folkeskolen.dk

8. februar 2017 kl. 15.59

Campus Carlsberg har  
endelig løst skemakaos

8. februar 2017 kl. 14.22

Studerende på Campus Carlsberg kan nu for 
første gang begynde at planlægge deres tid 
uden for studiet efter et halvt år med skema-
kaos. Skemalægningsprogrammerne fra de 
mange uddannelser, der skulle samles under 
det nye campus, kunne simpelthen ikke følge 

med. Resultatet var skemaer, der ikke rakte 
længere end ugen ud, og fag, som lå oven i 
hinanden. Nu fortæller Jenny Maria Jørgen-
sen fra Lærerstuderendes Landskreds, at 
ledelsen har fået lagt en plan, så der er kom-
met nogenlunde styr på skemaerne.

I fire årlige »rul« kommer nye seksårige ind i skolen – 
til aldersintegreret indskoling. Det skaber ikke ro i sko-
len, og det ophæver klassefællesskabet, siger kreds-
formand Lars Busk Hansen.

Kommunen sparer penge på rullende indskoling, 
fortalte udvalgsformand på KL’s Børn og Unge Top-
møde i Aalborg.

Frederikshavn: 
Lærerne advarede  
imod rullende  
skolestart

Foto: IStock
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7. februar 2017 kl. 15.43  

Prisvinder:  
Forestil jer det værste,  
og deltag i debatten

»Det er rart med priser, fordi 
man er udsat, når man hele 
tiden er i medierne, og når man 
ikke kan lade være med at skri-
ve det, man finder så rigtigt«. 
Sådan lød det fra sociolog på 
Roskilde Universitet Rasmus 
Willig, da han fik overrakt titlen 
som Årets Sveske 2016 for sit 
forskningsarbejde, der viser, 
hvordan kritik i den offentlige 
sektor sprogligt returneres på 
ledelsesniveau. Prisen bliver 
uddelt af en gruppe lærere, der 
sammen kalder sig Sveskens 
venner. Med titlen følger en 
pose svesker.

13. februar 2017 kl. 10.41

Lærer: En åben kultur  
er afgørende for at  
undgå stress

Jeppe Andersen fra Christi-
anshavns Skole havde stor 
glæde af hjælp fra Arbejdsmiljø 
København. I forbindelse med 
Balanceprojektet fandt han ud 
af, at han var langt mere pres-
set arbejdsmæssigt, end han 
var klar over. Fem korte film fra 
Videncenter for Arbejdsmiljø 
fortæller om hjælpen. »Det er 
svært at erkende, at man har 
brug for hjælp, fordi det er et 
tabu at tale om stress«, fortæl-
ler Jeppe Andersen i den ene 
film. Fordi hans skole deltog i 
projektet, undgik han en syge-
melding.

Nephew vil rykke ved  
musikken i folkeskolen

6. februar 2017 kl. 16.00

Kloge ord om  
pædagogik på vej  
til alle i DLF

Danmarks Lærerforening, Frie Sko-
lers Lærerforening og Aarhus Uni-
versitetsforlag lancerer en ny bog-
serie, »Pædagogisk rækkevidde«, 
som giver lærerne gratis viden og 
inspiration til brug i hverdagen. Alle 
medlemmer af DLF modtager mail 
med link til at hente den første bog 
som e-bog og/eller lydbog. Det er 
professor Jeppe Bundsgaard, der 
har skrevet bogen om digital dan-
nelse og skolens rolle i at gøre børn 
til kritiske forbrugere og kvalitets-
bevidste designere. Der udkommer 
seks bøger i år og seks næste år. 

8. februar 2017 kl. 13.26 

DLF: Gå straks til  
lægen, hvis du bliver 
skadet på jobbet

Antallet af anerkendte arbejds-
skader er faldet med omkring 
en tredjedel de seneste år. Ofte 
bliver skaderne ikke anerkendt, 
fordi de ikke er beskrevet grun-
digt nok eller hurtigt nok efter 
uheldet.

»Man skal altid gå til lægen, 
når man har slået sig eller er 
blevet overfaldet på jobbet. Læ-
gens beskrivelse af skaden er 
meget vigtig for muligheden for 
at få anerkendt en arbejdsska-
de«, siger arbejdsskadeteamet i 
DLF. De oplever, at der er lagt en 
meget højere bagatelgrænse ind 
i behandlingen af arbejdsskader.

 
nyheder på:

  

6. februar 2017 kl. 06.56

Skoledebattør og blogger på 
folkeskolen.dk Brian Degn 
Mårtensson skriver ph.d. om 
Grundtvigs pædagogiske 
og politiske filosofi, og det 
har betydet et farvel til job-
bet som lektor på University 
College Sjælland. Grundtvig 
ligger nemlig uden for profes-
sionshøjskolens forsknings-
strategi, siger centerchef. 

»Generelt giver vi ikke orlov 
til ansatte, der har søgt og 
fået en anden stilling, og det 
er en ph.d.-ansættelse på en 
anden institution. Vi er under-
lagt så mange sparekrav, at vi 
ikke kan binde resurser frem 
i tiden, hvilket man jo gør ved 
orlov«, siger centerchef Stina 
Møllenbach. Hun forklarer, at 
en samarbejdsaftale, hvor en 

ansat skriver ph.d. og undervi-
ser samtidig, også er en udgift 
for professionshøjskolen. For 
så vil det være professions-
højskolen, der skal betale dif-
ferencen mellem ph.d.-løn og 
lektorløn. 

Mest læste:
 
•   Mange lærere får læge- 

forbud mod at vende  
tilbage til skolen

•   Frederikshavn: Lærerne  
advarede imod rullende  
skolestart

•   Frederikshavn sparer kroner 
på rullende skolestart

 Mest kommenterede:
 
•   Forskere: Træningsopgaver 

fylder for meget i skolen

•   Frederikshavn sparer kroner 
på rullende indskoling

•   Blog: Ministeriets U-turn – 
og en mulig ny begyndelse

UC Sjælland:  
Grundtvig er stadig  
relevant – men vi  
må prioritere vores 
forskning

FIK DU  
LÆST: 

Læs anmeldelse på side 39
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Danmarksmestre i dansk, matema-
tik og idræt fundet. 370 elever dystede 
ved DM i fagene i Nørresundby Idrætscenter, 
hvor eleverne fra 8. og 9. klasse var opslugt 
af at løse opgaver i de tre fag for at blive dan-
marksmestre i fagene. Arrangementet er sat i 
verden for at gøre det sejt at være dygtig.

prøv  
noget  

nyt

Giv klassen en dag i syv millioner liter vand  
 Oplev levende undervisning tæt på havets dyr.
  Få fagligt indhold uanset om I vælger  

undervisning eller et besøg  
på egen hånd.

Vi oplever stor interesse  
for besøg og undervisning. 
Kontakt os allerede i dag.

Ring +45 44 22 22 44 og hør mere  
eller bestil på denblaaplanet.dk
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Hvad med dig? Som medlem af DLF kan du få LSBprivat®Løn som 

giver dig hele 5% i rente på de første 50.000 kr. Og ja, så er der  

0% på resten. Det betyder, at du får mere ud af din månedsløn 

– hver eneste dag. 

 
Sådan får du 5% på din lønkonto  
– Danmarks højeste rente 
Du skal være medlem af DLF — og have afsluttet din uddannelse. 

LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter og ser-

vices. Derfor skal hele din privatøkonomi samles hos os, så vi kan 

kreditvurdere den i forhold til den samlede pakke.

Du behøver dog ikke flytte dit eksisterende realkreditlån, men nye 

lån og evt. ændringer skal formidles gennem Lån & Spar og Total-

kredit. Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2017.

Flere og flere medlemmer får  
allerede mere ud af deres penge

Fokus på det, der er vigtigt for dig
Hos Lån & Spar får du en personlig rådgiver, 
som investerer tid til at høre dine behov og 
ønsker og du får klar besked. 

Hvis det er det du kigger efter, så ring til os 
direkte på 3378 1930 – eller gå på lsb.dk/dlf  
og vælg ’book møde’, så kontakter vi dig. 

Lån & Spar har eksisteret siden 1880. Vi har 
altid sørget for, at helt almindelige mennesker 
kan gøre bankforretninger på ordentlige  
betingelser.

Ring til Lån & Spar: 3378 1930
eller book møde på: lsb.dk/dlf

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

CMYK S/H

DLF_170201_5%-D_210x285.indd   1 02/02/2017   17.09
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3. februar 2017 kl. 17.37 9. februar 2017 kl. 18.12 

Kun Alternativet  
siger nej til mobbe-
klageinstans
Enhedslisten opfordrer til en 
»solnedgangsklausul«, så den 
nye klageinstans kun skal ek-
sistere i to år. Men alle partier 
undtagen Alternativet siger ja til 
at give forældre mulighed for at 
klage over skolen. »Alternativet 
svigter de mobbede børn. Det 
er jo kun i yderste konsekvens, 
klageinstansen skal i brug«, 
sagde Alex Ahrendtsen, Dansk 
Folkeparti. »Min påstand er, at 
vi gør det modsatte«, svarede 
Carolina Magdalene Maier, Al-
ternativet. »Vi svigter ved ikke 
at tage hånd om det grundlæg-
gende problem«.

10. februar 2017 kl. 11.29 

Når folkeskoler døbes 
af reklamefolk

Signaturskolen og Cosmossko-
len er navne, som blev valgt, da 
Esbjerg Kommune bad et de-
signbureau om at give skolerne 
et innovativt islæt sammen 
med en ny skolestruktur i 2015. 
Kritikken var dog så massiv, at 
viceborgmesteren foreslog, at 
skolebestyrelserne må vælge 
nye navne. Ifølge formand for 
Esbjerg Lærerforening er debat-
ten et symptom på et skadeligt 
fokus på stordrift. Når kommu-
nen foretager strukturelle æn-
dringer og ensretninger, kan det 
nemlig være på bekostning af 
den enkelte skoles særpræg.
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Hvad med dig? Som medlem af DLF kan du få LSBprivat®Løn som 

giver dig hele 5% i rente på de første 50.000 kr. Og ja, så er der  

0% på resten. Det betyder, at du får mere ud af din månedsløn 

– hver eneste dag. 

 
Sådan får du 5% på din lønkonto  
– Danmarks højeste rente 
Du skal være medlem af DLF — og have afsluttet din uddannelse. 

LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter og ser-

vices. Derfor skal hele din privatøkonomi samles hos os, så vi kan 

kreditvurdere den i forhold til den samlede pakke.

Du behøver dog ikke flytte dit eksisterende realkreditlån, men nye 

lån og evt. ændringer skal formidles gennem Lån & Spar og Total-

kredit. Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2017.

Flere og flere medlemmer får  
allerede mere ud af deres penge

Fokus på det, der er vigtigt for dig
Hos Lån & Spar får du en personlig rådgiver, 
som investerer tid til at høre dine behov og 
ønsker og du får klar besked. 

Hvis det er det du kigger efter, så ring til os 
direkte på 3378 1930 – eller gå på lsb.dk/dlf  
og vælg ’book møde’, så kontakter vi dig. 

Lån & Spar har eksisteret siden 1880. Vi har 
altid sørget for, at helt almindelige mennesker 
kan gøre bankforretninger på ordentlige  
betingelser.

Ring til Lån & Spar: 3378 1930
eller book møde på: lsb.dk/dlf

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

CMYK S/H
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Med rullevognen pakket går lærer og inklusi-
onsvejleder mod 6.u. 

Det ligner måske en rengøringsvogn, men 
her er den fyldt med materialer, overstreg-

ningstusser, symboler til at hænge på tavlen, 
mapper med materialer og en klipser, der kan 
klippe stjerner i et stykke papir. Der er dansk 
efter arbejdsskema i 6.u, først fællesundervis-
ning og så selvstændigt arbejde med forskel-
lige emner, som eleverne kan vælge iblandt.

Lærer Iben May Dyresen fra Skolen ved 
Søerne på Frederiksberg og inklusionsvejle-
der Tina Schiolborg fra Skolen på Nordens 

Plads har samarbejdet om et arbejdsskema, 
der fungerer i en klasse med stor faglig spred-
ning og mange udfordringer. Tina kommer fra 
kommunens videnscenter for inkluderende 
læringsfællesskaber.

For to år siden strittede klassen i alle ret-
ninger, og Iben May Dyresen måtte finde på 
noget, der kunne samle og fungere for alle.

»Jeg prøvede Ugeskemarevolutionen, og 

Undervisningsdifferentiering 

En god undervisningsramme  
for alle – og med ro
Lærer og inklusionsvejleder har sammen skabt et arbejdsskema, der fungerer i 6. klasse. 
Der er plads til undervisningsdifferentiering, forudsigelighed og glæde ved at lære.

TEKST HELLE LAURITSEN

ILLUSTRATION KLAUS HOLSTING

Iben May Dyresen taler med eleverne ved arbejdszonen skønlitteratur. I baggrunden observerer Tina Schiolborg klassens arbejde.

I N K L U S I O N 
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der var rigtig gode elementer i det, men det 
var en kæmpeopgave, og jeg kom til kort«, 
fortæller Iben May Dyresen.

Hun bad om hjælp og fik specialskolens 
udgående inklusionsvejleder tilknyttet. Sam-
men har de udarbejdet et arbejdsskema, der 
kører godt. Eleverne oplever større valgfrihed 
i opgaverne, det er lettere at undervisnings-
differentiere, og netop i dagens evaluering 
beder eleverne om at få længere tid ad gan-
gen med arbejdsskemaet. 

Klassen er som mange andre – der er stor 
faglig spredning, nogle elever er meget dyg-
tige og kræver noget ekstra, nogle kan have 
emotionelle udfordringer, faglige udfordrin-
ger, diagnoser eller opmærksomhedsforstyr-
relser. De kræver også noget ekstra. Og som 
lærer er det svært at samle sådan en klasse 
både fagligt og socialt.

Tjekliste til faglig læsning
De to lektioner med dansk begynder med 
en halv times fællesundervisning. Eleverne 
læser en kort biografi om Ole Lund Kirke-
gaard og taler om, hvad de ved om ham og 
hans forfatterskab. Alle har læst nogle af hans 
bøger. Eleverne undrer sig over, at han døde 
allerede som 39-årig, og nogle vil gerne vide, 
om han selv havde børn.

Eleverne har en tjekliste for faglig læsning, 
hvor de kan svare på, hvad de allerede ved, 
de kan svare på, hvad de finder ud af, mens 
de læser, og  bagefter om de har fået svar på 
deres spørgsmål. 

Alt, hvad læreren skal undervise i, er pla-
ceret i fællesundervisningen. Arbejdsskemaet 
er mere den »rå« færdighedstræning. Her 
er opgaverne differentieret. De elever, der 
ikke kan mestre fællesundervisningen, kan 
selvstændigt arbejde med kendte opgaver fra 
skemaet. 

På væggen i klassen hænger en tegning 

med The Learning 
Pit. Her skriver eleverne deres 
navn, alt efter hvor på læringskurven de me-
ner, de er lige nu. 

Her hænger også et ur, hvor lektionens 
længde er farvet rød. Den bliver mindre, ef-
terhånden som tiden går, så eleverne let kan 
følge med i tiden.

De taler om, hvad der skal til, når man 
skal skrive en biografi. For som Iben May Dy-
resen forklarer, så er skrivning af en biografi 
den svære opgave, når de bagefter skal ar-
bejde. Nu taler de så om, hvad denne opgave 
indeholder, inden eleverne vælger, hvad de 
vil arbejde med.

Selvstændigt elevarbejde
Det er tid til arbejdsskema. Fra rullevognen 
kommer skilte på bordene. Eleverne kan 
vælge grammatik, faglig læsning, læsning af 
skønlitteratur, at skrive en faglig tekst eller at 
skrive en biografi. De fordeler sig ved borde-
ne. Kun en vælger grammatik, mens en stor 
gruppe piger vælger skønlitterær læsning, og 
en stor gruppe drenge vælger faglig læsning.
En dreng tager sin bog om naturvidenskab og 
sætter sig i den bagerste ende af lokalet oppe 
på et skab. 

