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at tone frem på 
skærmen i Sofa-
skolens online-
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Børnehaveklasseleder 
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Foto: Bo Tornvig

Louise Scheele 
Elling om at 
skabe et forløb for 
mundtlighed.
Foto: Thomas Arnbo

Drømmen om det 
perfekte system

»Forestil dig ét enkelt sted, hvor lærerne kan 
tjekke, om edb-lokalet er reserveret, hvornår 

der er møde, og hvem der skal være vikar for én. 
Et sted, hvor også eleverne har adgang og kan finde 
ugeplaner og skoleskema, føre log over deres lek-
tier og gemme dokumenter i mapper, hvor læreren 
kan finde dem uanset tid og sted«.

Sådan lød det forjættende i Folkeskolen 16. ok-
tober 2003, da SkoleIntra blev præsenteret som 
svaret på alle læreres drøm om et it-system. Det var 
dengang, it hed edb, og forældrene ikke behøvede 
at boltre sig i lange debattråde. 

Mange rettelser, tilføjelser og ærgrelser senere 
blev SkoleIntra så endegyldigt lagt i graven ved års-
skiftet 2019/2020 – men drømmen lever videre. Nu 
skal den leves ud i Aula. 

Du ved ikke, hvad du har, før du har mistet det, 
siger talemåden. Aula skulle være det enkle og 
brugervenlige system, som betød, at forældre, læ-
rere og elever nemt kunne få skolehverdagen til at 
hænge sammen. Det skulle ikke forpestes af de tal-
rige sidespor og småtilføjelser, som til sidst gjorde 
SkoleIntra til en uoverskuelig jungle for mange. 

Men udviklingen af det simple, overskuelige og 
brugervenlige system to end all systems, Aula, har 

vist sig at lide af samme udfordringer som alle andre 
it-systemer. Belært af erfaringer kørte udviklerne 
ganske vist pilotforsøg og indhøstede viden fra bru-
gerne, inden det blev sat i drift. Men de erfaringer 
blev af uransagelige årsager ikke anvendt til at ud-
vikle de dele af systemet, som lærerne efterspørger, 
viser Folkeskolens aktindsigt. I stedet går udviklerne 
efter et kommunikationsværktøj til forældre. 

Lærerne er derfor henvist til at bruge forskelli ge 
systemer i kommunikationen med forældre, Pæ da-
gogisk Psykologisk Rådgivning, elever og DLF. For 
eksempel bruger mange Outlook ved siden af Aula. 
Aula kan bare ikke synkronisere kalender med 
Outlook. 

I en presset skolehverdag giver det 
helt unødvendig stress. Og hvorfor? 
Skolen er først og fremmest til for un-
dervisningens skyld, og derfor burde 
det være de funktioner, som blev 
prioriteret. 

I disse coronatider er lærerne så kommet på 
ekstra digitalt overarbejde. Men – og her træder en 
anden god gammel talemåde ind i billedet: Intet er 
så galt, at det ikke er godt for noget. For det store 
it-eksperiment er i fuld gang, og lærerne er ved at 
finde ud af, hvordan man kan bevæge sig fra en til 
en-øveopgaver til kreative produktioner, klassemø-
der og gruppearbejde. 

Samtidig har den coronaramte hverdag dog sat 
en tyk streg under, hvad vi går glip af, hvis vi kun 
kommunikerer via skærm. For den springende og 
intuitive dialog, som fører til udvikling af nye tan-
ker og en følelse af fællesskab og glæde, støttes ikke 
af de digitale systemer. 

Lad os komme tilbage til vores analoge verden. 
Og lad den verden blive støttet af et Aula, som priori-
terer lærernes undervisning. Det er den, skolen lever 
for. Analogt eller digitalt. 

Hanne Birgitte Jørgensen                                                                                                    
ansv. chefredaktør

HJO@FOLKESKOLEN.DK

M Ø D  I  B L A D E TM Ø D  I  B L A D E T



INDHOLD

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

10

Sprogprøver i en coronatid
Første år med sprogprøver i 

0. klasse er hæmmet af 
skolernes nedlukning. 

6

Skolestart efter corona
Fokuser på at opbygge 

klassefællesskabet og relationerne, 
det faglige kan vente, råder eksperter.

EN SJOV  
DAG I  
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Flyt matematik-,  
kemi- og biologi- 

timerne ud i  
naturen for en dag! 

• 2. - 30. juni samt   
 26., 27. og 28.  
 august 2020

• Løs opgaverne  
 i Dyrehaven og  
 på Bakken

• For 4. – 6. klasse*   
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• Læs mere på  
 bakken.dk/natur
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**Alle opgaver er lavet med udgangspunkt i Fælles Mål for primært 
fysik/kemi og matematik, men biologi og geografi er også tænkt ind. 
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Læg roligt ud og spørg nysgerrigt eleverne, hvordan de har oplevet 
coronakrisen, når skolehverdagen vender tilbage. Selv om alle er bagud 
fagligt, vil trivslen og klassefællesskabet være det vigtigste, siger 
pædagogiske eksperter. 

NÅR SKOLEN 
    ÅBNER IGEN

N år skolen åbner igen, vil der være 
enormt store forskelle på, hvad ele-
verne har oplevet under coronakrisen i 
hjemmet. Derfor er det vigtigt at finde 

ud af, hvordan børnene har det. Få dem til at 
fortælle, tegne og skrive om deres oplevelser 
– og selv om der ligger et pres i forhold til pen-
sum, skal det ikke gå for hurtigt. Sådan lyder 
anbefalingerne fra flere pædagogiske eksperter.

Nogle elever har måske oplevet at have 
god tid med mor og far, mens andre har væ-
ret i belastede situationer og med bekymrede 
forældre. Derfor bliver lærerne nødt til at tage 
sig tid til at ’tune’ ind på eleverne igen.

»Jeg er bekymret for børnene i udsatte 
positioner. De kan komme tilbage uden nogen 
former for ro på. Der er det vigtigt at huske, 
at alle børn gør det godt, når de kan. Så hvis 
der er børn, der kryber endnu mere i et mu-
sehul, eller som råber mere og er udadreage-
rende, så er det neuropsykologisk afgørende, 
at læreren hjælper en indre ro i barnet på vej, 
for at alle kan komme i gang med at arbejde, 
lære, lege, sidde stille og slå op på side 37«, 
siger Louise Klinge, der er ph.d. og skolefor-
sker i relationskompetence.

Hendes anbefalinger er, at kontaktlærerne 
sætter en tegne- eller skriveøvelse i gang, for 
eksempel om hvad der har været det bedste 
og det værste ved at være hjemme under 
coronakrisen. Og også meget gerne et helt 
åbent spørgsmål om, hvorvidt der er noget, 

eleverne synes er vigtigt lige nu. Når man 
spørger åbent, kan man godt blive overrasket 
over, at de måske er bekymrede over noget 
helt andet, end læreren lige tror. Eller at de 
slet ikke er bekymrede.