»Naturvidenskab er min 
store interesse. Kemi og 
sådan noget«, forklarer han.

Dagen før valgte mange af eleverne gram-
matik, og derfor er der kun en ved bordet i 
dag. Tidligere var grammatik ikke altid så po-
pulært, men efter at de har fået arbejdsskema 
og forskellige zoner, de kan arbejde i, så er 
interessen steget meget.

»Nogle af eleverne her er faktisk helt fær-
dige med grammatikpensum for i år. Det er 
et meget populært arbejdsområde, og det er 
blevet større, efter at vi har anskaffet en klip-
ser, så eleverne kan klippe en stjerne i deres 
grammatikkort ud for et emne, når de er fær-
dige med det«, siger Iben May Dyresen.

Det bliver synligt, de kan se, at de er fær-
dige med en opgave, og det hjælper mange af 
eleverne. Nogle har svært ved at se, hvornår 
en opgave begynder og slutter. Det har de 
brug for hjælp til, og det er en af de ting, de 
to lærere har talt en del om, da de udarbej-
dede arbejdsskemaet.

Tankekort som hjælp
Det er Iben May Dyresen, der underviser  
klassen. Tina Schiolborg står og observerer og 
tager noter undervejs. Hun og Iben planlæg-

Eleverne skriver på tegnin-
gen af The Learning Pit, hvor 
de selv mener, de lige nu 
befinder sig læringsmæssigt. 

Kort til arbejdsbordene 
og kort på væggen. Det 
er tydeligt, hvor man 
arbejder med hvilket 
emne, og der er tjekli-
ster til eleverne.
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ger undervisningen sammen og evaluerer 
den, men de understreger, at hun ikke er en 
ekstra lærer. Iben er læreren og hende, der 
står alene med undervisningen i klassen.
Eleverne er i gang med dagens danskarbejde. 
En pige har valgt at skrive om geparder i 
faglig skrivning. Hun kunne også have valgt 
Egyptens pyramider, men hun mener, at det 
er lettere at skrive om geparder.     

Som hjælp får eleverne et tankekort med 
talebobler. I midten står emnet, og så kan de 
udfylde taleboblerne rundtom – hvad skal 
med i teksten? Ved et andet bord læser flere 
om U14-holdet og diskuterer sport. Ved det 
skønlitterære bord taler et par piger lavt om 
deres bøger.

»Arbejdsskemaet fungerer godt. Jeg skal 
helst igennem alle opgaverne, men jeg be-
stemmer bare selv, hvornår jeg arbejder med 
de forskellige opgaver«, forklarer en pige.

De er glade for at sidde ved borde, hvor 
alle arbejder med samme emne.

I dagens evaluering taler de om, at det 
fungerer godt, at de kan klipse en stjerne, når 
de er færdige med et emne. For der kan være 
mange opgaver under én opgave, men så 
hjælper det en til at vide, at nu er man færdig 
med dét emne.

»Det er belønningsagtigt. Det er rart, at 
man har styr på det, når man har lavet så 
meget«, mener en pige.

»Ja, det er bedre med små opgaver og 
belønning, så man ved, hvor man er nået til«, 
siger en dreng.

Den måde vil de gerne have overført til 
flere opgaver, siger eleverne. Og så vil de ger-

ne arbejde en hel time med arbejdsskema, og 
hvor de selv kan tilrettelægge deres pauser.

Materialer øger klarheden
De to lærere fortæller, at mange elever har 
brug for at få afgrænset deres opgaver. De har 
svært ved at finde ud af, hvordan de begyn-
der på en opgave, og hvornår den er afsluttet. 
Ved at have arbejdsskemaet bliver Iben May 
Dyresens tid frigjort, så hun kan sidde ved 
et af bordene og hjælpe de elever, der har 
behov for det. Imens kan de andre arbejde 
videre. Der findes manualer til alle opgaver 
og tjeklister. Ligesom eleverne kan hjælpe 
hinanden ved de emneborde, hvor de sidder.

»Vores børnesyn på skolen er, at børn gør 
det godt, hvis de kan«, fortæller Iben May Dy-
resen. Men man kan godt have brug for hjælp. 
Arbejdsskemaet er en del af den hjælp. Klassen 
har tidligere haft en inklusionspædagog med, 
og i en periode var der en AKT-lærer (adfærd, 
kontakt, trivsel) med. 

»Rammen i Ugeskemarevolutionen havde 
noget at bygge på, men jeg kunne ikke klare 
mig alene med det. Arbejdsskemaet fungerer 
bedre, fordi det træner de færdigheder, jeg 
gerne vil have, at børnene skal kunne«, siger 
hun.

Tina Schiolborg har også arbejdet med 
Ugeskemarevolutionen tidligere, og det var 
en hjælp, at Iben kendte til det, da de mødtes 
første gang.

»Vi brugte lang tid på at diskutere, hvor-
dan vi kunne bruge de gode elementer derfra. 
Vi kan ikke flytte eleverne derhen, hvor vi 
gerne vil, for det går kun med én udviklings-

Egentlig arbejder vi som  
i gamle dages værksteds-
undervisning. Der er  
forskellige arbejdszoner i  
lokalet, og de elever, der selv 
kan arbejde med emnet,  
går bare i gang støttet af 
tjeklister og skema.
Tina Shiolborg
Inklusionsvejleder

zone ad gangen, men vi kan bruge elemen-
terne til at klæde eleverne på til at være i 
fællesskabet, og vi kan arbejde med synlige 
zoner«, siger Tina Schiolborg.

Iben May Dyresen fortæller, at hun i begyn-
delsen stort set sagde nej til alle Tinas forslag 
– for hun syntes, hun havde prøvet det hele.

»Jeg var træt. Klassen var en kæmpeopga-
ve. Men ud fra det emne, jeg var i gang med 
i klassen, fik vi skabt nogle rammer. Vi fik 
diskuteret, sparret og forberedt os sammen, 
og vi fik prøvet det af i klassen«, siger Iben 
May Dyresen.

I dag er rammen, at hun sætter arbejds-
skemaet op i klassen, og så sætter eleverne en 
streg ud for den opgave, de går i gang med. 
Når de er færdige, sætter de et kryds. Mate-
rialerne til vægge og borde i klassen, tusser 
og tjeklister er på rullevognen. Den er nød-
vendig, fordi klassen er en vandreklasse.

Ligner værkstedsundervisning
Iben May Dyresen understreger, at meget af 
hendes forberedelse er den samme som el-
lers. Hun henter opgaver i forskellige materia-
ler, der passer til emnerne i undervisningen. 
Tjeklister og skilte er laminerede, men det er, 
fordi de jo kan bruges igen og igen. Så forbe-
redelsen kan tage ekstra tid, når hun starter 
på et område, men til gengæld kan det bruges 
i lang tid, og så sparer hun tid senere. 

»Egentlig arbejder vi som i gamle dages 
værkstedsundervisning. Der er forskellige 
arbejdszoner i lokalet, og de elever, der selv 
kan arbejde med emnet, går bare i gang støt-
tet af tjeklister og skema, mens Iben har tid til 

Kun én elev arbejder med grammatik i dag. Dagen før var grammatik det mest populære emne. 
Iben May Dyresen har tid til at snakke om opgaven, fordi de andre elever arbejder selv.
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dem, der har brug for mere hjælp«, forklarer 
Tina Schiolborg.

Hun mener, at lærerne generelt ved meget 
– også om specialundervisningselementer – og 
bruger det flittigt, efterhånden som inklusion 
er blevet hverdag på skolerne. 

»Vi har fundet en ramme, der giver klassen 
mere ro. Eleverne er engagerede og moti-
verede, og alle er med. Der er ikke en elev, 
der ’stikker ud’. Der skal bare være opgaver i 
flere niveauer inden for emnerne«, siger Tina 
Schiolborg.

Iben May Dyresen er glad for, at arbejds-
skemaet kan bruges i alle fag og bare tilpasses 
de emner, der skal arbejdes med.

»Jeg har mulighed for at lede eleverne i un-
dervisningen. Jeg kan sige til nogle, at de kun 
må vælge mellem to opgaver i dag, eller jeg kan 
aftale, hvilken rækkefølge en elev arbejder i. 
Samtidig har jeg delt eleverne i makkerpar, som 
arbejder sammen en måned ad gangen. Det 
betyder også, at en vikar lettere kan overtage, 
hvis jeg er syg«, fortæller Iben May Dyresen.

Forudsigeligheden betyder meget for ele-
verne. De kender rammen. 

Dit bedste og mit bedste
Tina Schiolborg fortæller, at hun ikke kommer 
med en færdig løsning, når hun bliver inddra-
get. De skal i samarbejde udarbejde en plan.

»Jeg er ydmyg over for lærerne. De gør alt, 
hvad de kan, og de kender eleverne. Vi har 
respekt for hinandens faglighed. Men hvis vi 
smider dit bedste og mit bedste ind i samme 
pulje, så bliver resultatet bedre«, mener Tina 
Schiolborg.

På Skolen ved Søerne har lærerne i indsko-
ling og på mellemtrin bedt om at få et oplæg 
om samarbejdet og arbejdsskemaet. Tina 
Schiolborg samarbejder med lærerne i 6.-klas-
serne, der kører arbejdsskema, men ideen er 
også at inspirere andre, der kan have brug for 
lignende rammer.

»Mine kolleger er nysgerrige og spørger. Vi 
lærere i 6.-klasserne synes, at vi har fået skabt 
en struktur, der giver ro til både elever og 
lærere. Det giver også arbejdsglæde for alle 
parter. Og så ændrer tingene sig undervejs, vi 
ændrer på rammen. Der er ikke noget forkro-
met her ved metoden. Man kan tage det, man 
har, og sætte ind i skemaet«, siger Iben May 
Dyresen.

Tina Schiolborg forklarer, at en elev kan 
have fem krydser på skemaet i et felt. Når 
det sker, så må lærerne se på at få differen-
tieret nogle andre opgaver bedre og støtte 
eleven i at prøve kræfter med en anden type 
opgaver.

»Ligesom vi har talt om klipsemaskinen og 
systemet med belønning. Det hænger meget 

ved i specialundervisningen, hvor man hjæl-
per eleven med at være tydelig på, hvornår 
opgaven begynder og slutter, og hvornår det 
så er i orden at spille iPad for eksempel. Vi 
skal bare passe på, at der ikke bliver en kon-
sekvens – som for eksempel at man ikke får 
et stjerneklip, hvis man ikke har gjort sådan 
og sådan. Egentlig fungerer det jo på samme 
måde, når vi har støvsuget derhjemme og 
tager en kop kaffe bagefter, fordi nu er opga-
ven klaret. Eller når vi udarbejder tjeklister, 
så vi kan sætte hak ved de opgaver, vi har fået 
udført«, siger hun.

Iben May Dyresen fortæller, at da hun kom 
med klipsemaskinen, var der pludselig 22 
elever, der helst ville arbejde med grammatik, 
så de kunne klipse opgaverne af.

Hele rammen har givet mere struktur i 
klassen og dermed mere ro. Trivslen er også 
blevet bedre, ingen føler sig udstillet, fordi de 
ikke kan klare de samme opgaver rent fagligt, 
og eleverne tager mere hånd om hinanden, 
siger de to lærere.

»Da vi evaluerede i dag, var der rigtig 
mange, der ønskede at sige noget. Eleverne 
oplever at have indflydelse, og de er trygge i 
denne struktur«. 
hl@folkeskolen.dk

En dreng læser om naturvidenskab et roligt sted i klassen.
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Deltag i netdebatten. Folkesko-
len.dk holder åbent hele døgnet.

}Kommentarer til »Sæt kedsomhed i tale« i 
nummer 2
 
Niels Christian Sauer: 
»Dansk Center for Undervisningsmiljøs un-
dersøgelse er vigtig og interessant og fuld af 
gode pointer. Men der er to kedsomhedsfæ-
nomener, som den overser eller i det mindste 
undervurderer. Det ene handler om uro. Når 
der er undervisningsforstyrrende uro i klassen, 
fordufter fagligheden og den dermed forbund-
ne optagethed. Det er simpelthen dræbende 
kedsommeligt at befinde sig i en klasse, hvor 
undervisningen er afsporet af nogle få larme-
hoveder, der obstruerer læreren og ikke ænser 
klassekammeraterne. Navnlig hvis det står på 
gennem længere tid. Det andet kunne man 
kalde sur prinsesse-syndromet. Som i fol-
keeventyrene, hvor kongen udlover det halve 
kongerige til den, der kan få et smil frem hos 
prinsessen. Det handler ikke om undervisnin-
gens kvalitet, men om elevens holdning og 
tilstand. Om forkælelse, selvoptagethed, do-
venskab. Hvis jeg synes, at Mozart er kedelig, 
er det så mig eller Mozart, der er problemet?«

Hans Henrik Knoop:
»… Vi skriver for eksempel: ’Jo oftere eleverne 
mener, at der er problemer med støj og uro, 
desto flere keder sig. Der er tre-fire gange 
større sandsynlighed for at kede sig, hvis man 
altid synes, der er problemer med støj og uro 
…’. Det er vel ikke ligefrem at undervurdere pro-
blemet (?) En særlig vigtig pointe vedrørende 
sammenhængen mellem kedsomhed og uro er 
dog, at kausaliteten efter alt at dømme (mar-
kant) går begge veje: 1) Kedelige oplevelser, 
man ikke kan frigøre sig fra ad konstruktiv vej, 
øger behovet for uro (som flugt fra kedsomhe-
den) – og 2) Uro øger med stor sandsynlighed 
kedsomheden, fordi man på grund af uroen har 
svært ved at koncentrere sig tilstrækkeligt til, 
at noget bliver rigtig interessant ... 
Med hensyn til sur prinsesse-syndromet 
mener jeg, at vi i pædagogikken gør klogt i at 
tænke både-og, i den forstand at både uinspi-
rerende formidling af Mozart (der demotiverer 
elever musikalsk) og inspirerende formidling af 
dårlig musik (der ligeledes demotiverer elever 
musikalsk) så vidt muligt bør undgås. Hvis 
man skal lykkes pædagogisk i skolen, er man 
jo afhængig af, at såvel stoffets kvalitet som 
elevens interesse for det er til stede«.

Vold skal  
forebygges

DLF MENER
AF THOMAS ANDREASEN,  
FORMAND FOR ARBEJDSMILJØ-  
OG ORGANISATIONSUDVALGET  
I DANMARKS LÆRERFORENING 
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En række medier har den seneste tid omtalt 
en stigende tendens til, at der udøves vold 
mod lærere. Vi ved også fra Arbejdstilsynets 
besøg rundtom på landets skoler, at fysisk 
og psykisk vold er et af de områder, der ofte 
udløser påbud. Blandt andet fordi der ikke er 
foretaget den tilstrækkelige forebyggelse.

Det siger sig selv, at vold altid er uaccepta-
belt. For den enkelte og for arbejdspladsen, 
men også for eleverne. En dagligdag med 
vold forringer elevernes trivsel og deres ud-
bytte af undervisningen.

Forebyggelse af vold er en fælles opgave 
for hele arbejdspladsen og må aldrig blive 
et individuelt problem. Derfor må vi stille 
hinanden spørgsmålene: Hvordan ser vores 
voldspolitik ud? Hvilke initiativer kan vi tage 
på den enkelte skole? Hvilken viden mangler 
vi? Hvem skal/kan støtte og hjælpe? Hvordan 
inddrager vi forældrene? 

Vi kommer ikke uden om også at forholde 
os til, om de nødvendige resurser er til stede. 
Vi ved, at pengene fra specialtilbuddene ikke 
er fulgt med over i den almindelige folkeskole 
i forbindelse med den politiske beslutning om 
at flytte elever fra specialtilbud til den almin-
delige undervisning. Hvilket ellers var forud-
sat. Det skal imidlertid ikke afholde os fra at 
stille forslag og lægge op til debat om, hvilke 
initiativer der vil kunne virke forebyggende i 
forhold til voldssituationer.

Der er ingen børn og unge, der ønsker at 
gribe til vold over for deres lærere. Når det 
alligevel sker, er det udtryk for afmagt og 
mangel på andre reaktionsmuligheder.

Et vigtigt tiltag for at forebygge og redu-
cere risikoen for vold handler derfor om at 
styrke den almindelige undervisning. Det 
gøres for eksempel gennem øget viden og 
uddannelse samt ved at styrke mulighederne 
for at anvende tolærerordninger i et større 
omfang end i dag. 

I den forbindelse er det opløftende, at un-
dervisningsministeren klart har signaleret, at 
hun også finder udviklingen stærkt problema-
tisk. Det er ligeledes befriende, at ministeren 
ikke bare indtager det typiske Christiansborg-
standpunkt: »Det må være op til den enkelte 
skole at løse«. I stedet giver hun udtryk for, 
at problemets omfang også kræver en indsats 
fra centralt hold. Danmarks Lærerforening 
bidrager naturligvis gerne til dette arbejde. Vi 
er parat med ideer og venter bare på at blive 
inviteret.

Det er afgørende, at vi får skabt en skole, 
der er fri for vold. Af hensyn til lærernes 
arbejdsmiljø, men også af hensyn til ele-
vernes undervisning – det hænger uløseligt 
sammen. 

 Et vigtigt tiltag 
for at forebygge 
og reducere  
risikoen for vold 
handler derfor 
om at styrke  
den almindelige  
undervisning. 
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»Vi ønsker et levende studiemiljø på Campus 
Carlsberg«, blev der sagt af UCC’s ledelse inden 
den store flytning til de flotte nye byggerier på 
Vesterbro i København. Disse flotte ambitio-
ner lader dog ikke til at blive indfriet på det 
prægtige nye uddannelsessted, hvor stude-
rende for eksempel endnu ikke har mulighed 
for at booke lokaler til at afholde større sociale 
arrangementer. Som nyuddannet lærer fra 
Zahle, der har oplevet et aktivt og levende stu-
diemiljø, gør det mig trist – på de studerendes 
og på samfundets vegne. Engagement i studie-
tiden medfører engagement i arbejdslivet, det 
er der ingen tvivl om. Manglende studieliv kan 
risikere at gøre det modsatte.

»De studerende skal have adgang til Cam-
pus Carlsberg 24 timer i døgnet«, blev der 
sagt inden indrykningen. For mange travle 
studerende var dette sød musik og en udsigt 
til at kunne planlægge sit studiearbejde og ek-
samensforberedelse. Imidlertid er dette heller 
ikke tilfældet. 7.30-21.30 kunne det blive til. 

Når seks uddannelser flytter sammen 
under samme tag, kan der selvfølgelig opstå 
udfordringer, men det er sørgeligt gang på 
gang at se eksempler på, at ledelsen ned-

prioriterer anliggender, der har med studie-
miljøet at gøre. 

»Vi ønsker at skabe et studiemiljø, hvor de 
studerende har lyst til at være«, blev der sagt. 
Et levende studiemiljø er alfa og omega for 
en god uddannelse, men det kan ikke skabes 
af de studerende alene. Det er afhængigt af 
ledelsens opbakning. 

Samfundet har bekostet et vanvittigt dyrt 
campus – netop for at skabe et attraktivt stu-
diemiljø for velfærdsuddannelserne. Det er 
bare ikke så attraktivt, desværre.

Facaden er prangende, men indeni er der 
altså lang vej igen.

Helene Østergaard Christensen, nyuddannet lærer fra UCC Zahle

FLOT FACADE, MEN INGEN SJÆL PÅ UCC’S CAMPUS
 Det er sørgeligt 

gang på gang at se 
eksempler på, at 
ledelsen  
nedprioriterer 
anliggender, der 
har med studie-
miljøet at gøre. 

Foto: Campus Carlsberg

Bliv verdensborger i FN byen!

Læs mere og book jeres besøg på www.un.dk/skoler

Vil I lære om FN’s nye verdensmål? 
1. maj åbner FN byens nye besøgscenter med gratis 

undervisningstilbud til alle trin i folkeskolen.

BLIV 

PILOTKLASSE

I APRIL

RING 

4533 6018

for bæredygtig udvikling
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Lærere: »Det får vi ud af   
at være medlem af DLF«
Selv om lockout og regeringsindgreb har fået nogle til at sætte spørgsmåls-
tegn ved fællesskabets styrke, så er forventningen blandt lærerne på Stavns-
holtskolen i Farum, at hvis man er lærer på skolen, er man medlem af DLF.

»Det er en forsikring 
som alle andre forsik-
ringer«, siger Charlot-
te Berger om sit DLF-
medlemskab. 

»Jeg føler mig ikke overbevist om, 
at DLF er den bedste til at varetage 
mine interesser. Jeg er ikke sikker 
på, at de forhandler bedst. Men når 
det gælder min egen sikkerhed, så 
har jeg brug for DLF’s muskler«,  
siger Rasmus Kalle Saaby.

»Der er aldrig nogen, 
der har spurgt mig, 
om jeg var medlem«, 
siger David Kostelja-
netz, som først meld-
te sig ind i DLF i 2013.
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Da lærer Charlotte Berger trådte ind på 
Stavnsholtskolen for 21 år siden, gik der ikke 
14 dage, før tillidsrepræsentanten greb fat 
i hende og spurgte, om hun var medlem af 
Danmarks Lærerforening, DLF. Da hun sva-
rede nej, sagde han: »Det er du så den eneste, 
der ikke er«. 

»Dengang var pengene små, og man så, 
hvor man kunne spare. Efter yderligere 14 
dage, hvor jeg ikke lige havde fået taget mig 
sammen, så kom endnu en forespørgsel«. 

Charlotte Berger meldte sig ind i lærernes 
fagforening og har været medlem lige siden. 

»Jeg hører de der reklamer for  billigere 
fagforeninger i radioen. Men jeg tror ikke på, 
at de foreninger kender lige præcis mit fag. 

Jeg tror på, at DLF ved, hvad vi har brug for«, 
siger Charlotte Berger. 

Musiklærer David Kosteljanetz er ansat på 
skolen på fjortende år. Han er musikuddannet 
og medlem af musikernes fagforening. Men 
da lockouten blev varslet, meldte han sig også 
ind i DLF. 

»Der er aldrig nogen, der har spurgt mig, 
om jeg var medlem, men da jeg meldte mig 
ind, kom tillidsrepræsentanten og trykkede 
mig i hånden og sagde velkommen til Dan-
marks Lærerforening«. 

Ny kultur
Tillidsrepræsentant Rikke Møller Madsen har 
altid været medlem. 

»Jeg er både opdraget og opvokset i en kul-
tur, hvor det er sådan, at det gør man bare. 
Men det ændrer sig. De unge vil vide, hvad de 
får ud af det«, siger hun. 

Rasmus Kalle Saaby har været på skolen i 
syv år og forstår godt de unge. 

»Lockouten viste jo, at fællesskabet ikke 
gjorde os stærke. Vi blev kørt over. Jeg er i høj 
grad medlem for min egen sikring, hvis der 
sker noget for mig, så er fagforeningen der til 
at hjælpe«. 

De er enige om, at jobusikkerheden som 
lærer i disse år vokser, og kan fortælle om 
kolleger, som har haft brug for DLF. 

»Det er en forsikring som alle andre forsik-
ringer. Dybest set håber jeg ikke, jeg får brug 
for det, men jeg vil gerne betale til, at mine 
kolleger får hjælp, når der er behov for det«, 
siger Charlotte Berger.

»Men man får jo også noget, man ikke 
lige kan se. DLF forhandler løn og alle de 
rettigheder, vi har«, lyder det fra tillidsrepræ-
sentanten. 

»Men der er jeg lidt mere kritisk«, siger 
Rasmus Kalle Saaby. »Jeg føler mig ikke over-
bevist om, at DLF er den bedste til at varetage 
mine interesser. Jeg er ikke sikker på, at de 
forhandler bedst. Men når det gælder min 
egen sikkerhed, så har jeg brug for DLF’s 
muskler«. 

Brug for DLF
Selv om de ikke er helt enige om årsagen 
til medlemskab, så vil de alle holde fast i 
medlemskabet. Charlotte Berger tog ikke et 
konfliktlån og betaler derfor et meget lavt 
kontingent lige nu. Til sommer stiger det, 
men det får hende ikke til at tøve med at 
betale. Hun oplever, at lærere hurtigere bliver 
fyret, og forventer, at hun og kollegerne kan 
få brug for hjælp i sådanne situationer, eller 
hvis man bliver ramt af sygdom. 

»Der bliver flere og flere ting, hvor jeg tæn-
ker, at der er brug for Lærerforeningen. Så 
jeg bliver, selv om det er mange penge«. 
mbt@folkeskolen.dk

Siden 2008 er antallet af medlemmer af DLF faldet 
fra omkring 69.000 til 60.000. Det meste af det fald 
skyldes, at der er nedlagt lærerstillinger, delvist som 
følge af at der bliver født færre børn. En medlemsun-
dersøgelse i 2015 viste, at der også er sket et lille fald 
i organiseringsprocenten fra 95,7 til 95. Forklaringen i 
2015 lød, at de korttidsansatte i mindre grad end tidli-
gere melder sig ind i foreningen. 

DLF skal tiltrække  
medlemmer

Lærere: »Det får vi ud af   
at være medlem af DLF«

TEKST MARIA BECHER TRIER

FOTO BO TORNVIG

»Jeg vil gerne betale til, at 
mine kolleger får hjælp, hvis 
der bliver behov for det«, 
siger Charlotte Berger.

»DLF forhandler løn 
og alle de rettigheder, vi 
har«, siger Rikke Møller 
Madsen. 
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Lockout, arbejdstidslov og konfliktlån. 
Tre store sår fra 2013, som endnu ikke 

er helet blandt medlemmerne af Danmarks 
Lærerforening. Siden 2008 er antallet af med-
lemmer af DLF faldet fra omkring 69.000 til 
60.000. Det meste af det fald skyldes, at der 
er nedlagt lærerstillinger, delvist som følge af 
at der bliver født færre børn.

Organiseringsprocenten er kun faldet en 
anelse fra 95,7 til 95 i 2015. 

Både i Danmark og i resten af verden 
kæmper fagbevægelsen dog med medlemstil-
bagegang i disse år, fortæller arbejdsmarkeds-
forsker ved Forskningscenter for Arbejdsmar-
keds- og Organisationsstudier, Københavns 
Universitet, Christian Lyhne Ibsen. Han har 
holdt et oplæg i DLF om fagbevægelsens ud-
vikling.

»Der er medlemstilbagegang på tværs af 
alle lande i OECD. Fra 1994 til 2013 har der 
været en medlemsnedgang i alle lande – und-
tagen Belgien, der har en lille fremgang i or-
ganiseringsgraden«, siger han. 

I Danmarks Lærerforening vælger omkring 
95 procent af dem, som har mulighed for at 

blive medlem, at betale kontingentet for at 
være en del af det faglige fællesskab. 

»Krise vil jeg ikke sige, DLF lider af – I er 
snarere en succeshistorie«, slår Christian 
 Lyhne Ibsen fast.  

Succes i modvind
»Men I er udfordret af, at I skal til at kigge på 
en ny lønmodtagergruppe. Er der et ligheds-
tegn mellem at være en profession af lærere 
og at være medlem af Danmarks Lærerfor-
ening? Det er ikke altid givet«, siger han og 
peger på, at DLF skal være med til at skabe 
den sammenhæng. 

Det er nødvendigt med sammenhængs-
kraft, for regeringer er kommet med refor-
mer, som presser fagforeningen. 

»Det ses på 2013-forløbet. Politikere og 
arbejdsgivere udfordrer konstant fagforenin-
gers rolle i reguleringer af løn og arbejdstid«, 

De såkaldt »gule fagforeninger« er lønmodtagerorgani-
sationer, som typisk adskiller de sig fra de traditionelle 
fagforeninger ved ikke at anerkende en grundlæggende 
interessekonflikt mellem arbejdsgiver og lønmodtager 
og ved at have ingen eller meget få overenskomster og 
dermed heller ikke strejkeret. De gule fagforeninger er 
Det Faglige Hus, Kristelig Fagforening (Krifa), De Frie 
Funktionærer og Jobtryghed. De gule fagforeninger har 
især fra midten af 1990’erne oplevet en kraftig med-
lemsfremgang. Samlet set havde de i 2013 lige under 
ni procent af de beskæftigede – i lærersegmentet er 
det 2,4 procent.
Kilde: Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Orga-
nisationsstudier (Faos)

De gule fagforeninger:

Forsker: DLF skal ruste sig  
til fremtidens medlemmer
Færre unge melder sig ind i en fagforening. Selv om DLF er en  
succeshistorie med en høj organiseringsprocent på 95, falder  
medlemstallet, og fagforeningen skal ruste sig til fremtiden  
– for fagforeninger er med til at sikre velfærden, lyder det fra forsker. 

TEKST MARIA BECHER TRIER

FOTO BO TORNVIG

Under lockouten i 2013 viste læ-
rerne et stærkt sammenhold og 

kreativitet under mange aktioner 
og happenings.

lyder det fra arbejdsmarkedsforskeren, som 
dog mener, at DLF har et godt udgangspunkt 
med en høj organiseringsprocent. Men selv 
med en god organiseringssprocent skal DLF 
være klar til udfordringerne. 

»Hvis I begynder at se faresignaler på 
arbejdspladserne, så er det en rigtig god ide 
at begynde at se på det nu frem for at vente 
20 år«. 

DLF’s store udfordring er at vise medlem-
merne, at de sammen kan være med til at 
ændre forhold på arbejdspladsen. 

»Fagbevægelsen skal mobilisere og enga-
gere. I skal vise medlemmerne, at de er nødt 
til at kæmpe for de her ting, så det overhove-
det fungerer«.

Et af svarene i DLF er lige nu den »involve-
rende fagforening«. Begrebet er introduceret, 
i erkendelse af at kollektive aftaler ikke alene 
kan sikre lærernes arbejdsvilkår. Lærerne på 
de enkelte skoler kan også selv i fællesskab 
være med til at påvirke deres arbejdsvilkår. 

»Hele grundtanken er, at vi skal have gen-
vundet den professionelle stemme i forhold 
til skolens udvikling. Jeg skal gøre det i for-
hold til politikerne på Christiansborg. Kred-
sene skal gøre det i forhold til kommunerne, 

»Politikere og arbejdsgivere 
udfordrer konstant fagfor-
eningers rolle i reguleringer af 
løn og arbejdstid«, lyder det 
fra arbejdsmarkedsforsker 
Christian Lyhne Ibsen, som 
mener, at det også derfor er 
vigtigt, at fagforeninger hele 
tiden kæmper for at bevare 
sammenhængskraften. 
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og lærerne kan også gøre det på den enkelte 
skole«, har Anders Bondo tidligere forklaret 
til Folkeskolen.

Christian Lyhne Ibsen mener, at der også 
er andre veje at gå. 

»Partnerskab med regeringen – i stedet for 
konflikt – viser, at man er samarbejdsvillig. 
Man kan vise, at man er en moderne organi-
sation, som tænker i løsninger. Men strategi-
erne kan clashe«, siger forskeren.

Kan DLF fortsat lykkes?
Barselsorlov, lønstigninger og pension. Mange 
unge lærere aner ikke, at det er Danmarks 
Lærerforening, som har været med til at 
forhandle de rettigheder og rammer, som de 
har på deres arbejdsplads. Og det skal fag-
foreningen blive bedre til at forklare, mener 
Christian Lyhne Ibsen.  

»Det er et kæmpeproblem, at de unge ikke 
ved, at det er fagforeninger, der varetager 
deres interesser på arbejdsmarkedet«, siger 
han og fortæller, hvordan han snakkede med 
en sociologistuderende, som glad fortalte, at 
hun selvfølgelig var medlem af en fagforening 
– nemlig Krifa. 