»Det kan godt være, at mange gerne vil i 
gang med noget fagligt, og det er også fint, 
men det behøver ikke at tage lang tid lige at 
vise børnene, at man gerne vil dem. Det er 
vigtigt for at få skabt ro i børnenes system. 
Der kan være nogle, der har det dårligt. 
Nogle, der har haft rigtig god digital kontakt 
hjemmefra, men der kan også have været 
digital mobning. Så vis børnene, at du er der 
for dem, lyt – og helst på en gåtur frem for i 
en rundkreds i klassen. For nogle er det svært 
med øjenkontakten og med at skulle fortælle 
for hele klassen«, siger Louise Klinge.

Skoleforskeren lægger vægt på, at det vil 
være godt at gå nogle ture med hele klassen, 
hvis det er muligt.

»Gerne en lang tur, hvor læreren kan ob-
servere, hvilke børn der søger hinanden, og 
hvor læreren selv har mulighed for at tage 
kontakt til forskellige elever. Samtaler skal 
ikke altid foregå i plenum, for det er for sår-
bart for nogle«, siger Louise Klinge.

Skrive- eller tegneøvelsen anbefaler hun 
til alle klassetrin – også 9.-klasseeleverne, 
der måske frygter at være kommet for langt 
bagud fagligt og med gru ser afgangsprøverne 
nærme sig.

T E K S T :  H E L L E  L A U R I T S E N  •  I L L U S T R A T I O N :  M A R Í A  L U Q U E

SÅDAN KOMMER I 
GODT I GANG IGEN
  Brug tid på at tale sammen i klassen. 

Hvordan har eleverne oplevet 
coronakrisen?

  Lad eleverne tegne eller skrive om 
deres oplevelser. Også de ældste 
elever.

  Klassens fællesskab skal 
genetableres. Relationerne er det 
vigtigste.

  Spørg nysgerrigt, og lyt. Brug selv 
et neutralt og ikke for følelsesladet 
sprog.

   Hold øje med, om nogle elever viser 
tegn på mistrivsel, trækker sig, er 
triste.

  Husk selv at få talt med alle 
kollegerne om, hvordan I har haft det. 
I har også brug for at få ladet op og 
glædes over det voksne fællesskab 
på skolen.

C O R O N A
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»Det er ikke tidskrævende at fortælle eleverne, at man ger-
ne vil dem og er glad for, at alle er tilbage i skolen. Og det 
har en langt større betydning for dem, end man lige skulle 
tro. Så kan læreren fint sætte gang i meningsfuld under-
visning bagefter og sige: 'Nu smøger vi ærmerne op'. Bare 
læreren signalerer ro, og at, 'vi er sammen om det her, 
og at det nok skal gå alt sammen. Vi når det hele'. Sådan 
at den voksne tager ansvar for en god og rolig stemning«, 
forklarer Louise Klinge.

Faktisk mener hun, at skriveøvelsen skal deles med 
klassens øvrige lærere, så alle har et billede af, hvor de 
enkelte elever befinder sig lige nu og her.

Tal i neutralt sprog – vær den voksne
Det er det samme, formanden for skolepsykologerne – Pæ-
dagogisk Psykologisk Forening – Jette Lentz understreger. 
Lærerne skal gøre alt for at støtte eleverne, når de begyn-
der i skolen igen efter den ufrivillige pause. Og der skal 
også være plads til at tale om det, der er svært.

»Det er vigtigt at få bygget relationerne op igen. Nogle 
elever har været særligt udfordret ved at være hjemme, 
nogle har måske diagnoser og har haft svært ved at få struk-
tur nok derhjemme, andre har kun set den ene forælder, 
fordi de er skilt. Der kan være mange, der har særlige udfor-
dringer«, siger Jette Lentz.

»Som fagpersoner skal vi gøre alt for at støtte eleverne. 
De må aldrig opleve, at de lades alene. Så når skolen åb-
ner igen, er det vigtigt at være nysgerrig på, hvad eleverne 
er optaget af. Hvor er de henne – måske har nogle hørt 
alt for mange nyheder, og så er det vigtigt at nuancere 
tingene lidt«.

Jette Lentz mener, at lærerne skal afsætte tid i klassen til 
at tale om, hvordan det har været. Hvad har været positivt? 
Hvad har været svært? Og hvad har de tænkt? 

Her er det vigtigt at bruge et neutralt sprog, når man 
taler med eleverne. Et sprog uden for mange følelsesudtryk. 

»Lærerne skal ikke udstille deres egen angst. Vi skal være 
de voksne. Og så kan man også tale om, hvad der får os til at 
mestre sådan en krise. Hvad vi har lært, og måske kan man 
spørge, om alle har set nogle af de sjove videoer, for eksem-
pel om hvordan man vasker hænder rigtigt. Det må godt 
være sjovt også«, opfordrer Jette Lentz.

»Ved at lytte til, hvad eleverne har lært af krisen, kan vi 

voksne bedre inddrage dem. Vi kan tale om, at vores sam-
fundssind betyder meget. Alle børn vil gerne hjælpe, og de 
vil gerne værdsættes for at hjælpe«, siger hun.

Så selv om eleverne er kommet bagud fagligt, må læ-
rerne ikke glemme trivslen og klassefællesskabet. Både ele-
verne imellem og lærer og elev imellem.

Vi skal være tolerante over for hinanden
Da fraværet af skolehverdagen har været svær for alle, må 
lærerne huske på, at de også selv har været i en ukendt si-
tuation, lyder rådet fra Danmarks Lærerforening (DLF).  

»Vi har alle været igennem en krise – både sammen og 
hver for sig. Det skal vi klart bruge noget tid på. Så er der 
selvfølgelig også en faglig opsummering, og alle skal godt 
i gang igen, men det her har været helt anderledes end 
noget, vi ellers kender«, siger Regitze Flannov, formand 
for undervisningsudvalget i DLF. Derfor vil det tage tid at 
genetablere klassens fællesskab: 

»Trivslen skal genoprettes, og vi skal tale sammen om 
det, vi har oplevet. Eleverne har jo ufrivilligt haft en helt 
anderledes hverdag. Nogle har været syge, eller de har haft 
syge familiemedlemmer. Nogle forældre har haft travlt, for-
di de skulle arbejde hjemme, så alt har været anderledes«. 

Samme opfordring om at passe på hinanden kommer 
fra skoleforsker Louise Klinge. Hun mener, at de voksne 
skal huske at udvise forståelse for hinanden, da corona-
krisen har gjort det presset for alle at arbejde og leve på 
andre måder. Alle har brug for et roligt nervesystem, når 
de skal agere. Derfor er der i særlig grad brug for en venlig 
og omsorgsfuld kultur.

»Mennesker gør det godt, når de kan. Så vi skal alle 
være tolerante«. Og så skal vi i øvrigt passe på med at pro-
blematisere alting, råder Louise Klinge:

»Børn er så meget i nuet, så noget spændende fagligt 
arbejde kan være et helle for mange. Det handler også om 
at kunne glemme sig selv, og det kan ske, når man sætter 
gang i noget meningsfuldt arbejde. Et af de grundlæggende 
psykologiske behov, mennesker har, er vores samhørig-
hedsbehov, og det har været hæmmet under coronakrisen. 
Så det er godt med en masse undervisning, hvor eleverne 
skal interagere med hinanden, tale med makkeren, arbejde 
i grupper, hjælpe hinanden«. 
hl@folkeskolen.dk

VÆR OBS PÅ MISTRIVSEL 
Skolepsykologernes formand, Jette Lentz, opfordrer til at være opmærksom på, at det 
kan blive rigtig svært for nogle elever at komme tilbage i skole. For en gruppe af særligt 
udfordrede elever kan det faktisk blive værre, når corona-krisen klinger af, vurderer hun. 
Hér er det vigtigt, at lærere og psykologer har styrke og kan screene de elever, der har 
brug for hjælp.

»Sørg for at bemærke de elever, der trækker sig, virker triste og måske har begyndende 
skolefravær. Det er tegn på mistrivsel og skal helst fanges«, siger Jette Lentz fra 
Pædagogisk Psykologisk Forening.

Vi har alle været 
igennem en krise 
– både sammen og 
hver for sig. 
Jette Lentz,
formand for skolepsykologerne 
– Pædagogisk Psykologisk Forening

C O R O N A
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HJÆLP 
BØRN FRA 
FLUGT TIL 
SKOLEGANG
Flugt, krig og katastrofer kan give 

børn alvorlige mentale ar. Med Fra 

flugt til skolegang kan du hjælpe 

børn, der har været på flugt, til en 

god og tryg skolegang i Danmark.

Red Barnets helhedsorienterede ind-

sats tilbyder gratis undervisnings-

materiale til børn i indskoling og 

mellemtrin, ICDP certificerede kur-

ser for fagpersoner samt workshops 

for forældre.

Læs mere her: 
redbarnet.dk/fraflugttilskolegang  

• Undervisningsmateriale 

• ICDP  
certificerede kursusforløb 

• Forældreworkshops 

GRATIS
»Jeg bøjer mig 
i støvet«
»Helt overordnet bøjer jeg mig simpelthen i støvet. 

Vi beder lærerne om at løse en opgave, der ikke bare 

er umulig. Der er en hel del, der på samme tid er 

umuligt. Mange lærere har børn derhjemme, de også 

skal tage sig af, og de er ikke decideret uddannet 

i fjernundervisning, det har jo ikke lige været på 

skemaet i deres uddannelse. Og al den didaktik, som 

lærerne anvender, har nogle helt andre vilkår. Man 

kan faktisk overhovedet ikke tage for givet, at lærerne 

kan det her – hverken didaktisk eller digitalt. Men 

alligevel lykkes det«, siger børne- og undervisnings-

minister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Læs interviewet på folkeskolen.dk/1838963

En aftale mellem regeringen og det offentlige 

arbejdsmarkeds parter giver kommuner og skoler 

mulighed for at sende lærere på tvungen ferie i 

»hjemsendelsesperioden«.. Det fik mange lærere 

straks at føle, da de trods planlagt nødundervisning i 

slutningen af marts blev »sat til at afvikle frihed«.. 

Det fik Danmarks Lærerforening til at kontakte 

KL og Skolelederforeningen, og før påske sendte 

organisationerne derfor et fælles brev ud til skoler og 

kommuner. I brevet indskærpede de blandt andet, 

at: »lærere, der har tilstrækkelige opgaver med 

nødundervisning, fortsætter som udgangspunkt 

med dette. Skoleledelsen beslutter efter dialog med 

den enkelte lærer, om læreren har opgaver, der skal 

løses, eller om der er mulighed for, at læreren kan 

holde fri«.

1.200 
københavnske lærere har udnyttet et  

lyntilbud fra Københavns Kommune 

om at komme på skolebænken for at få  

hjælp til nødundervisning.

I en ny spørgeundersøgelse i Folkeskolens lærerpa-

nel svarer 66 procent af udskolingslærerne, at de er 

bekymrede for, om deres afgangselever kommer til 

at miste for meget undervisning på grund af corona-

nedlukningen. Flere lærere så gerne, at undervis-

ningsministeren i år aflyser udtræksprøverne. Janus 

Neumann, lærer på Skovshoved Skole i Gentofte, 

er en af de lærere, som er bekymret for elevernes 

undervisning: »Det er jeg helt åbenlyst. Jeg kan 

give videofeedback, men de ville få så meget mere 

ud af klassediskussion og den dynamik, der er i en 

klasse«, siger han.

Fyldte klasser er  
smittereder

66 %

Fælles brev: Nødundervisning 
kommer før tvungen ferie

Regeringen håber at kunne begynde en åbning af 

Danmark efter påske – også skolerne. Men i et dansk 

klasselokale er der typisk to kvadratmeter per elev, 

og det giver dårligt indeklima og god mulighed for, at 

virus kan smitte fra person til person, advarer eksper-

ter. Det vil derfor være forbundet med stor risiko at 

genåbne skolerne med fuld klassekvotient.
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C O R O N A

Sårbare elever i 0. klasse kan komme i klemme, 
fordi de ikke modtager sprogstimulering under 
coronakrisen. Skoleledere bør derfor ikke lægge 
for stor vægt på sprogprøven i  børnehaveklassen, 
advarer lektor.

F O R S K E R : 

Sprogprøven 
bør ikke stå 
alene

T E K S T :  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  O G  E R I K  B J Ø R N

F O T O :  B O  T O R N V I G

Børnehaveklasseelever på 40 skoler 
skal i dette skoleår gennem flere 
sprogprøver og sprogstimulering for 
første gang. Klarer de ikke prøver-

ne, kan de som udgangspunkt ikke rykke op i 
1. klasse. Men nu minder en af forskerne bag 
sprogprøverne om, at i år ikke er et normalt 
undervisningsår på grund af coronapande-
mien. Landets skoler har været lukket, og det 
bør skolelederne tage hensyn til.

»Der er krav om, at børnene får hjælp og 
sprogstimulering i løbet af skoleåret. Det gør 
de fleste ikke lige nu. Der er virkelig nogle 
børn, der kan komme i klemme«, siger Laila 
Kjærbæk, lektor på Syddansk Universitets 
Institut for Sprog og Kommunikation.

Hun har været med til at udvikle de sprog-
prøver og læremidler til sprogstimulation, 
som i år er blevet obligatoriske for børnehave-
klasserne på 40 skoler. Det er skoler, som er 
omfattet af regeringens såkaldte ghettopakke. 

På disse skoler skal eleverne gennem sprog-
stimulering og op til tre sprogprøver i løbet 
af børnehaveklassen. Vurderes eleven ikke 
sprogparat ved det tredje obligatoriske eller 
et fjerde frivilligt sprogprøveforsøg, »skal ele-
ven som udgangspunkt igen undervises i bør-
nehaveklassen i det efterfølgende skoleår«, 
lyder teksten på Undervisningsministeriets 
hjemmeside. 

Det bliver af mange tolket, som at eleven 
dermed kan dumpe børnehaveklassen, men 
det mener Laila Kjærbæk er for hårdt trukket 
op. For en prøve bør aldrig stå alene. Vurde-
ringen af, om en elev bør begynde i 1. klasse 
efter sommerferien, skal bero på en samlet 
vurdering af eleven, og i år er det ekstra 
vigtigt, at skolelederne kigger på langt mere 
end sprogprøven, når de vurderer børnene, 
understreger hun.

»Det har jo altid været sådan, at man skal 
vurdere, om en elev er klar til at fortsætte 

i 1. klasse eller ej. Det bør aldrig være én 
prøve, der afgør det. Det er der ingen prø-
ver, der er gode nok til«, siger Laila Kjærbæk 
og advarer om, at sårbare elever kan komme 
i en hård coronaklemme, hvis skoleledere 
lægger for stor vægt på selve sprogprøven. 