»Men i den studerendes tilfælde var det 
ikke Krifa, men HK, der forhandlede overens-
komsten, som hun arbejdede under. På den 
måde bidrog hun ikke til det fællesskab, som 
forhandlede de goder, hun nød godt af«, lyder 
det fra Christian Lyhne Ibsen. 

»Hvis de her meget velmenende unge men-
nesker på sociologi ikke ved det, så er der en 
meget stor udfordring for hele fagbevægelsen. 
En løsning kan være at gøre en dyd ud af at 
være en del af fagfællesskabet. Hos jer handler 
det faglige fællesskab om, at det at være lærer 
er et lighedstegn med at være medlem hos jer«. 

»I Danmark er alle ansatte på en arbejds-
plads dækket af overenskomst uanset med-
lemskab, og der er derfor en stor tilskyndelse 
til at være gratist, og det er jo der, hvor de 
alternative fagforeninger i Danmark vinder 
ind«, siger Christian Lyhne Ibsen. 

Mange skoler har en organiseringsgrad på 

100 procent, men der findes få steder, hvor der 
er »huller« og en langt lavere organiseringsgrad.

»Der er generelt set en afmatning af det 
normative pres, der har været på arbejds-
pladserne. Et pres, der hedder, at når man 
arbejder her, så er man medlem af den her 
fagforening. Spørgsmålet er, om det nor-
mative pres stadig gælder i samme grad på 
skolerne, som det har gjort før?« spørger 
Christian Lyhne Ibsen og fortæller, at en ny 
analyse viser, hvordan organiseringsgraden er 
meget bestemmende for det normative pres. 
Er alle på en arbejdsplads organiseret, er der 
80 procent sandsynlighed for, at en uorga-
niseret nyansat også melder sig ind. Men er 
arbejdspladsens organiseringsgrad blot 70 
procent, falder sandsynligheden for, at nyan-
satte organiseres, drastisk. 
 
Fagforeninger mindsker løngab
Christian Lyhne Ibsen understreger, at DLF 
skal sikre at have det rette miks i tilbuddene 
til medlemmerne. Dels skal fagforeningen 
selvfølgelig stå for interessevaretagelse i 
forhold til overenskomstforhandlinger og 
politisk indflydelse. DLF skal give viden og 
uddannelse i forhold til professionen. Og 
så skal der være en servicering af medlem-
mer som juridiske ydelser og eksempelvis 
rådgivning i forbindelse med stress og andet 
på arbejdspladsen. Sidst skal fagforeningen 
kunne tilbyde økonomiske fordele og tilbud 
som eksempelvis billige forsikringer.  

Det er ikke kun for at sikre lærernes og 
egne vilkår, at lærerne skal melde sig ind i 
Danmarks Lærerforening, fortæller Christian 
Lyhne Ibsen.

»Vi ved fra international forskning, at der er 
en sammenhæng mellem lønulighed og faglig 
organisering. De lande, der har mindst lønulig-
hed, er også dem, som er bedst til at organise-
re. Dem med størst lønulighed, det er dem med 
svagest organisering. Så det betyder ikke bare 
noget for os alle sammen. Det betyder noget 
for, hvilken type samfund man vil have«. 
mbt@folkeskolen.dk 

Selv om DLF bliver kaldt en succeshisto-
rie, når det gælder evnen til at rekruttere 
medlemmer, så oplever lærernes fagforening 
også nedgang i medlemstallet. Det er blevet 
en anelse sværere at rekruttere medlemmer, 
fortæller formand for arbejdsmiljø- og organi-
sationsudvalget i DLF Thomas Andreasen. 

»Det er ikke lige så selvfølgeligt som tid-
ligere. Rekrutteringsprocenten er faldet en 
smule. Vi oplever, at det er blevet lidt svæ-
rere, men det er ikke et voldsomt problem«. 

Efter lockouten har DLF arbejdet på at 
styrke fællesskabet blandt lærerne. Blandt 
andet ved at introducere begrebet den invol-
verende fagforening, hvor man lokalt har sat 
fokus på udfordringer og via tillidsrepræsen-
tanten løftet dem op til ledelsen. 

»Vi vil styrke både det store fællesskab og 
i høj grad det fællesskab, der er på arbejds-
pladsen. Tiden er blevet knap, så de pauser, 
hvor fællesskabet naturligt opstod, er blevet 
færre. Vi kan se, at det lokale fællesskab kan 
give helt konkrete forbedringer på arbejds-
pladsen«. 

Før meldte langt de fleste lærere sig ind i 
DLF, allerede mens de studerede, men nye 
strukturer på læreruddannelserne gør rekrut-
teringen sværere. Derfor er DLF sammen 
med Lærerstuderendes Landskreds (LL) i 
gang med at ansætte en rekrutteringskonsu-
lent, som skal gøre en indsats på læreruddan-
nelserne. 

»Læreruddannelserne er blevet relativt 
store og er placeret sammen med mange 
andre uddannelser. Derfor gør vi det, som 
mange andre organisationer har gjort for lang 
tid siden. Og vi går sammen med LL om ind-
satsen«, siger Thomas Andreasen.  
mbt@folkeskolen.dk

»Det er ikke lige så selv-
følgeligt som tidligere. 
Rekrutteringsprocenten 
er faldet en smule«, siger 
formand for arbejdsmiljø- 
og organisationsudvalget i 
DLF Thomas Andreasen. 

DLF:  
Det er blevet lidt  
sværere at  
rekruttere  
medlemmer
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Krifa har billigere kontingent og billigere 
lønforsikring end DLF, så hvorfor egentlig 
vælge DLF? 

Det spørgsmål har DLF-medlem og under-
viser på social- og sundhedsskolen i Esbjerg 
Betina Hessellund snakket med kollegerne 
om, og i sidste måned slog hun spørgsmålet 
op i Esbjerg Lærerforenings lukkede gruppe 
på Facebook. 

»Jeg placerer lige røven i klaskehøjde og 
spørger: Hvad er de gode argumenter?« lød 
det i hendes Facebook-opslag, der gav en lang 
debat. 

Det koster lige nu 616 kroner om måne-
den, hvis man i Esbjerg melder sig ind i DLF. 
Det tal falder højst sandsynligt til august, hvor 
lærerne er færdige med at betale konfliktlån 
tilbage. Til sammenligning koster det dyreste 
medlemskab af Krifa 239 kroner.

»Hos Krifa får jeg et billigere kontingent, 
og jeg kan for et mindre beløb få ’lønsikring’, 
altså 80 procent af min lønindkomst, hvis alt 
går galt. Med lov 409 er fagforeningen vel 
spillet ind i hjørnet, og jeg har svært ved at se 
det økonomiske incitament til fortsat at betale 
meget høje bidrag«, skrev Betina Hessellund.  

På social- og sundhedsskolerne er der en 
lang række fagforeninger, som organiserer 
underviserne, og Betina Hessellund mener, at 
netop derfor lytter netop denne gruppe mere 

efter, når de »gule fagforeninger« kalder på 
medlemmer i blandt andet radioreklamer. 

»Vi er i mange forskellige fagforeninger på 
arbejdspladsen. Jeg kunne godt tænke mig, 
at fagforeningerne åbnede lidt op. Man skal 
være læreruddannet for at være i DLF, men 
vi er jordemødre, pædagoger og lærere, og 
vi arbejder som undervisere og står med de 
samme vilkår. Hvis vi kunne være sammen, 

DLF-medlem: Krifa er billigere  
– hvorfor skal jeg være hos DLF?
Skal vi melde os ind i Krifa? Det spørgsmål vender underviser 
Betina Hessellund indimellem med kollegerne på social- og 
sundhedsskolen i Esbjerg. 

TEKST MARIA BECHER TRIER

»Jeg placerer lige røven i klaskehøjde og 
spørger: Hvad er de gode argumenter?
Jeg har altid betalt mine kontingenter med ro og tryghed 
til både ELF og DLF. 

Når jeg sammenligner prisniveau og ydelser ... så kan 
jeg ikke længere se nogen fordel (andet end sympati og 
gode minder) i at være medlem af DLF. 

Hos Krifa får jeg et billigere kontingent, og jeg kan for 
et mindre beløb få ’lønsikring’, altså 80 procent af min 
lønindkomst, hvis alt går galt. 

Med lov 409 er fagforeningen vel spillet ind i hjørnet, 
og jeg har svært ved at se det økonomiske incitament til 
fortsat at betale (meget høje bidrag) ...

Gode argumenter efterlyses ...«, skrev Betina Hessel-
lund på Facebook. 

ALDERSGRUPPE 6 - 12 ÅR

Tilbuddet gælder på Sjælland ved køb af minimum 45 billetter 
á 40,- kr. til ”Kan du høre mig” i uge 16, 18 og 19.

GRATIS

“Kan du høre mig?” er en forestilling baseret på samtaler med børn, der fortæller sjove, alvorlige 
og fantasifulde historier fra deres eget liv. I et magisk univers lægger vi børnenes egne ord i 
munden på professionelle skuespillerne.

I får undervisningsmateriale der tager udgangspunkt i de overordnede fagformål for dansk.  Alle 
får endvidere en opgavebog, der præsenterer rollerne og deres historier og desuden fungerer som 
en selvbiografi for eleverne, som man kan arbejde videre med i skolen eller derhjemme.

Teaterforestillingen ”Kan du høre mig?” kan opleves på Ishøj teater i perioden 18.-22. April samt 
1.-11. Maj 2017 og derefter kan forestillingen bestilles til turné.
Spis jeres madpakke efter forestillingen og tal med skuespillerne. Vi giver saftevand, te og kaffe.

For bestilling - ring på 43 73 60 98 eller skriv til billetter@ishojteater.dk - www.ishojteater.dk

BUSTRANSPORT
TIL ISHØJ TEATER
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Træneren består af en kortfilm og  
undervisningsaktiviteter, der sætter  
fokus på seksuelle overgreb begået  
af tillidspersoner.

TRÆNEREN

redbarnet.dk/sigdet

GRATIS
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så ville vi nok mærke mere solidaritet, end vi 
gør nu«, siger Betina Hessellund. 

Gode argumenter
Hun føler sig på kanten af DLF, og det var 
hendes usikkerhed, som på Facebook fik 
hende til at bede om de gode argumenter. 

»Der er ikke noget, som henvender sig til 
mig eller tager fat i de udfordringer, vi sidder 
med. Og derfor er jeg rigtig glad for, at der er 
nogen, der gider svare på Facebook, og som 
gider komme med argumenter«.

Og i de over 30 kommentarer til opslaget 
argumenterer mange for, hvorfor Betina Hes-
sellund skal holde fast i sin DLF-medlemskab. 

»Hvis prisen er afgørende, skal du da gå i 
Krifa. Prisen er også grunden til, at nogle fly-
ver med Ryanair. Man får, hvad man betaler 
for. Jeg er af den overbevisning, at den juridi-
ske hjælp, den konsultative bistand, løntjek 
med mere er en service, du ikke får andre 
steder; men igen – er dit fokus på prisen«, 
skriver formand for Esbjerg Lærerforening 
Kenneth Nielsen blandt andet.

»Der var én, der henviste mig til nogle med-
lemsfordele, som jeg ikke vidste noget om. 
Man kunne eksempelvis få ti procent i forskel-

lige butikker. Når man skærer ind til benet, så 
er sådanne informationer vigtige for mig«. 

DLF vandt over Krifa
Hun har foreløbig valgt at blive i DLF. 

»Der er fordele ved at være en meget spe-
cifik forening. Og så svigter modet mig også 
lidt. Jeg er vokset op i en tid, hvor det at være 
solidarisk og være fælles om noget ligger i mit 
dna. Og hvad nu hvis de, som argumenterer 
for DLF-medlemskab, har ret, og jeg ikke får 
den samme hjælp, når det gælder, og Krifa 
ikke er der, når jeg bliver syg. Så ville det jo 
være dumme penge at spare«. 

Hun synes, det er vigtigt at sætte spørgs-
målstegn ved medlemskabet. 

»Det er godt at få rusket op i det og få 
talt om det i en bredere kreds. Måske er fag-
foreningerne nødt til at forny sig og kunne 
tilbyde økonomiske medlemsfordele. Eksem-
pelvis hvis jeg skal være medlem af Forbrugs-
foreningen, så skal jeg betale ekstra. Hvorfor 
ikke gøre det gratis, så medlemmerne får 
nogle goder, de kan mærke. Så sparer jeg ti 
procent, når jeg handler i Imerco, og mærker 
fordelene ved at være medlem«. 

Lærerformand glad for kritik
Og det er formanden for Esbjerg Lærerfor-
ening enig med hende i.  

»Opslaget fik mig til at tænke. Jeg var selv 
inde og svare et par gange«, siger Kenneth 
Nielsen, der altså blandt andet svarede, at 
man får, hvad man betaler for.

Men mest af alt var han glad for at se, at så 
mange medlemmer blandede sig. 

»Der er så mange medlemmer, som måske 
gik og tænkte over, hvad de har fået ud af 
deres forening. Den aften kom svaret. På den 
del af foreningen, som er serviceforeningen. 
For DLF er en fagspecifik organisation, og det 
er det, som Krifa og Det Faglige Hus ikke kan. 
Krifa kan ikke hjælpe på det fagspecifikke om-
råde«, siger han, og så er han stolt over tonen 
under Betina Hessellunds opslag.  

»Hun skrev, at hun satte røven i klaske-
højde. Hun fik ikke et eneste klask. Det siger 
noget om, at der er respekt om alle medlem-
mer. Man kan stille frække spørgsmål, uden 
at man får et leverhug af det, men bliver 
mødt med argumentation, der er saglig og 
velunderbygget med eksempler. Det glædede 
mig helt vildt meget«. 
mbt@folkeskolen.dk  
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folkeskolen.dk /tyskfransk

På Sindal Skole i Hjørring Kommune har tre tysklærere taget 
initiativet til en ny afdeling på skolen. Her skal det emme af tysk, 
når kommunens elever kommer forbi.

Elever leger sig til 
tyskfærdigheder  
i Das Deutsche Haus

De står nemlig bag et helt nystartet koncept, 
Das Deutsche Haus, hvor skolens og kommunens 
elever kan komme på besøg til dage, som skal give 
elevernes tyskfærdigheder et boost. Det fortæller 
en af initiativtagerne, lærer Helen Sørensen:

»Vi vil rigtig gerne skabe begejstring for tysk 
sprog og kultur og på den måde være med til at 
forbedre tyskfagets renommé. Vi vil vise, at det 
sagtens kan være sjovt at lære tysk, så eleverne 
bliver gladere for faget«.

Sproget skal aktiveres
To dage om ugen kan klasser på 5.-8. klasse-
trin booke de nye tysklokaler, hvor lærerne bag 
står klar med nyudviklede undervisningsforløb. 
For kommunens skoler er det gratis, mens det 
koster, hvis andre kommuners skoler eller fri- og 
privatskoler ønsker at benytte tilbuddet. 

Aktiviteterne er en blanding af gruppearbejde, 
pararbejde og individuelle konkurrencer om alt fra 
tysk kultur, bygninger og delstater til berømtheder, 
industri, mad og drikke. Nogle aktiviteter involverer 
en masse bevægelse, der er sanglege til de mind-
ste, og lærerne har indkøbt tyske spil i lange baner. 
Alt sammen for at aktivere elevernes aktive og 
passive ordforråd, forklarer Helen Sørensen.

»Mange elever har et ret stort ordforråd, som de 
bare ikke tør komme ud af busken med. Gennem 
lege og spil vil vi gerne give dem oplevelsen af, at 
tysk slet ikke er så svært, som man bilder sig ind«, 
siger hun og fortsætter:

Tysklandskort på gulvet, tyske plakater og fan-
merchandise fra tyske fodboldklubber på væg-
gene. På Sindal Skole i Hjørring Kommune har 
tre tysklærere, Helen Sørensen, Heidi Mølgaard 
Jespersen og Vibeke Erlenbach, fået lov til at 
indrette en nyrenoveret afdeling på 100 kvadrat-
meter, så den oser af både Tyskland og tysk.

»Det har taget lang tid at snakke sig ind på 
emnerne og tilrettelægge forløbene, som vi efter-
følgende har afprøvet på vores egne elever. Men 
det er begejstringen for at lære tysk videre, som 
har båret os, og nu glæder vi os til at få en masse 
respons fra kolleger og elever, så vi kan tilpasse 
forløbene ud fra, hvad der virker«.

Hjælp og inspiration fra mange sider
Inspirationen til Das Deutsche Haus er kommet 
fra et andet sprogtilbud i kommunen, English 
House, hvor kommunens elever ligeledes har 
kunnet komme på besøg for at suge sprogkund-
skaber til sig.

»Vi kunne tydeligt mærke, at det rykkede me-
get hos eleverne, når vi brugte en dag der. Derfor 

TEKST JENNIFER JENSEN

FAGLIGT NETVÆRK:
TYSK OG FRANSK

På det faglige netværk for tysk og fransk 
kan du følge med i de nyeste artikler, lærer 
til lærer og blogindlæg samt deltage i de-
batten om de to fag. Tilmeld dig netværket 
på folkeskolen.dk/tyskfransk for at få ny-
heder fra netværket i din indbakke – det 
gør 2.480 andre allerede i dag.

Folkeskolen.dk/tyskfransk

TILMELD  
DIG NETVÆRKET: 

I den nye tyskafdeling skal eleverne lære sproget gen-
nem blandt andet en masse spil, de tre tysklærere har 
indkøbt i Tyskland. 

Foto: Niels Skipper
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En af grundbøgerne i dette modul: Interkulturel 
kommunikation, har været bogen »Wie war das 
mit der Mauer? – LOGO erklärt, wie Deutschland 
geteilt und wieder vereint wurde« (Verena Gla-
nos, Boje Verlag, 2014). Det er en bog skrevet til 
unge tyskere med mange fotos, illustrationer med 
mere, hvilket har gjort den forholdsvis let tilgæn-
gelig for de studerende – uden at indholdet har 
været overfladisk.

Den tyske efterkrigshistorie
Jeg er af den opfattelse, at vi bliver nødt til at 
beskæftige os med den tyske efterkrigshistorie 
for at forstå Tyskland af i dag. Den helt unikke 
og dramatiske tyske historie efter 1945 med to 
Tysklande side om side og murens fald spiller en 
stor og betydningsfuld rolle for samfundsudvik-
lingen i forbundsrepublikken også i 2017; ja, for 
verdens gang i det hele taget.

Mundtlige præsentationer
Bogens 11 kapitler er blevet præsenteret mundt-
ligt af tomandsgrupper for hele holdet. Det er 
en rigtig god øvelse at stå foran et helt hold, at 
skulle tale tysk og at skulle præsentere, formidle 
og stille opgaver til læst stof. Nogle af de stude-
rende har været lidt nervøse, men alle er kommet 
godt igennem.

Tysk historie er interessant
De studerende har generelt været meget glade 
for at beskæftige sig med tysk historie. De er til 
dels blevet meget interesserede, især har staten 
DDR vakt deres nysgerrighed – og måske læser 
de videre på egen hånd? Det ville glæde mig!

Tysk historie er 
spændende! 

JETTE VON HOLST-PEDERSEN
LEKTOR  
LÆRERUDDANNELSEN METROPOL
BLOG: TYSK I  
LÆRERUDDANNELSEN

Blogindlæg på folkeskolen.dk/tyskfransk

Hvorfor skal vi beskæftige os 
med tysk historie i undervisningen?

syntes vi, at tysk fortjente noget lignende – og 
det var især oplagt, efter at flere klasser fik tysk 
efter reformen«, fortæller Helen Sørensen.

Siden skoleårets start har kommunen finan-
sieret, at de tre lærere har kunnet dele én frikøbt 
stilling for at udvikle ideen. Flere har hjulpet 
lærerne på vej, blandt andet kommunens skole-
tjeneste, bistand/assistance fra kommunen til at 
søge midler og Goethe-instituttet i København.

Mange ideer på tegnebrættet
Selv om de tre lærere nu er nået i mål med åb-
ningen af Das Deutsche Haus, er de langtfra 
færdige med at udvikle projekter til den nye 
tyskafdeling. Det lokale erhvervsliv vil gerne in-
volveres med virksomhedsbesøg, der arbejdes 
på brobygning med gymnasiet i Hjørring, og 
igennem samarbejdsportalen for europæiske 
lærere, eTwinning, har de fået en venskabs-
skole i Tyskland, fortæller Helen Sørensen.

»Så der er en masse i gang, og det er et stort 
arbejde, men det gør ingenting, for det er virkelig 
dejligt at få lov til at lave sådan et bottom up-
projekt. Vi har en masse skal-opgaver i skolen, 
men her er noget, vi selv er kommet med, og som 
kan få lov til at blomstre. Det er fedt!« 
jje@folkeskolen.dk

Et kort over Tyskland pryder det ene lokales gulv, mens 
der skal være kort over Østrig og Schweiz på gulvet i to 
mindre lokaler i tyskafdelingen.

Har du lyst til at bruge idræt og fysisk 
aktivitet til udvik ling af danskernes vel
færd, så er en master i Idræt og Velfærd 
sikkert noget for dig.

På studiet udvikler du kompetencer til at kunne 
analysere de samfundsmæssige problem stil
linger, der er knyttet til idræt, fysisk aktivitet 
og sundhed. Målet er at bruge din viden i 
udviklingen af befolkningens velfærd.

Uddannelsen omfatter 1 årsværk opdelt i 5 
moduler:

Modul 1 (1. semester) Idræt i velfærdssam
fundet (15 ECTS)

Modul 2 (2. semester) Idræt og sundhed 
(15 ECTS)

Modul 3 (3. semester) Krop, bevægelses-
psykologi og pædagogik i professionel 
praksis (15 ECTS) OBS – Nyt fagmodul!

Modul 4 (4. semester) Projektstyring og 
projektledelse (5 ECTS)

Modul 5 (4. semester) Masterprojekt (15 ECTS)

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsstu
dium  over to år, så det er muligt at have 
fuld  tidsarbejde ved siden af studiet. 
Undervisningen bliver tilrettelagt på hele 
dage (fredage) sup ple ret med et til to 2dages 
internater (fredaglørdag) samt en studietur på 
3. semester.

Undervisningen understøttes af et elektronisk 
læringsforum.

Næste studiestart er den 1. september 2017.

Ansøgningsfrist 1. juni 2017

Informationsmøde den 27/42017 kl. 1719 
i St. Aud., Nørre Allé 53, 1. sal, 2200 Kbh. N

Kontakt: Pia Hansen, telefon: 3532 0821, 
mail: phansen@nexs.ku.dk

Læs mere om adgangskrav,  
ansøgning og pris på

Master i Idræt og Velfærd
Forskningsbaseret videreuddannelse

www.idraet-velfaerd.science.ku.dk

k ø b e n h av n s  u n i v e r s i t e t
i n s t i t u t  f o r  i d r æ t  o g  e r n æ r i n g
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13.-15. juni 2017
Priser 2017 (OBS! forsat nedsat billetpris for ledsagere)
1‐dagsbilletter (onsd eller torsd): . . . . 575 kr.
1‐dagsbilletter ledsager: . . . . . . . . . . 200 kr.
2‐dagsbillet (onsd og torsd): . . . . . . . 875 kr.
2‐dagsbillet ledsager: . . . . . . . . . . . . 300 kr.
Camping pr. nat: . . . . . . . . . . . . . . . .   40 kr.
Hotel pr. nat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   60 kr.
Morgenmad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50 kr.
Brunch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   75 kr.

Billetsalg døgnet rundt. Bestil via billetter@solundfestivalen.dk 
‐ skriv navn/tel. nr. ‐ Vi ringer dig op. Alternativt via 
86 52 55 66 ‐ Læg navn/tel. nr – Vi ringer dig op.

IKKE solgte billetter "skydes af" ved indgangen 
på dagene – Du kan tjekke aktuelle billet-
status på www.solundfestivalen.dk eller 
du kan ringe på infotelefon 86 52 55 66.

Henvendelser vedrørende din bestilling 
kan ské via email
billetter@solundfestivalen.dk.

GRATIS! Koncerter! Tirsdag den 13. 
juni: Noah, Big Fat Snake, Queen 
Machine, Hverdagens Helte, Rock Nalle 
& Crazy Ivans, Bad Cats, Niklas 
Schneidermann, Sigurds Bamsetime 
(lukket børnefest), Brothers Inc. (lukket 
pensionist fest)

Onsdag 14. juni: Skole- og bb. bands, 
Gnags, D-A-D, Carpark North, Kandis, 
Lars Lillholt band, Shu Bi or not Shu Bi, 
One Love Marley band, Allmost AC/DC, 
Bamses Venner Tribute, Flemming Fiol, 
Mads Toghøj, Tom Donovan, 
Baggårdspumaerne

Torsdag 15. juni: Lukas Graham, Kim 
Larsen & Kjukken, Burhan G., Infernal, 
Birthe Kjær & The Feel Good band, Thomas 
Helmig Jam, Nikolaj & Piloterne, Fede Finn & 
Funny Boyz, Gospel Brothers, Juncker, Den 
Grimmeste Mand I Byen, Lars Love Louise 
Ret til ændringer forbeholdes
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Foto:

SoMe-konkurrence  
mod mobning
Er dine elevers sprog på de sociale medier grimmere 
end i klasseværelset? Så kan du tilmelde klassen 
Telenors nye konkurrence. Den er et led i Telenors 
#digitalpænt-kampagne, der sætter fokus på digital 
mobning. Eleverne skal lave et skuespil ud fra fiktive 
Facebook-posts, så de kommer til at udveksle de 
ubehagelige skrevne ord i virkeligheden. Optag og 
indsend skuespillet, og vind måske en koncert med 
bandet L.I.G.A. 

Sig fra!
Grooming er, når en voksen 
opbygger et tæt forhold til 
et barn med det formål at 
udnytte barnet seksuelt. Det 
vil Red Barnet nu lære ud-
skolingsskoleelever at gen-
nemskue, og derfor har orga-
nisationen udarbejdet under-
visningsmateriale, som blandt 
andet inkluderer kortfilmen 
»Træneren«. Undersøgelser 
viser, at 700 elever i 8. klasse 
har været udsat for seksuelle 
overgreb af en voksen uden 
for familien. Målet med mate-
rialet er at give børnene red-
skaber til at kunne sige fra, 
når grænserne bliver  
overskredet.

Foto: Odense Bys M
useer

Nu kan skoleklasser besøge Odenses nye børnemu-
seum Histotoriet, så tag dine elever i hånden, og begiv 
dig på opdagelse i en af Odenses ældste bygninger. 
Lær om historiske metoder og perioder, og bliv på den 
sjove måde klogere gennem minioplæg, lege og øvelser. 
I vil blandt andet finde lærerige historiske genstande 
og maskiner, som eleverne ikke alene kan se på, men 
også lege med! Et klassebesøg koster 550 kroner og 
kan bookes fra 1. marts.

Krydr historieundervisningen

Foto: DR – Nicklas Glad Korgaard

Mød videnskabsfolkene
Nu kan du invitere videnskabsfolk som Niels Bohr, Tycho Brahe og 
Inge Lehmann ind i klasseværelset. DR K’s programrække om 12 
videnskabsfolk akkompagneres nu af lærervejledninger med ekstra-
materiale og opgaveforslag. I fagene geografi, fysik og biologi kan I 
gå på opdagelse i videnskabsfolkenes drivkraft og forskning. DR har 
udviklet det gratis materiale med støtte fra Lundbeckfonden. 

Af Emilie Palm Olesen/epo@folkeskolen.dk

Hent materialet på dr.dk/videnskabsfolk.

Skriv til museum@odense.dk. 

Indsend senest 31. marts via telenor.dk.

Læs mere på  
redbarnet.dk/skole.

Foto: Telenor

Foto: Stillbillede fra kortfilmen »Træneren«.

LEARNAGE
FREMTIDENS LÆRINGSCENTER

Lange rækker af stålreoler i røde, grønne og gule farver. Stole og borde, som gennem mange års tro tjeneste er slidte og påvirkede af lysindfald og 
daglig brug. Mørke og uinspirerende lokaler uden dybde og sjæl.

Learnage gør op med fortidens principper og viser en helt ny måde at tænke bibliotek på. En tankegang, som værdsætter den viden et bibliotek 
rummer og som tilgodesér brugerens behov for at tilegne sig denne viden. Learnage er det moderne læringscenter.
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- A N M E L D E L S E R

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

Undervisnings- 
middelprisen  
2017
Danmarks Læringsfestival nærmer sig 
og dermed også afsløringen af årets 
vinder af Undervisningsmiddelprisen. 
Grundskolen er stærkt repræsenteret, 
da alle årets nominerede er grundsko-
lematerialer. Det drejer sig om »Filmi-
ske virkemidler« af Jan Frydensbjerg 
og Ole Brynaa Solkær, GeGe Forlag, 
»Ordet er dit« af Pernille Hargbøl Mad-
sen, Dansklærerforeningens Forlag, 
og »RoS/Test Gange« af Pernille B. 
Sunde og Pernille Pind, Forlaget Pind 
og Bjerre.

På festivalen i Bella Center onsdag 
den 1. marts afslører undervisnings-
minister Merete Riisager, hvem der 
får Undervisningsmiddelprisen 2017. 
Prisen er indstiftet af Undervisnings-
ministeriet i samarbejde med Center 
for Undervisningsmidler og fagbladene 
Folkeskolen, Gymnasieskolen, Uddan-
nelsesbladet og medlemsmagasinet 
Frie Skoler.

n  Fransk 

○   ANMELDT AF:  BIRGITTE MARIA SMIDT

Gyldendal står bag en mere end 200 år gammel tradition for udgivelse 
af gode og funktionelle ordbøger. Har man stået med valget mellem en 
af Gyldendals røde og en ordbog fra et andet forlag, har der aldrig været 
tvivl om valget. Med placeringen af fransk på mellemtrinnet har det væ-
ret spændende at se, hvordan 
Gyldendal tilpassede sig de nye 
behov. Målgruppen er 5.- og 
6.-klasseelever, der med en 
ugentlig fransktime har brug 
for en mere legende og visuel 
indgang til det nye andet frem-
medsprog.

»Min første røde ordbog« 
er både en traditionel (børne-)
ordbog og en underholdende 
bladrebog. Til den første del hø-
rer en velillustreret fransk-dansk 
ordliste med et forholdsvis bredt 
vokabular, der meget enkelt 
angiver køn og flertalsendelse. 
Den anden del udgøres af en 
omfattende tematiseret og lige 
så velillustreret del med alskens 
gode emner fra hverdagen: Her 
kommer vi forbi campingpladsen, 
fødselsdagsfesten og klassevæ-
relset og besøger grønthandleren, badeværelset, ansigtet, zoologisk have 
og mange andre rigtig underholdende livsrum, som eleverne kan spejle sig 
i. Samtidig vil de fra starten kunne orientere sig omkring disse emner og 
vænne sig til, at det er disse emner, som de skal prøves i mange år senere. 
Det skal siges, at der ikke knytter sig frankofone emner til temadelen, hvil-
ket denne anmelder kun mener er rimeligt.

Ordbogen kan varmt anbefales – den er et fornøjeligt og meget anven-
deligt redskab. 

Underholdende 
ordbog
Nye franskelever kommer godt i gang 
med denne her.

Min første røde ordbog  

•   199,95 kroner
•   248 sider
•   Gyldendal

 

»Perspektiver 
på leg« mener 
en masse og 
er ikke bange 
for at udtrykke 
holdninger. 
Alligevel for-
mår bogen at 
levne plads til 
refleksionen 
hos læseren … 
Det er i aller-
højeste grad 
at tage legen 
alvorligt.«
Anmelder Alice 
Buchhave Nørlem i 
anmeldelsen af Helle 
Marie Skovbjergs 
»Perspektiver på leg« 
på folkeskolen.dk.