»Jeg har ikke set nogen dokumentation for, 
at det nødvendigvis skulle være godt for bør-
nene at blive i børnehaveklassen et år mere. 
For nogle er det, for andre ikke. Det kan være 
godt, hvis der er en, der har klaret sig dårligt 
og ikke bliver vurderet sprogparat. Men hvis 
det er et barn, som har gode kammerater og 
er moden, så er det måske svært at knytte de 
samme venskaber i en ny børnehaveklasse, og 
så kan det måske få den modsatte effekt«, siger 
sprogforskeren og opfordrer skolerne til at 
gøre noget aktivt for gruppen af sårbare elever.

»Jeg har kun hørt om Tingbjerg Skole, hvor 
de gør noget aktivt for de her børn. Man må 
finde ud af at sikre eleverne den nødvendige og 
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I år er første år med obligatoriske sprogprøver i børnehaveklasserne på 40 skoler. Men på grund af nedlukningen af skolerne 
modtager de fleste elever ikke den sprogstimulering, som de har krav på. 

lovbestemte sprogstimulering, sådan som Ting-
bjerg Skole forsøger at gøre, for det modsatte 
kan få alt for store konsekvenser for børnene 
både nu og i fremtiden«, siger Laila Kjærbæk. 

Skoleleder: Loven skal følges
Tingbjerg Skole i Københavns Kommune har 
besluttet at indkalde tolv ikkesprogparate 
elever i børnehaveklassen til tre timers daglig 
sprogstimulering som nødundervisning, mens 
skolen er lukket på grund af coronakrisen.  
De tolv elever har ikke bestået årets to før-
ste sprogtest. Skoleleder på Tingbjerg Skole 
Marco Damgaard har indkaldt dem, fordi »det 
rent fagligt nok ikke ville have nogen positiv 
effekt, at de er derhjemme, hvor de i forvejen 
har svært ved at blive sprogligt stimuleret«. 
Han er enig i, at sprogprøverne ikke bør stå alene. 

»Jeg er kæmpe fortaler for sprogstimulering 
og sprogvurdering. Men jeg er imod, at man 
tester børn og kan dumpe dem i børnehave-

klassen. Vi kommer til at vurdere alle børn, 
også selv om de gennem alle test ikke vil være 
sprogparate. Der kan være andre grunde end 
de sproglige til, at et barn ikke klarer testen«, 
siger han og kommer med to eksempler: »Det 
kan handle om, at barnet er autist. Så vil det 
ikke give mening, at barnet skal gå klassen om. 
Eller hvis barnet er startet fra et meget lavt 
niveau og har en god sproglig progression, så 
kan det indhentes i 1. klasse«. 

Men han understreger, at det vil være få 
tilfælde, hvor elever, der ikke har bestået 
sprogprøverne, begynder i 1. klasse. 

»Som jeg har læst lovgivningen, er det 
mere undtagelsen end reglen. Jeg tror, at 
både min forvaltning og ministeriet vil rea-
gere kraftigt, hvis alle elever, som er dumpet, 
går videre. Det er kun i helt særlige tilfælde, 
vi kan beslutte noget andet«, siger han. 

Derfor så Marco Damgaard gerne, at loven 
blev ændret. 

»Det burde være sådan, at vi arbejder 
systematisk med sprogstimulering og sprog-
vurdering, men at det er skolelederen, som 
i tæt samarbejde med lærere og forældre 
vurderer, om barnet er klar til at gå videre 
eller ej. Før loven gjorde vi det ud fra et 
helhedsperspektiv. Man så på modenhed og 
det sociale. Det har ændret sig med loven. 
Men altså kun for nogle skoler. Alle de andre 
skoler gør, som vi plejede at gøre«, siger han 
og henviser til, at loven om sprogprøver kun 
gælder for skolerne på ministeriets liste.  

Formand for skolelederne Claus Hjortdal 
håber, at skolelederne på de 40 skoler tager 
flere hensyn end sprogprøverne, når de skal 
vurdere, om en elev kan fortsætte i 1. klasse. 

»Jeg går ud fra, at de bruger deres sunde 
fornuft. Der skal stadig en vurdering til«, siger 
han. 
 mbt@folkeskolen.dk

SPROGPRØVER  
I 0. KLASSE
Sprogprøverne skal styrke elevernes sproglige 
forudsætninger for at få et godt udbytte af 
deres skolegang. I 0. klasse testes elevernes 
sproglige kompetencer kombineret med en 
målrettet sprogstimulerende indsats for ele-
ver, som ikke bliver vurderet sprogparate. Når 
eleven er vurderet sprogparat, behøver denne 
ikke længere at deltage i sprogstimulering og 
sprogprøver. 

 Første obligatoriske sprogprøveforsøg skal 
gennemføres i forbindelse med undervisnin-
gens påbegyndelse.

 Andet obligatoriske sprogprøveforsøg skal 
gennemføres i februar måned.

 Tredje obligatoriske sprogprøveforsøg skal 
gennemføres umiddelbart inden skoleårets 
afslutning.

 Fjerde frivillige sprogprøveforsøg gennem-
føres, inden 1. klasse begynder (efter tilbud om 
sommerskole i sommerferien).

Som forberedelse til det fjerde sprogprøvefor-
søg skal elevens forældre tilbydes, at eleven 
mod betaling kan deltage i frivillig undervis-
ning i sommerferien. Hvis eleven ikke vurderes 
at være sprogparat efter tredje obligatoriske 
eller fjerde frivillige sprogprøveforsøg, kan 
eleven som udgangspunkt ikke rykke op i 1. 
klasse. En elev kan dog kun gå børnehaveklas-
sen om én gang. 

Kilde: uvm.dk
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Sproglege med  
alvorlige konsekvenser
40 skoler skal afholde sprogprøver for eleverne i børnehaveklassen i dette skoleår. 
Tingbjerg Skole i København er en af dem. Bliver eleverne ikke vurderet sprogparate, 
får de svært ved at komme i 1. klasse. 

T E K S T :  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  O G  E R I K  B J Ø R N

F O T O :  B O  T O R N V I G

En bunke laminerede papirer bliver lagt på 
gulvet med billedet nedad. Eleverne sidder 
på gulvet i en cirkel og venter. En elev rækker 
hånden frem og vender lynhurtigt det øverste 
papir. Børnehaveklasseleder på Tingbjerg 
Skole i København Kirsten Bergerud Hansen 
smiler og markerer med hånden, at papirerne 
ikke skal vendes endnu.  

»Nu skal vi i gang med en sprogleg«, siger 
hun. 

Sproglegen er lig med den sprogprøve, som 
er en del af regeringens ghettopakke. Regerin-

gen har udarbejdet en liste over, hvilke skoler 
der skal holde sprogprøver i børnehaveklassen 
i år. Tingbjerg Skole i København er en af 40 
skoler på listen. Her er der ingen af eleverne, 
der føler, at de er i en prøvesituation. 

»Vi er spændte«, lyder det. »Men I kan 
godt vente lige et øjeblik«, siger Kirsten Ber-
gerud Hansen og nikker til eleven.  