Læs mere om de nominerede under-
visningsmaterialer på folkeskolen.
dk/596225/, folkeskolen.dk/600110/
og folkeskolen.dk/597489/.

Det skal siges, 
at der ikke 
knytter sig 
frankofone  
emner til tema-
delen, hvilket 
denne anmel-
der kun mener 
er rimeligt.

Tidligere undervisningsminister Christine Anto-
rini overrækker prisen til Stefan Teilmann Laub 
Nielsen, der fik en delt andenplads for musikma-
terialet »Det spiller« i 2015.
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n  It  

Digital dannelse  

Næste gang jeg skal læse denne »Digital dannelse«, vil det være som lydbog på en lang 
biltur. Jeg vil sætte den på og pause den undervejs, så jeg kan diskutere bogens  
dilemmaer med mine to teenagebørn – og jeg vil glæde mig til samtalen.

○   ANMELDT AF:  KRISTIAN NØHR JENSEN

»Digital dannelse« er en letlæselig bog om den 
digitale virkelighed, mange børn såvel som ældre 
oplever lige nu. Den er skrevet af Jeppe Bunds-
gaard, der har forsket i emnet i mere end 15 år, 
og det kan mærkes. Bogen er dog ikke en elitær 
højpandet beskrivelse af fænomenet digital 
dannelse, men mere en praksisbog, der skitserer 
nogle af de dilemmaer, der opstår, når teknologi 
og medier får en større rolle i menneskelig in-
teraktion.

Bogens hovedpointe er, at det er skolens 
opgave at iscenesætte undervisning, hvor de 
skitserede dilemmaer bliver behandlet. Den 
tager primært udgangspunkt i en danskfaglig 
kontekst, men problemstillingerne er højaktu-
elle i alle fag, hvor digitale teknologier bruges.

»Digital dannelse« kommer omkring mange 
af de digitale problemstillinger, vi oplever i dag, 
hvor dannelse er vigtigt. Relationer i nye netværk 
(sociale medier), nødvendigheden af computa-
tionel thinking, netikette – men hovedvægten er 
på, hvordan vi kan opdrage den nye generation til 
kritisk tænkning. Det handler om eleven som kri-
tisk undersøger, eleven som analyserende mod-
tager, eleven som målrettet og kreativ producent 
og eleven som ansvarlig deltager.

Bogen går nok ikke over i historien som ho-
vedværket, der afviklede den gordiske knude 
om digital dannelse, men måske som bogen, 
der anvendte begrebet empirisk og konkret, så 
begrebet gav mening på gulvet.

Hent endelig e-bogen eller lydbogen og lad 
den være genstand for dialoger med dine med-
studerende, kollegaer eller teenageunger.

PS: Galileo Galilei er ikke fra oplysningsti-
den, som forfatteren ellers skriver på side 31. 
Det er en sjov fejl, netop når bogen handler om 
at være kritisk over for kilder og andet mate-
riale. 

•   Jeppe Bundsgaard
•   130 kroner
•   72 sider
•   Bogen fås også som e-bog for 88 kroner og som lydbog for 92 kroner
•   Serie: Pædagogisk rækkevidde
•   Aarhus Universitetsforlag

Diskussion 
om digital 
dannelse

Alle medlemmer af DLF har modtaget en mail med link 
til at hente den første bog som e-bog og/eller lydbog. 
Medlemmer kan også købe den indbundne bog til spe-
cialpris på forlagets hjemmeside: da.unipress.dk.

Gratis bog
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Medlemmer må ikke søge job hos A2B 

Danmarks Lærerforening har gennem Lærernes 
Centralorganisation (LC) indledt blokade mod 

sprogcentervirksomheden A2B.  
Blokaden betyder, at foreningens medlemmer fra  

1. januar 2017 ikke må søge job eller lade sig  
ansætte ved A2B’s sprogcentre.

Blokaden iværksættes, da det efter gentagne  
forsøg ikke er lykkedes for LC at indgå overens-

komst med A2B for så vidt angår undervisning på 
A2B’s sprogcentre.

Brud på blokaden kan medføre eksklusion af  
Danmarks Lærerforening, ligesom man kan miste 

retten til senere at blive medlem af  
Danmarks Lærerforening.

BLOKADE mod A2B’s  
sprogcentervirksomhed

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2017
Nummer 05: Mandag den 27. februar 2017 kl. 12
Nummer 06: Mandag den 13. marts 2017 kl. 12
Nummer 07: Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 34:

EFTERUDDANNELSE  KRÆVER  TID OG  OPBAKNING

N R .  1 8   |   2 0 .  O K T O B E R   |   2 0 1 6

HJÆLP TIL 
IKKEBOGLIGE 
ELEVER 
L Æ S  S I D E  1 6

FÆGTNING
ER GODT FOR 
STRESSET 
LÆRER 
L Æ S  S I D E  3 0

SABAH ER  
EN AF DE FÅ
Kun to procent af lærerne 
i folkeskolen har ikkevest-
lig baggrund, mens hver 
 tiende elev er tosproget 

L Æ S  S I D E  6

147426 p01_FS1816_Forsiden.indd   1
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F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 32:

N R .  1 9   |   3 .  N O V E M B E R   |   2 0 1 6

Programmet Visible Learning  
skal bruges af lærerne på mange 

skoler, men én kommune siger fra 

og kalder det rigidt.

SYNLIG LÆRING
SOM KONCEPT

T E M A  L Æ S  S I D E  6KAN DU  
STYRE EN  
BOOTCAMP?
L Æ S  S I D E  3 5

SMAG PÅ
ÆBLER, OG
LÆR 
L Æ S  S I D E  3 8

NY BOG: TO FLØJE STRIDES OM DANNELSE

147427 p01_FS1916_Forsiden.indd   1

31/10/2016   13.41

F a g b l a d  F o r  U n d e r v i s e r e

Redaktionen anbefaleR også side 42:

n r .  2 1   |   1 .  d e c e m b e r   |   2 0 1 6

Topembedsmand vil sæTTe  ny  skolelinje  i kl

skole  
vinder  
arbejds- 
miljøpris
L æ s  s i d e  3 2

af danske Timss-
elever har hårdT 
pressede lærere 
L æ s  s i d e  2 1

30 %

skolen bRydeR ikke med 

social arv
– men er det skolens rolle?  

Og skal alle være akademikere?
L æ s  s i d e  6

147429 p01_FS2116_Forsiden.indd   1

28/11/16   16.26

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 26:

N R .  2 0   |   1 7.  N O V E M B E R   |   2 0 1 6

BONDO OM  DLF' S  ERSTATNING  FOR NATIONALE TEST

NATUNDERVISNING
PÅ SKOLE UNDER
USA-VALGET 
L Æ S  S I D E  3 3

 
KVINDER VINDER PÅ  
LÆRERPROFESSION.DK
L Æ S  S I D E  2 2

9

»ELEVERNE FÅR 
TRYGHED« 
Men i Kalundborg savner  
lærere i almenklasser hjælp  
til nyankomne elever.  

 

T E M A :  I N T E G R A T I O N  S I D E  6

Lærer om flygtninge i modtageklasse:

147428 p01_FS2016_Forsiden.indd   1

11/11/2016   15.21

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 12: 

11
KOMMUNER 
SKAL SKIFTE 

LÆRINGS- 
PLATFORM 

L Æ S  S I D E  2 4

L Æ S  S I D E  3 0

PISA: MATEMATIK RYKKER, OG NATURFAG ER MEGET POPULÆRT

NY LÆRER:  
JEG ELSKER   

MIT JOB

FRA  
MODSTANDER 
TIL MINISTER

N R .  2 2   |   1 5 .  D E C E M B E R   |   2 0 1 6

God undervisning er skolens  

kerneopgave, siger Merete Riisager. 
Læs interview med den nye  

undervisningsminister.

S I D E  6
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F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

N R .  0 1   |   1 2 .  J A N U A R   |   2 0 1 7

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 18: 

ÅBEN SKOLE: UNDERVISNING I SKROTTET MAD

Lærer Josefine Jack Eiby  
kom i modvind, da hun startede  

kampagnen #Skolepral. 

PRAL FOR  
POKKER 

2017
QUIZ OG  

VIND

 STUDERENDE  
SKRIVER OM FATTIG 

BARNDOM  

L Æ S  S I D E  1 6

L Æ S  S I D E  2 4

L Æ S  P O R T R Æ T I N T E R V I E W  S I D E  6

149514 p01_FS0117_Forside.indd   1

09/01/2017   15.47

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

N R .  0 2   |   2 6 .  J A N U A R   |   2 0 1 7

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 20: 

»Økonomi har efterhånden trumfet    

pædagogikken«, siger Morten Fjord.

DERFOR HAR  
JEG SAGT OP

11
GREB TIL  

SPÆNDENDE 
UNDERVISNING

L Æ S  S I D E  2 8

L Æ S  S I D E  3 9

L Æ S  S I D E  6

I SKOLE MED DONORBARNET LUDVIG

ANMELDER:
TRÆK HATTIE-BOG 

TILBAGE 

SKOLELEDER:
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23/01/17   16.13

Bliv skoleleder
i AArhus Kommune

Søger du en lederstilling med dedikere-
de medarbejdere, tæt samarbejde om 
kerneopgaven og fokus på stærkere 
fællesskaber? Så kan en fremtid som 
skoleleder i Aarhus Kommune være det 
rigtige valg for dig.

Læs mere og ansøg på aarhus.dk/skolelederjob

Du bliver del af en organisation med kla-
re mål og pejling på høj kvalitet. For dig 
tager det afsæt i dit ledelsesfællesskab på 
skolen og i lokaldistriktet – samt i ledelse 
tæt på med sparring og opbakning fra 
din områdechef. Ved din ansættelse får 
du tilbud om mentorordning og bliver 
del af Børn og unges lederudvikling for 
hele skoleledelsen. Vi er nået langt, og tre 
ud af fire forældre er i dag tilfredse eller 
meget tilfredse med deres barns skole. 
Vil du bidrage til udviklingen? 

vi søger skoleledere til fire skoler

Højvangskolen
- den lokale skole

rundHøjskolen
- idrætsskolen

samsøgades skole
- midtbyskolen

sødalskolen
- den mangfoldige skole

ANSØGNINGSFRIST: 3. MARTS 2017

Nye skoleleder-
stillinger

Læs mere om strukturen, opgaven, ansvaret og ønskerne til kandida-
ternes formelle erfaring og personprofiler på mercuriurval.dk, hvor du 
også kan uploade ansøgning og CV. (Referencenummer: DK-02721). 

Oplys venligst, hvilken stilling du søger. 
Ansøgningsfristen udløber den 1. marts 2017, kl. 10.00.

Er du en visionær og erfaren skoleleder, der brænder 
for kerneydelsen og en spændende ledelsesudfordring? 
Er du parat til at stå i spidsen for en stor organisation 

i en driftig og udviklingsorienteret kommune? 
Så er det måske dig, vi søger.

Vestskolen og Landsbyordningerne

 Lederstillinger 
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JOB & KARRIERE

  Se flere stillinger

Jobsamtale

Det kigger skolelederen på  
under jobsamtalen
Skoler søger nu en mere specifik profil, når de slår lærerjob op. Derfor er det vigtigt at være velforberedt og 
dialogsøgende, når du træder ind til jobsamtalen. Det siger både pædagogisk leder og erhvervspsykolog.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Marianne Clausen har 38 års erfaring som 
først lærer, derefter viceskoleleder, skoleleder 
og nu pædagogisk leder på Ellebækskolen i 
Køge Kommune.

Som leder har hun været med til at ansætte 
mange lærere. Under samtalen fokuserer hun 
ud over de faglige kompetencer på ansøgerens 
fremtoning og foregående forberedelse.

»Det er vigtigt for mig, at man på forhånd 
har opsøgt viden om skolen. At man udviser 
interesse for ikke bare et job, men det her 
job«, siger hun.

Skab en dialog
Det er også vigtigt for hende, 
at ansøgeren selv kommer på 
banen frem for blot at nøjes 
med at svare på spørgsmål.

»Det skal være en dia-
log, så jeg får et indtryk af 
personen bag. Jeg tænker 
under samtalen på det 
team eller den afdeling, 
læreren skal indgå i«, siger 
Marianne Clausen.

Hvordan man håndterer 
en naturligt anspændt situa-
tion, som en jobsamtale er, 
spiller også ind i billedet.

»Det er vores opgave at 
gøre situationen tryg. Men 
kan man præstere foran 
ledelsen og en tillidsmand, 
så kan man nok også stå op 
over for en forælder. Jeg 
lægger også mærke til, om 
ansøgeren løbende bliver 
mindre nervøs. Dels fordi det tyder på, at 
man er forberedt, dels fordi det er tegn på, at 
den personlige kontakt mellem os og ansøge-
ren er god«, siger hun.

I de år, Marianne Clausen har været med 
til at ansætte lærere, er opslagene blevet 
mere præcise. Der går nu mere forberedelse 
fra skolens side forud for en ansættelse.

»Det handler om, både at der er mangel 
på lærere, så vi skal kunne tilbyde noget, og 
at lærerne er blevet mere specialiserede med 
færre linjefag. Skolerne er også blevet skarpe-
re på, hvad de vil – det skal man som ansøger 
tage med i overvejelserne«, siger hun.

Vær skarp på budskabet
Erhvervspsykolog Lykke Pedersen fra konsu-
lenthuset Kjerulf og Partnere råder jobsø-
gende lærere til at have en plan for, hvordan 
de starter en dialog, og at være skarpe på, 
hvorfor de søger lige præcis den skole, de gør.

»I disse år står alle skoleledelser med en 
masse opgaver i form af inklusion og imple-
mentering af skolereformen. Derfor kigges 
der også i højere grad efter lærere, som for-
ener faglig dygtighed med fleksibilitet og et 
ægte ønske om at være med til at forandre og 
forbedre«, siger Lykke Pedersen.

Derfor er det også blevet langt vigtigere 
at kunne sælge sig selv som person og ikke 
udelukkende på sine fagfaglige lærerkompe-
tencer.

»Man skal tænke i, både hvad ens stærke 
sider er, og hvor man har udviklingspunkter. 
Ægthed og oprigtighed kommer man langt 
med. Man skal være seriøs og svare klart på 
de spørgsmål, man får, men man skal også 
vise mennesket bag, og derfor kan det være 
en fordel at have gjort sig helt klart, hvilket 
indtryk af sig selv man ønsker at efterlade i 
samtalelokalet«, siger Lykke Pedersen.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

Acceptér din nervøsitet
Nervøsitet er et tegn på, at du tager opgaven al-
vorligt, og det er et godt signal. Men vær forberedt 
på den. Tag et lommetørklæde med til de svedige 
hænder. Hold fast i bordkanten, hvis hænderne ry-
ster. Tag et par dybe indåndinger, hvis åndedræt-
tet er hurtigt. Det er også en ærlig sag at sige, at 
man ikke er så vant til at sidde i denne situation.

Vær velforberedt
Forbered eventuelt en »salgstale«, som du kan 
øve med dine venner. Starten på samtalen er vig-
tig – brug den til at starte en dialog. Tal om no-
get dagligdags eller noget, du har læst om skolen 
i pressen. Så baner du vejen for tovejs- i stedet 
for envejskommunkation.

Vær positiv og tænk progressivt
Tro på, at det bliver en god oplevelse – det giver 
selvtillid. Husk på, at du kan bidrage med noget po-
sitivt til skolen. Se samtalen som en mulighed for 
at gøre et indtryk. Er du meget nervøs, er det ud-
tryk for, at du er uden for din tryghedszone. Se hver 
en samtale som en mulighed for at udvide den.