Syv elever til prøve
Sprogprøven foregår som en leg. Eleverne 
sidder i en oval rundkreds. Kirsten Bergerud 

C O R O N A
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Hansen sidder i den ene ende, mens børne-
haveklasseleder Rikke Thulin sidder i den 
anden. Der er 21 elever i klassen. Men kun 14 
er mødt i dag. 

Det er anden gang i løbet af skoleåret, at 
eleverne skal til sprogprøve. I denne klasse 
er der syv elever, der ikke har bestået de 
første prøver, som børnehaveklasselederne 
gennemførte i begyndelsen af skoleåret. Det 
er kun dem, der skal testes i dag. De 14 ele-
ver, der har bestået sprogprøven, skal ikke 
testes igen, men på Tingbjerg Skole tager alle 
elever prøverne sammen. De elever, der ikke 
består prøven, får endnu en chance sidst på 
skoleåret. Består de ikke tredje sprogprøve, 
får de tilbud om at komme på sommerskole. 
Efter sommerskolen får de mulighed for et 
frivilligt fjerde sprogprøveforsøg. Består de 
ikke denne test, skal de tage et år mere i 
børnehaveklassen. 

Kirsten Bergerud Hansen vender det øver-
ste papir. »Nu trækker jeg et kort og viser det. 
Det er et træ. Hvad ville det hedde, hvis der 
var hundrede?« spørger hun og svarer selv: 
»Hundrede træer«. 

Børnehaveklasselederen nikker mod pigen 
ved sin side og trækker et kort. »En strømpe«, 
siger hun og spørger: »Hvad hvis der var 
to?« »Det kan jeg ikke huske«, siger pigen. Så 
bliver det næste elevs tur. 

»En pude – fem puder«, mange har helt tjek 
på flertalsendelsen. Men så kommer kagen. 
»En kage«, siger en dreng. »Hvad hvis der var 
fem?« »Fem kage«, siger han. »Jeg kunne ikke 
høre det. Prøv lige igen«. »Fem kage«. 

Prøve er også undervisning
Kirsten Bergerud  Hansen nikker næsten 
usynligt mod Rikke Thulin, der sidder med 
en liste og noterer elevernes svar. Nogle 
elever hvisker svarene. Men Kirsten Bergerud 
Hansen siger: »Man må ikke hjælpe, så er det 
ikke sjovt«. 

Da runden er færdig, siger børnehaveklas-
selederen: »Nu lukker jeg lige øjnene og peger 
helt tilfældigt på én«. Helt tilfældigt er det 
ikke, for det er de elever, som ikke svarede 
rigtigt første gang, der får endnu en chance. 
Heller ikke anden gang svarer de rigtigt. 

Det er første år, at skolerne på listen skal 
gennemføre sprogprøverne. Sidste år var 
Tingbjerg Skole pilotskole, så de har prøvet 
det før, men sprogprøverne er blevet ændret. 

»De har lyttet til os. Der er elementer, der 
er taget ud, og der er færre prøvegange«, 
siger Kirsten Bergerud Hansen. Hun er meget 
glad for indholdet af prøverne: »Der er gode 
elementer i dem. Det er gode øvelser. De 
fleste er nogle, jeg til enhver tid ville bruge i 
min undervisning, og også mange elementer, 
jeg altid har brugt«. 

Der er dog også enkeltdele, som hun ikke 
har brugt før. Især dele af materialet om 
sprogstimulation synes hun er godt. 

»Der er dialogtræning og filosofi, hvor 
man læser en kort historie op med et 
dilemma. Så skal de diskutere det. Vi har 
ingen holdning til deres snak om dilemmaet. 
Det er børnenes ord, der tæller, og det er 
megafedt«.

En enkelt sprogprøve synes hun dog faldt 
lidt ved siden af:  

»Der var en opgave om tankeprocesser. 
Eleverne skal kende et ord og beskrive det. 
Eksempelvis hvad betyder at drømme, huske 
og glemme. De skal vide, hvad det er, og de 
skal kunne beskrive det. Men det var en me-
gasvær opgave. Der kunne vi se, at de børn, 
der havde bestået prøven, heller ikke kunne. 
Når ingen i klassen kan, tænker man, om det 
kan være rigtigt«. 

Stigmatiserende prøve
Men selv om opgaverne er gode, så mener 
hun, at de er rullet ud på en stigmatiserende 
måde. 

»De burde ikke kunne dumpe. De ved ikke, 
de kan dumpe, når vi tester dem. Det er magt-
påliggende for os, at børnene ikke føler sig 
testet. Forældrene er også meget opmærksom-
me på, hvilken dag de skal testes. Forældrene 
føler sig stigmatiserede, og det er de jo også«. 

I klassen er de gået i gang med næste del af 
sprogprøven. Igen er der papirer på gulvet, og 
en efter en rejser eleverne sig op og trækker 
et kort. En pige står med et billede af en dør. 
»Hvad gør den?« spørger Kirsten Bergerud 
Hansen. »Den åbner«, svarer pigen. Så vender 
børnehaveklasselederen opmærksomheden 
mod den næste i cirklen. »Hvad gjorde den i 
går?« lyder spørgsmålet. »Den åbnede«. 

Rikke Thulin noterer. Og en efter en kom-
mer eleverne igennem testen om datid, helt 
uden at de ved det.  
mbt@folkeskolen.dk

Denne reportage og fotos blev til under et besøg 
på Tingbjerg Skole, inden skolen blev lukket på 
grund af corona pandemien.

Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk 
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De ved ikke, de kan dumpe, 
når vi tester dem. Det er 
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børnehaveklasseleder på Tingbjerg Skole
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C O R O N A

Corona-
nedlukning 
er en game- 
changer for 
digital 
undervisning

T E K S T :  A N D R E A S  B R Ø N S  R I I S E   

I L L U S T R A T I O N :  P E T E R  B E R K E

Danske lærere har fået en ilddåb i fjernundervisning. Fra 
nødundervisningens første fokus på træningsopgaver har lærerne 
nu kastet sig ud i at forsøge at få klassefællesskabet til at leve 
online. Særligt de yngste elever og dem med faglige udfordringer 
er kommet i klemme.

K an man tage sine elever med på eks-
kursion online?

Anders Thorsen har i hvert fald 
tænkt sig at gøre forsøget. Efter den 

første uge, hvor nødundervisningen primært 
drejede sig om, at eleverne sad hver for sig 
og løste opgaver, kastede læreren sig ud i at 
afsøge mulighederne for at opretholde klasse-
fællesskabet, selv om alle sidder derhjemme 
på grund af coronatruslen.

»I anden uge deltog jeg sammen med 
min 10. klasse blandt andet i drag banko via 
Facebook som led i et undervisningsforløb 
om humor og kønsidentitet. Vi har også holdt 
klassens time som videokonference med hver 
sin hjemmebagte kage«, fortæller Anders 

Thorsen, der er lærer i 8.-10. klasse på Bag-
sværd Kostskole.

»Næste led bliver at prøve at gå på muse-
um online sammen som en slags ekskursion. 
Hvis ikke eleverne og jeg selv skal kede os 
ihjel, er det simpelthen nødvendigt at udfor-
ske grænserne«, siger han.

Tre bølger under coronakrisen
Anders Thorsens tilgang afspejler en tendens, 
som Stig Toke Gissel, leder af Nationalt Viden-
center for Læremidler, læremiddel.dk, har 
observeret i de første uger med nødundervis-
ning over internettet i den danske folkeskole. 
Nemlig at den er faldet i tre bølger.

»Den første bølge var den første uges tid, 



F O L K E S K O L E N  /  0 7  /  2 0 2 0  /  15 

hvor lærerne fokuserede på at lægge link til 
fagportalerne og træningsopgaver ud til ele-
verne. I starten var der tale om handletvang, 
der sikkert førte til en meget individualiseret 
læreproces, for bare at holde gang i en eller 
anden form for undervisning«, siger han.

»I anden uge gik vi ind i en ny bølge, hvor 
mange er begyndt at udnytte mulighederne 
for at skabe et fælles møderum for hele klas-
sen online. For eksempel afholder mange sko-
ler virtuel morgensang og opsamlingsmøder, 
når skoledagen er slut. Det sker fortrinsvis 
med det mål at holde fast i det sociale klasse-
fællesskab, mens meget af selve undervisnin-
gen stadig er individuel løsning af opgaver«.

»Og så tror jeg, at vi lige om lidt kommer 

over i den tredje bølge, hvor lærerne finder 
måder at facilitere en undervisning på, der 
prioriterer de værdier, vi har i folkeskolen 
omkring dialog og samarbejde. Hvor man 
i højere grad udnytter mulighederne for at 
skabe en mere fagligt fokuseret virtuel klasse-
rumsdialog, som gør, at man kan arbejde med 
mere komplekse og undersøgende opgaver«.

En gamechanger
I efteråret viste en stor international under-
søgelse, Icils, at Danmark er det land blandt 
de 12 deltagende lande fra hele verden, hvor 
mest undervisning foregår digitalt. 72 procent 
af de danske lærere bruger it i undervisnin-
gen hver dag.

Det til trods mener Stig Toke Gissel ikke, at 
danske lærere har haft en lettere opgave i at 
omstille sig til at skulle undervise via internet-
tet end lærere i andre lande, der har lukket 
deres skoler.

»Det har aldrig været intentionen med de 
digitale undervisningsmidler, der er udviklet, 
at de skulle bruges til at gennemføre under-
visning uden for skolen«, siger han.

»Så selv om vi fra internationale undersø-
gelser ved, at danske lærere har taget digital 
undervisning til sig, så er det lidt af en game-
changer at skulle bedrive decideret fjernun-
dervisning«.

Her peger Stig Toke Gissel på to grupper 
elever, man fra forskningen ved kan være 
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særligt svære at undervise på afstand. Den 
første gruppe er de fagligt svage elever.

»Det er typisk dem med de største udfor-
dringer, som har sværest ved at få optimalt 
udbytte af undervisningen, når den rykker fra 
et fysisk til et digitalt rum«, siger forskeren.

Den anden gruppe er de yngste børn, der 
har sværere ved at undvære, at læreren er 
fysisk til stede i lokalet.

»Forældrene har nok været den primære 
støtte for især de yngre elever. Vi ved fra 
forskningen, at digitaliseringen er mere ud-
bredt i undervisningen af de ældre elever, og 
at de i højere grad er i stand til at navigere i 
det«, siger Stig Toke Gissel.

De yngste er udfordret
Silas Jonsbo er matematiklærer i indskolingen 
på Boesagerskolen i Smørum. Han har netop 
før dette skoleår skiftet fra at undervise i ud-
skolingen til nu at undervise de yngste elever. 
Under nødundervisningen har han blandt 
andet givet eleverne opgaver, hvor de skal 
føre statistik over, hvor meget de for eksem-
pel ser fjernsyn eller går tur. Men overordnet 
kan læreren godt genkende, at det er sværere 
at lave en åben undervisning i et virtuelt klas-
sefællesskab i indskolingen.

»I indskolingen har eleverne iPads, mens 
de får Chromebooks på mellemtrinnet. Det 
betyder også, at de først får en Google-konto 
i 4. klasse. Det vil sige, at der er en række 
programmer, andre bruger til for eksempel 
at mødes med eleverne over video, det bliver 
mere besværligt at bruge«, siger Silas Jonsbo.

Desuden oplever han, at det skal tænkes 
ind i undervisningen, at de yngste elever i 
højere grad svinger i koncentration i løbet af 
dagen, så de ikke nødvendigvis er klar til at 
modtage en fællesinstruks samtidig, når der 
skal læres nyt stof.

»Jeg har prøvet at lægge en så struktureret 

plan som muligt ud fra, hvad der skal nås. 
Men ikke nødvendigvis hvornår det skal nås. 
De små elever er mere svingende i dagsform, 
fordi de bliver mere påvirkede af, at alting 
pludselig er forandret«, siger Silas Jonsbo.

Han peger desuden på, at eleverne i ind-
skolingen har sværere ved at håndtere, at 
teknikken driller. Og det gør den, når alle 
landets elever og lærere skal bruge de samme 
portaler samtidig.

»Det kan jeg også se med min egen niårige 
datter herhjemme. Hvis man har siddet og 
arbejdet hårdt, og halvdelen af opgaverne 
pludselig forsvinder, så bliver man altså ked 
af det«, siger han.

Læreren kan ikke undværes
Knas med teknikken er da også en af de ting, 
Stig Toke Gissel peger på som en udfordring 
ved at få skabt en autentisk dialog online.

»Man skal også skiftes til at tage ordet på 
en måde, der virker unaturlig for en flydende 
samtale. Endelig bliver det sværere at demon-
strere ting. Der er nogle udtryksformer, der 
ryger, og som man skal finde en måde at gen-
skabe på så godt som muligt online. Men det 
kan aldrig blive lige så effektivt som i et fysisk 
rum«, siger han.

Og hermed er vi for Stig Toke Gissel fremme 
ved en vigtig pointe. Han følger nødundervis-
ningen i de danske folkeskoler med nysgerrige 
forskerøjne, men han regner ikke med, at man 
ender med at kunne konkludere, at særlig me-
get undervisning for fremtiden kan digitaliseres 
og gennemføres uden en lærer.

Men dermed ikke sagt, at der ikke kan 
vokse ting ud af den ekstraordinære situation, 
som det vil være interessant at følge senere. 
Nødundervisningen er nemlig en interessant 
prøve på, hvor gangbare nogle ideer egentlig 
er i virkeligheden, påpeger lederen af Natio-
nalt Videncenter for Læremidler:

»Vi får testet nogle ting af i stor skala, som 
tidligere kun har været i skolen som mode-
bølger og gerne brugt af lærere, der i forvejen 
var overbeviste om effekten«, siger Stig Toke 
Gissel og kommer med et eksempel:

»Flipped Learning var for et par år siden 
et bud på, hvordan man kan kombinere det 
online med det analoge og det synkrone med 
det asynkrone på en måde, så undervisnings-
situationen i klasserne bliver mere diskute-
rende og foregår på et højere taksonomisk 
niveau. Men det gik lidt i sig selv igen. Man 
må formode, at principperne bag bliver brugt 
i vid udstrækning i disse uger«.