Psykologens tre gode råd: 
Sådan håndterer du nervø-
siteten til jobsamtalen
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 Lederstillinger 

Vi har en vision og søger en
Souschef til læringscentreret ledelse

Ledelse har en betydning for vores kursisters læringsresultater. Det tror vi på, og vi 
stræber efter en skolekultur, hvor 

 •  der er fokus på læring og kursistresultater 
 •  der sættes ambitiøse mål for kursisters, læreres og lederes læring
 •  der er et trygt og motiverende læringsmiljø
 •  undervisningen bygger på et dynamisk og læringsmålsstyret curriculum
 •  der er er fælles klare standarder for, hvad god undervisning er
 •  undervisning bygger på viden om, hvad der virker 
 •  ledere og kolleger systematisk observerer, spørger ind og giver feedback 
 •  ledelsen tager ansvar for lærernes læring og udvikling 
 •  mest mulig kompetenceudvikling foregår internt

Målstyret og erhvervsrettet undervisning er omdrejningspunktet på Sprogcenter 
Midt. Med afsæt i et klart defineret pædagogisk værdisæt underviser vi i dansk som 
andetsprog for voksne. Du skal sikre den fortsatte pædagogiske udvikling og kva-
litet, være i tæt dialog med lærerstaben og støtte dine mellemledere i den daglige 
drift. Som souschef refererer du til centerchefen og får det personalemæssige ansvar 
for ca. 100 undervisere og tre mellemledere.

Lederkompetencer og pædagogisk indsigt på højt niveau, helst inden for voksenun-
dervisning og/eller fremmed-andetsprogsundervisning, er absolutte nøglekvalifika-
tioner. Du medbringer således solid erfaring fra en lederpost i uddannelsessektoren 
og er vant til at have overblik og træffe kvalificerede beslutninger. Som person hviler 
du godt i dig selv, er tillidsvækkende, tydelig og retningssættende – egenskaber som 
sammen med dit gode humør og samarbejdsevner hurtigt gør dig til en respekteret 
leder. Du er velformuleret, skriftligt som mundtligt, og kan formidle budskaber på en 
overbevisende og motiverende vis.

Kan, vil og tør du sætte den pædagogiske dagsorden på et ambitiøst og udviklings-
orienteret sprogcenter - så er her chancen for at indgå i et handlekraftigt lederteam, 
hvor fokus ligger på læring og gode resultater. Dygtige og engagerede kolleger præger 
organisationen – og de glæder sig til et kvalificeret samarbejde. 

Vi forventer, at du har eller er parat til at tage bopæl inden for 45 minutters køreaf-
stand fra Horsens. Vi forventer også, at du er mobil, da undervisningen i Sprogcenter 
Midt er fordelt på fire skoler i Horsens, Skanderborg, Odder og Silkeborg. 

Ansøgning og CV: mailes senest den 6.3.2017 kl. 12 til job@sprogcentermidt.dk.

Ansættelsessamtaler: afholdes den 16.3.2017.

Sprogcenter Midt er en veldrevet selvejende institution, som arbejder uafhængigt af politiske og økonomiske interesser. 
Med mere end 100 medarbejdere er det Sprogcenter Midts mål at være blandt landets førende både inden for pædagogisk 
udvikling og erhvervsrettet andetsprogsundervisning. Sprogcentrets fornemmeste opgave er at lære udlændinge det danske 
sprog og de danske kultur- og samfundsforhold, så de klarer sig selv både i dagligdagen og på arbejdsmarkedet. For yderlige-
re information se www.sprogcentermidt.dk
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 Lærerstillinger 

 Lederstillinger 

VI FORVENTER, AT DU
• udover at være faglig dygti g, også er empati sk med  
 en god porti on humor
• er en dedikeret lærer, der er god ti l at moti vere dine  
 elever og er engageret og ambiti øs på skolens og   
 egne vegne 
• vil indgå i et forpligtende teamsamarbejde, hvor du  
 med dit engagement og din viden kan sparre med  
 dine kollegaer om konkrete undervisningsprojekter
• har en anerkendende og respektf uld ti lgang ti l både  
 børn og voksne

VI TILBYDER
• en positi v og fremadrett et skole 0.-9. kl. med maks.  
 24 elever i hver klasse
• en særdeles akti v og engageret lærergruppe
• et positi vt forældresamarbejde
• kollekti v decentralløn og matrikelfrihed

Hundige Lille Skole søger lærer ti l udskolingen

Ansætt else sker pr. 1. august 2017 i henhold ti l overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Ansøgningen sendes ti l skoleleder på: lsh@hundige-ls.dk. Oplysninger om skolen kan læses på www.hundige-ls.dk 
For spørgsmål ang. sti llingen kan skoleleder Lars Støchkel-Hinnum kontaktes på tlf.: 43974305 eller viceskoleleder 
Zitt a Østergaard Nielsen på tlf.: 43974306.

Hundige Lille Skole er en fri grundskole etableret i 1968. Skolen hviler på et humanisti sk menneskesyn og en demo-
krati sk grundholdning.  Der lægges betydelig vægt på et solidt samarbejde mellem forældre, lærere og elever. Skolen 
har ikke noget specifi kt ideologisk, politi sk eller religiøst ti lknytningsforhold.

Vi søger en lærer, som primært kan undervise i fagene dansk, geografi , idræt og valgfag 7.-9. klasse. Derudover skal 
du varetage klasselærerfunkti onen for kommende 7. klasse. Der kan også blive tale om varetagelse af enkelte spe-
cialundervisningsti mer.

• kollekti v decentralløn og matrikelfrihed

Ansøgningsfrist
Fredag den 

31. marts 2017 
kl.12.00

Lidt om skolen
Pedersborg Skole er en 2-3 sporet skole med 550 elever, hvoraf 200 er tilknyttet fritidstilbuddet fra 0.-6. klasse. Vi har 60 dygtige og engagerede med-
arbejdere, og har udviklet et meget velfungerende teamsamarbejde. Ledelsesteamet består af skoleleder og to afdelingsledere. Skolen er opdelt i to 
afdelinger: Nedre dæk: 0.-4. klasse samt specialklasser for børn med specifikke sproglige vanskeligheder og Øvre dæk: 5.-9. klasse samt to modtage-
klasser (fra 14 år). Pedersborg Skole er i den grad en udviklingsorienteret skole, hvor der er højt til loftet. Vi er nysgerrige og tør prøve nyt, men vi er 
også fuldt bevidste om vigtigheden af at skabe resultater. 

Pedersborg Skole søger en leder
der har store ambitioner for skolens mål - fagligt og pædagogisk
der har erfaring med skoleledelse
der er forandringsparat og god til at stå i spidsen for forandringer
der på en tillidsbaseret og anerkendende måde er god til at samarbejde
der er optaget af medarbejdernes iderigdom og faglige kunnen for at skabe trivsel og udvikling
der i en travl hverdag kan træffe beslutninger, delegere ansvar og følge op på resultaterne
der har gode relationelle, kommunikative og informative kompetencer
der kan identificere og anvende medarbejdernes ressourcer og kompetencer
der har overblik og kan skabe samarbejde, fælles retning og engagement
der har gennemført en lederuddannelse på diplomniveau eller tilsvarende

Er du interesseret? - Så skriv i din ansøgning, hvordan du vil løfte den yderst komplekse opgave som vores nye skoleleder. Beskriv, hvordan du vil stå i 
spidsen for forandringer og håndtere de udfordringer, der knytter sig til udviklingen af folkeskolen og en vellykket inklusionsopgave.
Ansøgningsfristen er den 24. marts 2017 kl. 12.00 - ansøgning med bilag sendes til pedersborg.skole@soroe.dk.

Vil du høre mere?
Du meget velkommen til at kontakte konstitueret skoleleder Bente Hansen, tlf. 57834300 / 51235288 eller afdelingsleder Sanne Bjerre, tlf. 57834300 
/ 21709717 - og gerne aftale at aflægge skolen et besøg!
Du er også velkommen til at kontakte Børne- og Familiechef Henrik Madsen tlf. 57876101 / 29683193 for yderligere information.

Vi søger en inspirerende og ambitiøs skoleleder, der kan arbejde strategisk med skolens fortsatte udvikling.

Pedersborg Skole / Rustkammervej 76 / 4180 Sorø / Tlf. 57834300  /  www.pedersborgskole.dk

Skoleleder til Pederborg Skole i Sorø
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 Lærerstillinger  Lederstillinger 

 www.hillerod.dk

AFDELINGSLEDER 
til Hanebjerg Skole

Hillerød Kommune søger en afdelingsleder til Hanebjerg Skole 
med stor mulighed for indflydelse på skolens kommende 
pædagogiske udvikling, i et arbejdsomt, friskt og systemisk 
anerkendende ledelsesteam.

Har du indsigt i ressourceområdet og de specialfaglige ind-
satser på en folkeskole? Kan du skabe engagement gennem 
personaleinddragelse omkring udvikling af vores supplerende 
undervisning og interne tilbud? Og har du desuden stor viden 
om didaktik og pædagogik i såvel den fagopdelte som den 
understøttede undervisning i indskoling og på mellemtrin. Så 
vil vi glæde os til at tale med dig.

Ansøgningsfristen er den 9. marts 2017.

Se det fulde stillingsopslag på hillerod.dk

Læs mere og  

søg stillingen på

www.frederikssund.dk

Da to af vores lærere har valgt at gå 

på pension, søger vi to lærere, der kan 

undervise i udskolingen i dansk, 

matematik, fysik/kemi, geografi og 

biologi og gerne madkundskab. 

Disse to stillinger ønskes besat pr.  

1. maj. 

Da en 3. lærer også går på pension er 

der endnu en stilling ledig pr. 1. august. 

her skal du undervise i fagene dansk, 

engelsk, 2 sprogs- og supplerende 

undervisning.

Ansøgningsfrist: 10. marts 2017 kl. 12.

Udskolingslærere  
til Slangerup skole
 

 
          

Ishøj Kommune

Matematiklærer og dansklærer  
til mellemtrin

“Ishøj Kommune ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd 
uanset alder, religion, handicap og etnisk baggrund til at søge”

1 + 1 = 3

Vi kan både regne og stave! Men når lærere og pædagoger 
samarbejder her på skolen, så bliver resultatet altså 3! Vil  
du begejstres, udfordres og anerkendes, så kom nærmere!

Strandgårdskolen favner bredt og har mange tilbud under 
skolens tag, hvortil vi søger lærere til både matematik og 
dansk på mellemtrinnet. Du bliver teamkollega med 4-5 
moderne og erfarne lærere og pædagoger. Hvor du primært 
skal undervise i dine linjefag.

Vi har været helhedsskole siden 2008, hvor eleverne har en 
sammenhængende dag fra kl. 8.10-15.35. Du vil komme til at 
arbejde i team hvor I sammen tilrettelægger den bedst  
mulige dag for børnenes læring og trivsel i et fleksibelt 

skema, som styres af årgangens mål. Vi er en ambitiøs 
arbejdsplads med høje forventninger til elever og til hinanden 
samtidig med, at vi er et sted med gode arbejdsforhold og en 
positiv stemning blandt kollegaer. 

Kig forbi vores hjemmeside www.strandgaardskolen.sko-
leintra.dk for at se mere om vores skole. Har du yderligere 
spørgsmål er du meget velkommen til at ringe til skole-
leder Birgit Lise Andersen eller souschef Lars Nørskov på 
telefon 43 73 58 61.

Ansøgning sendes via vores hjemmeside på følgende link
www.ishoj.dk/job-hos-os 
Ansøgningsfrist: 9. marts 2017

 Lærerstillinger 
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 Lærerstillinger 

jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

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

Lederstillinger Øvrige jobLærerstillinger

Vi søger en engageret og kompetent ildsjæl ti l vores 
indskoling.

Du skal fungere som klasselærer med dansk og engelsk i 
indskolingen og muligvis engelsk på mellemtrinnet. 

Vi søger en uddannet lærer, der er både prakti sk og 
teoreti sk velfunderet. Du har naturlig autoritet som 
klasseleder og er god ti l at skabe kontakt og relati on ti l 
den enkelte elev. Som minimum har du linjefag i dansk.

Du skal indgå i et teamsamarbejde med indskolingslæ-
rerne omkring eleverne og være en akti v deltager i 
lilleskolens fællesskabskultur, hvor elev- og forældreind-
dragelse er vigti gt. 

Se det fulde opslag på skolens hjemmeside: 
www.hbls.dk eller lærerjob.dk.

Ansøgning med relevante bilag mailes ti l:
humlebaek@lilleskoler.dk senest fredag d. 3. marts kl. 
12, og ansætt elsessamtaler fi nder sted i uge 10.

Humlebæk Lille Skole
Boserupvej 101 • 3050 Humlebæk • www.hbls.dk

DYGTIG OG ENGAGERET LÆRER
TIL VORES INDSKOLING

Årsvikariat 1. maj 2017 - 30.juni 2018

Vor Frue Skole, 4700 Næstved

Dansklærer til indskoling og mellemtrin

§ Ansøgningsfristen er den 23. feb. 2017

Kvik-nr. 40735030

Roskilde Kommune, 4000 Roskilde

Genopslag: Afdelingsleder på SCR Komm.

§ Ansøgningsfristen er den 06. mar. 2017

Kvik-nr. 41050773

Kommune Kujalleq, 3922 Nanortalik

Grønland søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 20. mar. 2017

Kvik-nr. 41265868

BLIK - Græsted Bibliotek, 3230 Græsted

Vejleder til Pædagogisk Læringscenter

§ Ansøgningsfristen er den 01. mar. 2017

Kvik-nr. 41306719

Sct. Marie Kirke, 6400 Sønderborg

Kirke- og kulturmedarbejder

§ Ansøgningsfristen er den 10. mar. 2017

Kvik-nr. 41324241

Fjordlandsskolen, afd. Skuldelev, 4050 Skibby

LKT- og dansklærer til Fjordlandsskolen

§ Ansøgningsfristen er den 28. feb. 2017

Kvik-nr. 41527588

Sankt Helene Skole, 3210 Vejby

Skoleleder til Sankt Helene Skole

§ Ansøgningsfristen er den 23. feb. 2017

Kvik-nr. 41587947

Ådalens Skole afd. Nord, 3600 Frederikssund

Skoleleder til Ådalens Skole

§ Ansøgningsfristen er den 28. feb. 2017

Kvik-nr. 41580416

Aabenraa Kommune, 6200 Aabenraa

Aabenraa Kommune søger ny skolechef

§ Ansøgningsfristen er den 03. mar. 2017

Kvik-nr. 41580752

Islands Pædagogiske Universitetsskole, 105 Reykjavík, Island

To rejselærere til danskundervisning i Island

§ Ansøgningsfristen er den 20. mar. 2017

Kvik-nr. 41576648

Gilbjergskolen, 3250 Gilleleje

Skoleleder Gilbjergskolen

§ Ansøgningsfristen er den 23. feb. 2017

Kvik-nr. 41687353
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Kirstine Seligmanns Skole, 7100 Vejle

Lærer søges til Kirstine Seligmanns Skole

§ Ansøgningsfristen er den 17. mar. 2017

Kvik-nr. 41660256

Ida Holsts Skole, 5700 Svendborg

Børnehaveklasselærer/børnehaveklasseleder

§ Ansøgningsfristen er den 20. mar. 2017

Kvik-nr. 41684933

Mølleskolen, 8660 skanderborg

Skoleleder til Mølleskolen

§ Ansøgningsfristen er den 05. mar. 2017

Kvik-nr. 41912898

Søndersøskolen, 3500 Værløse

Har du lyst til nye udfordringer?