Liveundervisning online
Stig Toke Gissel peger på en anden interes-
sant tendens, som han vil iagttage med spæn-
ding fremadrettet. Nemlig den store popula-
ritet, som for eksempel Alineas sofaskolen.
dk og Randers Regnskov Live har opnået på 
rekordtid. For begges vedkommende er der 
tale om liveundervisning online, som gen-
nemføres af andre end elevernes sædvanlige 
lærere. Den store popularitet har blandt an-
det betydet, at de har kunnet invitere promi-
nente gæster i studiet.

»Når man underviser i den skala, har man 
også helt andre muligheder. Influenceren 
Lakserytteren har for eksempel været med 
i Sofaskolen. Det er der nok ikke mange 
lærere, der kan hamle op med i den daglige 
undervisning«, siger Stig Toke Gissel.

Han forestiller sig, at man fremadrettet 
også i mere normale undervisningssituationer 
kan lade eleverne deltage i et stort online-
undervisningsfællesskab – som udnytter de 
muskler, det giver at være mange – mens den 
faste lærer efterbehandler undervisningen og 
kobler den til de materialer, eleverne bruger 
til hverdag.

»Der er helt klart muligheder i det«, lyder 
det fra Stig Toke Gissel.

Anders Thorsen er enig i, at tiltag som So-
faskolen vil kunne give nogle gode muligheder, 
hvis man fortsat kan trække på det i den dag-
lige undervisning, når skolerne åbner igen.

»Men vi må ikke tro, at det kan erstatte 
læreren. Det er læreren, som kender klassen 
og den enkelte elev - og som kan tilpasse un-
dervisningen til netop den gruppe elever, han 
sidder med. Det vil Lakserytteren aldrig kun-
ne. Det svarer til, når vi tager på tur i teateret 
eller et andet sted. Det kan tilføje noget fedt 
til undervisningen, men det kan ikke erstatte 
den«, siger han.  
abr@folkeskolen.dk

»Lige om lidt kommer vi over i den 
tredje bølge, hvor lærerne finder måder 
at facilitere en undervisning på, der 
prioriterer de værdier, vi har i folkeskolen 
omkring dialog og samarbejde«.
Stig Toke Gissel, 
leder af Nationalt Videncenter for Læremidler

C O R O N A
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»Vi taler hele tiden 
om, hvad vi ville 
gøre i klassen«

Tre lærere kastede deres kompetencer inden for digital læring i at lave skole online, da 
Danmark lukkede ned. Hver morgen samler Josefine Jack Eiby, Anders Schunk og Aslak 
Gottlieb flere tusinde elever foran skærmene i Sofaskolen. De samme regler gælder i det 

digitale som i det fysiske rum: relationerne, fællesskabet og motivation af eleverne.  

T E K S T :  S A R A  M A R I E  D Y N E S E N  •  F O T O :  L A R S  J U S T
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Hvordan blev Sofaskolen stablet på benene?

Josefine Jack Eiby: »Onsdag aften, da Mette 
Frederiksen lukkede landet ned, tænkte vi 
alle tre: ‘Hvad gør vi’? Torsdag ringede Aslak 
til mig og sagde: ‘Jeg har en idé om, at vi laver 
liveskole online ud til hele landets elever'. 
Aslak er ham, der handler på alting og får det 
til at ske. Han kontaktede Alinea, som sagde 
go til ideen«. 

Aslak Gottlieb: »Sofaskolen tager udgangs-
punkt i en grundidé, som vi har afprøvet sam-
men med SkoleTube og Avisen i Undervis-
ningen gennem flere år. Vi er jo oppe på flere 
tusinde deltagere ad gangen, og det havde 
vi prøvet med Avisen i Undervisningen. Så 
vi vidste, at det virkede nogenlunde, og at vi 
kunne fastholde elevernes engagement i det 
her koncept«. 

Josefine Jack Eiby: »Det gik virkelig, virkelig 
hurtigt. Anders sidder i Aarhus, men Aslak 
og jeg mødtes med redaktionen fredag, og så 
brugte vi hele fredagen på at aftale alt. Der 
er ret kort produktionstid, vi ved jo nærmest 
ikke, hvad vi skal lave før på selve dagen, så 
det går stærkt«.

Hvad er tanken bag konceptet?

Aslak Gottlieb: »Der er to koncepter, et for 
mellemtrinnet og udskolingen og et til indsko-
lingen, som er lidt anderledes. I konceptet til 
indskolingen vurderede vi, at liveelementet 
måske stresser eleverne, hvis man kommer 
for sent og går glip af noget eller spilder et 
glas mælk. Der tror vi ikke, at liveelementet 
er så hensigtsmæssigt. Derfor udkommer der 
en video til indskolingen hver dag klokken 
8, som man kan se, når det passer i løbet af 
dagen.

Men vi tror, at det at samle mange på 
samme tidspunkt har en betydning. Der er 
en vigtighed i, at timen starter på et bestemt 
tidspunkt, og så er vi i gang. Lidt ligesom når 
man synger morgensang på DR. Man kan godt 
streame det bagefter, men det er ikke det 
samme som at være med, mens det foregår«. 

Hvad var jeres succeskriterier, da Sofaskolen gik 
i luften?

Aslak Gottlieb: »Sådan har vi slet ikke tænkt. 
Der har slet ikke været tid til at lægge en 
projektplan, vi gik bare i gang. Så vi har ikke 
italesat succeskriterierne, andet end at vi 

håbede at få nogle børn i skole, og at de ville 
lære noget af det. Så enkelt var det. Vi har 
ikke sagt, at vi skulle nå et bestemt mål. Vi 
håbede bare på, at nogen ville benytte tilbud-
det. Og det gjorde de. Vi kan heller ikke nå 
at evaluere systematisk, som man måske ville 
gøre under normale forhold, for at finde ud 
af, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Så vi 
vurderer på et meget kvalitativt grundlag, ud 
fra hvad vi får af respons gennem elevernes 
opgaver, de henvendelser, vi får, og hvad vi 
ser på sociale medier«. 

Josefine Jack Eiby: »Men vi har en vision om, 
at eleverne oplever et fællesskab. Og det kan 
vi se er opstået undervejs. Visionen er også, 
at eleverne oplever en bred faglighed og en 
bred brug af kompetencer. De skal ikke sidde 
og løse træningsopgaver, de skal løse me-
ningsfulde opgaver, der giver nærvær. Og det 
skal være sjovt«. 

 
Er der plads til at videreudvikle ideer, når I er 
så meget på?

Aslak Gottlieb: »Det foregår fra dag til dag. I 
går låste Josefine mig inde i et mælkebur. Så 
brugte vi det som escaperoom, hvor eleverne 

På en typisk dag møder Aslak Gottlieb og Josefine Jack Eiby ind klokken 7 og gennemgår dagens 
program. Kameraholdet kommer klokken 8, der briefes, og holdet går live første gang  klokken 9.

C O R O N A
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skulle løse nogle matematikopgaver, der ledte 
til koder, så jeg kunne komme ud igen. Den 
ide opstod om onsdagen, og så gjorde vi det 
torsdag. Det var jo noget nyt, men selv om vi 
udvikler indholdet fra dag til dag, holder vi 
fast i at have en fast struktur, som eleverne 
kan genkende«. 