§ Ansøgningsfristen er den 03. mar. 2017

Kvik-nr. 41913169

Gadstrup Skole, 4000 Roskilde

Genopslag: Gadstrup Skole søger dygtig lærer

§ Ansøgningsfristen er den 23. feb. 2017

Kvik-nr. 41913896

Slagelse Kommune, 4200 Slagelse

Faglig konsulent i idræt og bevægelse

§ Ansøgningsfristen er den 24. feb. 2017

Kvik-nr. 41912279

Sofiehøj Friskole, 4070 Kirke Hyllinge

Sofiehøj Friskole søger lærer på fuld tid

§ Ansøgningsfristen er den 24. feb. 2017

Kvik-nr. 41914232

N. Zahles Gymnasieskole, 1358 København K

Lærer med linjefag i musik og dansk

§ Ansøgningsfristen er den 01. mar. 2017

Kvik-nr. 41913075

Skolen på Islands Brygge, 2300 København S

Afdelingsleder til Skolen på Islands Brygge

§ Ansøgningsfristen er den 05. mar. 2017

Kvik-nr. 41922234

Skolen på Islands Brygge, 2300 København S

Afdelingsleder til nyoprettet stilling – genops.

§ Ansøgningsfristen er den 05. mar. 2017

Kvik-nr. 41947847

Humlebæk lille Skole, 3050 Humlebæk

Dygtig og engageret lærer til vores indskoling

§ Ansøgningsfristen er den 03. mar. 2017

Kvik-nr. 42010637

Søndervangskolen, 8450 Hammel

Lærer og børnehaveklasseleder

§ Ansøgningsfristen er den 24. feb. 2017

Kvik-nr. 41994844

Aarhus Kommune, Børn og Unge, 8260 Viby J

Bliv skoleleder i Aarhus Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 03. mar. 2017

Kvik-nr. 41995459

Christianskolen, 1967 Frederiksberg C

Dansklærer til specialskolen Christianskolen

§ Ansøgningsfristen er den 23. feb. 2017

Kvik-nr. 42011245

Lyngby Friskole, 2800 Kgs. Lyngby

Dygtig dansk- og fransklærer

§ Ansøgningsfristen er den 06. mar. 2017

Kvik-nr. 41966677

Hedelyskolen, 2670 Greve

Visionær faglig leder med souscheffunktion

§ Ansøgningsfristen er den 02. mar. 2017

Kvik-nr. 42073613

Sprogcenter Midt Horsens, 8700 Horsens

Sprogcenter Midt søger souschef

§ Ansøgningsfristen er den 06. mar. 2017

Kvik-nr. 42104775

Vibeholmskolen, 2635 Ishøj

Vibeholmskolen søger en barselsvikar

§ Ansøgningsfristen er den 06. mar. 2017

Kvik-nr. 42131708
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Fantastisk hus 
tæt på Rom
Sjælfuldt helårsbolig med 
Normas absolut bedste 
beliggenhed. Panorama-
udsigt over bjerge, hav og 
olivenlunde.
Telefon: +4560226802 
casanorma.com

Feriehus I 
Middelalderbyen Ribe
Dejligt feriehus i Ribe by-
midte. Se mere om huset 
på hjemmesiden www.
pederdovnslippe.dk
Telefon: 61356993 
www.pederdovnslippe.dk

Landsbyhus i 
Sydfrankrig
Velfungerende lille, røgfrit 
hus nær Pyrenæerne. 7 
km fra Middelhavet. Bilfri 
cykelvej til stranden.
Telefon: 44480904 / 
21603445 
www.  la-petitesse.dk

Påskeferie i København
Familievenligt hus på 
Amager lejes ud i uge 15 
og 16.
Telefon: 21846939

Athen - ferielejlighed 
midt i centrum
Fantastisk ferielejlighed 
midt i Athen (Plaka) med 
panoramaudsigt over 
Akropolis. 88kvm - fra 5 
dg. Se fotos!
Telefon: 20598057 
www.athen4u.dk

Dejligt hus i 
Languedoc til salg.
Pris ca. 1.270.000 kr.
Huset er gennem renove-
ret i 2007/ 2009 i en lys 
nordisk stil iblandet fransk 
charme.
Telefon: 0045 30267535 eller 
0045 20843848 
www.cuxac.dk

Perle direkte ud til 
Flensborg Fjord
80 m2 sommerhus - ide-
elt, til 6-8 personer - di-
rekte adgang fra haven til 
stranden, hvor gendarm-
stien går forbi.
Telefon: 30 32 77 31

Lej et stort sommerhus
Norsk træhus, Bjerge 
Sydstr. Storebælt, 10 so-
vepl. 2 badevær. vaske-og 
opvaskemaskine, udlejes i 
juli. ikke-ryger
Telefon: 20908530

FANØ - Sommerhus ved 
Nationalpark Vadehavet
Sommerhus 60 m2, 6 
sovepladser fordelt på 
3 rum.
Beliggende Rindby 
Strand. 700 til strand og 
indkøb.
Telefon: 21272062

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

Strandgårdskolen, 2635 Ishøj

Matematiklærer og dansklærer til mellemtrin

§ Ansøgningsfristen er den 09. mar. 2017

Kvik-nr. 42132126

Pedersborg Skole, 4180 Sorø

Skoleleder til Pedersborg Skole i Sorø

§ Ansøgningsfristen er den 24. mar. 2017

Kvik-nr. 42131551

Lundtofte Skole, 2800 Kgs. Lyngby

To lærere til barselsvikariater

§ Ansøgningsfristen er den 10. mar. 2017

Kvik-nr. 42239013

Syvstjerneskolen, 3500 Værløse

Engageret lærer til barselsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 24. feb. 2017

Kvik-nr. 42282409

Søndersøskolen, 3500 Værløse

Er du til naturfag og stærkt teamsamarbejde?

§ Ansøgningsfristen er den 23. feb. 2017

Kvik-nr. 42283195

Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov, 3400 Hillerød

Afdelingsleder til Hanebjerg Skole

§ Ansøgningsfristen er den 09. mar. 2017

Kvik-nr. 42282770

Slangerup Skole, afd. Kingo, 3550 Slangerup

Udskolingslærere til Slangerup Skole

§ Ansøgningsfristen er den 10. mar. 2017

Kvik-nr. 42282849

Odder Kommune, 8300 Odder

To nyoprettede skolelederstillinger

§ Ansøgningsfristen er den 01. mar. 2017

Kvik-nr. 42283888

UU Vallensbæk, 2665 Vallensbæk Strand

Uddannelsesvejleder (genopslag)

§ Ansøgningsfristen er den 08. mar. 2017

Kvik-nr. 42282724

Hundige Lille Skole, 2670 Greve

Lærer til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 31. mar. 2017

Kvik-nr. 42284068

Region Hovedstaden, Geelsgårdskolen, 2830 Virum

Barselsvikarer til Geelsgårdskolens Spor 3

§ Ansøgningsfristen er den 12. mar. 2017

Kvik-nr. 42287686

149517 p40-49_FS0417_Lukkestof.indd   47 17/02/17   15.46



48 /  F O L K E S K O L E N  /  0 4  /  2 0 1 7

rubrikannoncer

KLAG! hvis du ikke 
får bladet

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

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

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

ITALIEN HOS HANNE
På charmerende lille familiehotel med
hyggelige værelser og ferielejligheder
i Rimini ved Adriaterhavets skønne sandstrand fra 
kr. 200/pers.

Eller nær TOSCANA, 2 landhuse  
med pejsestue, køkken, 3 værelser, 2 wc og lille 
have, udlejes hele året fra kr. 3.200/uge.

Hanne Astrup Pietroni
Tlf. +39 335 8239863
www.hotel-dalia.it
e-mail: hanne@hotel-dalia.it

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

SPECIALIST I STUDIEREJSER

En oplagt tur for 

8-9-10. klasserne
Byen er både hyggelig og overskuelig. 

Her er det trygt at lade de unge færdes 

på egen hånd.
 fra kr. 1995

Pris inkl. fly t/r og 4 nætter 
med morgenmad

TLF. 7020 9160   |   WWW.SBTOURS.DK

– ring og hør nærmere

EDINBURGH 
Mange spændende ting at se

London...... fra kr. 1450 
Prag.......... fra kr. 1695
Krakow...... fra kr. 1795 
Barcelona.. fra kr. 2095

NYHED! Kombiner skolerejsen med aktiviteter fra vores 
nye aktivprogram i Krakow - fx:
- Rafting på Dunajec floden
- Klatring og vandring i Tatra National Park
- Reb-bane i trætoppene (Krakowski Park Line)

Ring på 8020 8870 og få et tilbud til din gruppe!

Louise Fog

ALFATRAVEL.DK - INFO@ALFATRAVEL.DK - 80 20 88 70

SKOLEREJSE TIL KRAKOW
FRA KUN 1.588,-/PERS.

 Kirsten Kallesøe

Prisen inkluderer:
• Busrejse t/r (fly er også muligt)
• Indkvartering i flersengsværelser
• Morgenmad

BLIV KLOG PÅ KRAKOW

Lejrskole i Sønderjylland
Universe, 1864 og Tyskland
www.6401.dk
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

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

145.000 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. 5  20. februar 27. februar 9. marts
Folkeskolen nr. 6  6. marts 13. marts 23. marts
Folkeskolen nr. 7  21. marts 28. marts 6. april
Folkeskolen nr. 8  3. april 18. april 27. april

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

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

134. årgang, ISSN 0015-5837 

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

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

Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk

Tatiana Shnyreva, chefsekretær 
(vikar), tat@folkeskolen.dk,  
telefon: 33 69 64 00
Henrik Ankerstjerne Hermann,
bladredaktør, hah@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Journalister
Pernille Aisinger (barsel),  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
seb@folkeskolen.dk
Esben Christensen,  
esc@folkeskolen.dk 
Mikkel Medom,  
mim@folkeskolen.dk  
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk 
John Villy Olsen,  
jvo@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk
Emilie Palm Olesen,  
epo@folkeskolen.dk 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

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

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

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds
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Forsidefoto: Lars Aarø
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 28: 

Tag med til Asferg Skole, som har  
120 elever og ti lærere. 

MANGE 
LANDSBYSKOLER DØR:  

VI OVERLEVER
559

BLOGINDLÆG PÅ
FOLKESKOLEN.DK I 2016 
R E D A K T I O N E LT  R E G N S K A B  S I D E  1 6

L Æ S  S I D E  6

»KRIFA ER BILLIGERE, HVORFOR SÅ DLF?« SPØRGER LÆRER

L Æ S  S I D E  2 2

ET SKEMA, 
 DER FAVNER
ALLE ELEVER 
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U S KO L E T  V E D  M O R T E N  R I E M A N N

SÅ KAN DE LÆRER DET / 120

Tegning: Craig Stephens

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

Sent ude?  
Her er sidsteøjebliksideer  
til fastelavn
Hvad enten det er på skolen 
eller i privat regi, byder et 
fastelavnsarrangement med 
tøndeslagning på snesevis 
af udfordringer for moderne 
voksne mennesker, det siger 
sig selv. 

Udklædning
Start med at gøre op med 
dig selv, hvilken grad af 
engagement du er parat 
til at lægge i foretagendet. 
Ingen eller næsten ingen 
udklædning (hat) kan nemt 
fortolkes som mangel på en-
tusiasme.

Omvendt kan det også 
blive for meget. Ingen ønsker 
at ende som Victorias mor. 

Vælg en realistisk mel-

lemting, hvor antallet af re-
kvisitter heller ikke bliver en 
hindring, når du skal hjælpe 
din datter/søn/yndlingselev 
med at blive den bedste og 
stærkeste. 

En klovnemaske er jo 
altid munter, og nogle af 
de øretæveindbydende ot-
teårige med dårligt tegnede 
lyn i panden viser sig ofte 
overraskende nemme at 
skræmme. 

Din idé med en skæg Do-
nald Trump-paryk er god. Så 
god, at cirka halvdelen af de 
øvrige deltagere har fået den 
samme i år. 

En eller anden type af 
uniform kan indimellem give 
fordele på vej hjem fra arran-

gementet. Undertiden endda 
også når du er kommet hjem. 

Undgå at klæde dig ud 
som fastelavnstønde. Det 
afstedkom nogle uheldige 
misforståelser sidste år. 

Tøndeslagning
Har du et lille barn, der skal 
hjælpes, så overvej, om ikke 
det er mest effektivt bare at 
overtage køllen selv, når der 
skal slås. På den måde vil 
barnet kunne opleve din ind-
sats som inspiration og al-
lerede til næste år performe 
målbart bedre.

Varer det for længe i 
køen, bør du tage ansvaret 
på dig og klart og tydeligt 
råbe nede bagfra, om de ikke 

kan åbne en tønde til. Vi er 
altså faktisk nogle, der har 
ting, vi skal nå bagefter. 

Undgå for Guds skyld at få 
vagten som den, der skal stå og 
forsøge at kontrollere det ene 
umulige bræt, der altid hænger 
tilbage i rebet til sidst og hviner 
om ørerne på de få, der ikke al-
lerede er flygtet ind i varmen.

Kattekonge/-dronning
Hvis det lykkes at få sejren i 
hus, bør det fejres med ma-
nér. Alle vil kunne forstå be-
hovet for at løbe rundt med 
barnet på skuldrene under 
fremførelse af »We Are The 
Champions« og klassike-
ren LÅÅÅÅÅÅÅ LÅ-LÅ-LÅ 
LÅÅÅ-LÅÅÅ.   

Ender det alligevel med, 
at en anden møgunge har 
heldet, gælder samme regel 
som i flyvemaskiner: Sørg for 
at græde selv først, inden du 
trøster dit barn.

Efter hovedarrangemen-
tet venter nye udfordringer. 
Med lidt snilde kan du ret 
nemt komme til at smage 
både en af fastelavnsbol-
lerne med creme OG en af 
dem med syltetøj, selv om 
der ifølge Victorias mor kun 
er til børnene.

FOR KORTE NYHEDER

KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 
TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

BESTIL GRATIS PRØVEPERIODE PÅ 
TO NYE DIGITALE LÆREMIDLER

Det populære stave- og grammatikmateriale Stav findes også i en digital 
udgave til 1.-8. klassetrin. Vælg den løsning, som passer din skole og  
dine elever bedst.  
 

  giver læreren en række fordele; bl.a. er materialet 100 % 
selvrettende, giver løbende overblik over klassens samlede og hver enkelt 
elevs niveau samt mulighed for rapportgenerering til fx skole-hjem-samtaler 
og udarbejdelse af elevplaner.

  er systematisk opbygget med grammatik, stavetræning og 
tegnsætning samt diktater på tre niveauer. Til hvert klassetrin er der tilføjet ca. 600 
supplerende opgaver i forhold til papirudgaven af STAV. Materialet er motiverende 
for eleverne, da der er spilelementer indbygget i hver opgave ved hjælp af et point-
system. 

  tilgås med UNI login og er tilskudsberettiget.

Spil og træn på eget niveau
Et digitalt, kreativt og adaptivt  trænings- og undervisningsmateriale. Sværhedsgraden 
i øvelserne tilpasser sig automatisk den enkelte brugers niveau, og materialet kan an-
vendes af alle elever på alle klassetrin.

Eleverne får deres planter i Matematikhaven til at vokse ved at spille og træne. Jo bedre 
og flittigere man er til at spille, jo smukkere og større vokser ens planter sig. Resultater og 
indsats belønnes med virtuelle præmier.

Selvrettende og giver læreren overblik 
Systemet er selvrettende og beregnet til selvstudie. Det kan anvendes i sammenhæng 
med alle matematiksystemer og er oplagt at bruge til træning i fx faglig tid. Læreren kan 
identificere elevens styrker og problempunkter og kan løbende følge elevernes udvikling.

Nem og hurtig adgang med UNI login eller med unikt login som forælder. Licens til 
Matematikhaven købes per elev og giver eleverne ubegrænset adgang i licensperioden  
på 6, 12, 24 eller 36 måneder.

GRATIS PRØVEPERIODE
Prøv Stav Online gratis i 14 dage. 
Stav Online 2-8 kan bestilles nu 
og Stav Online 1 fra 1. maj.

Tilbuddet gælder til de klassetrin, 
man ikke tidligere har prøvet 
eller købt Stav Online til.

Bestil på stav-online.dk.

GRATIS PRØVEPERIODE  

Prøv Matematikhaven gratis 
i 1 måned. 

Læs mere, og bestil på DPF.DK.

1-8

Mød os
på Danmarks

Læringsfestival og
Skolemessen
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