Anders Schunk: »Det minder virkelig meget 
om at være lærer. Fra dag til dag skal vi finde 
ud af, hvad der skal ske i morgen. Det hur-
tige, kreative arbejde, som jeg er vant til fra 
lærerarbejdet, kommer på banen igen«. 

I leger meget med forskellige genrer i jeres for-
midling – fra talkshow til Jørgen Clevin. Hvilke 
tanker har I gjort jer omkring virkemidler i et 
virtuelt klasseværelse?

Aslak Gottlieb: »Undervisningen kommer ud 
på en flad skærm. Så vi har prøvet at skabe så 
meget dybde i indholdet, som vi kan. Både i 
overført betydning og ved at flytte os rundt 
og inddrage fysiske objekter. En flad skærm 
er ikke i sig selv befordrende for ret meget, 
så vi tænker dybde og lethed. Det skal være 
let og legende, så vi drysser en positiv og op-
timistisk tone ud i hjemmene. Det er jo ikke 
sjovt, at der er coronakrise, men vi vil gerne 
bidrage til, at stemningen er god omkring det 
at skulle lære noget derhjemme«. 

Josefine Jack Eiby: »Jeg har tænkt meget over, 
at jeg ikke er tv-vært og aldrig har lavet noget, 
der minder om tv. Vi snakker hele tiden om, 
hvad vi ville gøre i klassen. Mange af de ting, 
vi gør på skærmen, minder om de ting, vi gør 
i klassen, de er bare blevet forstørret lidt. Det 
kan for eksempel være, at vi hiver Per Vers 
ind, fordi vi har 2.000 elever i stedet for 28. 
Så nogle ting ryger lidt mere over i tv-studie-
genren. Men jeg tager altid udgangspunkt i, 
hvad jeg ville sige til klassen normalt«. 

Taler I om at have en balance mellem, hvad der 
er underholdning, og hvad der er undervisning?

Josefine Jack Eiby: »Jeg tænker, at fordi vi ikke 
kan lære tre-fire klassetrin at dividere på én 
gang, så er det absolut vigtigste, at vi skaber 
motivation og engagement til at gå i gang med 
opgaverne. Selvfølgelig er der forskelle på et 
studie og et klasseværelse. Men de to ting har 
det til fælles, at jeg aldrig starter med den 
svære opgave. Jeg starter altid med at moti-
vere, så eleverne får lyst til at gå i gang«. 

Anders Schunk: »Jeg skulle lige finde en 
balance i starten. Mest balancen mellem fag-
lighed og aktiviteter i indskolingsvideoerne. 

OM SOFASKOLEN
Sofaskolen opstod i forbindelse med 
coronakrisen og er et virtuelt undervis-
ningstilbud i dansk og matematik til 
alle elever i grundskolen. De første tre 
uger havde Sofaskolen over 300.000 
deltagere.

Hver morgen kan elever i 4.-9. klasse 
deltage i interaktiv liveundervisning på 
YouTube og løse dagens temaopgaver. 
Elever i 0.-3. klasse kan hver dag fra 
klokken 8 og hele dagen frem se en kort 
undervisningsfilm, der instruerer dem i 
at løse hjemmeopgaver.

Pauserne mellem liveudsendelserne 
bruges til at gennemgå elevernes 
produktioner. Mellem klokken 12 og 
13 klippes afleveringerne sammen til 
en færdig film, der er klar, når holdet 
går live igen.

Efter sidste liveudsendelse planlægger 
holdet næste dags program - godt 
trætte efter en hektisk dag.
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I aktiviteterne skal eleverne kunne være 
nogenlunde selvkørende. Så jeg ser det som 
en balance mellem at tilbyde noget fagligt og 
noget aktivitetspræget krea-agtigt. Det er der 
selvfølgelig også en masse faglighed i, men på 
en anden måde end dansk og matematik. Jeg 
prøver at lave en god blanding og tænker hele 
tiden over, at det skal kunne lade sig gøre 
derhjemme«. 

Anders, du laver ikke liveudsendelser og får 
ikke direkte respons, som de andre gør. Hvor får 
du feedback fra eleverne?

Anders Schunk: »Jeg opfordrer til, at foræl-
drene tager et billede af opgaverne og lægger 
dem ud på deres Instagram-konto under 
hashtagget #sofaskolen. Det er i virkeligheden 
bare portfoliotanken, der er forstørret op. 
Siden vi begyndte, er der kommet 8.000 op-
slag på Instagram, og jeg bruger meget tid på 
at gå ind og se, hvilke reaktioner der kommer. 
Der kan være forældre, der skriver, hvordan 
arbejdsprocessen er derhjemme. Så jeg bru-
ger det meget som feedback og til at justere 
de ting, jeg laver«.    

Hvilke reaktioner har I fået?

Josefine Jack Eiby: »Responsen har været 
vanvittig god, det er helt vildt. Vi får især 
meget ros for strukturen. Alle lærere, der er i 
tvivl om, hvordan man gør det her, skal vide, 
at struktur er en fordel. Det er en fordel, at 
børnene hver dag ved, hvornår de skal mødes 
med klassen. Det er en fordel, at det handler 
mere om relationen end om, at nu skal de 
lave 27 lektier. De samme regler er gældende 
i det fysiske og det digitale rum: Det er rela-
tionerne, fællesskabet og den motiverende 
tilgang til arbejdet«.  

Aslak Gottlieb: »Jeg er overrasket over, at vi 
har fået reaktioner på vores personer og den 
måde, vi taler på. Måden, vi henvender os til 
eleverne på, har meget stor betydning. Vores 
stil og tone er meget vigtigt, det er noget af 
det, jeg har fået mest positiv respons på«. 

Anders Schunk: »Noget af det, jeg har be-
mærket, er, at den her undervisningsform 
tænder en særlig gruppe af elever. Jeg har fået 
beskeder fra forældre, der skriver, at normalt 
gider deres barn ikke rigtig klippe og klistre, 
men nu har han været helt opslugt i to timer. 
Andre har skrevet, at børn med autisme, der 
normalt har svært ved at engagere sig, er helt 

bidt af Sofaskolen. Det viser mig noget nyt 
om, hvad det er, man kan med den her måde 
at formidle på. Der er virkelig meget at tage 
med videre fra det her projekt i forhold til at 
overveje, hvad videoer kan og skal i en under-
visningssammenhæng«.          

Har I tænkt over, hvordan jeres erfaringer med 
Sofaskolen kan bruges, når eleverne er tilbage i 
klasselokalerne?

Josefine Jack Eiby: »Det ville være dumt 
ikke at tage erfaringerne med videre. Jeg får 
mange henvendelser fra folk, der spørger, 
hvad vi vil gøre med det i fremtiden. Vi hø-
rer nok lidt mere fra folk, der har børn med 
diagnoser eller andre udfordringer. Det er 
jo helt klassisk for den målgruppe, at digital 
undervisning er et safespace, fordi man ikke 
er fysisk til stede. Og strukturen kan de gen-
kende, og det betyder også meget for dem. 
Der er ingen tvivl om, at det kan bruges, 
spørgsmålet er bare hvordan«. 

Anders Schunk: »Det, jeg godt kan lide ved 
projektet, er måden, vi får stilladseret den 
mulighed, der er for digital undervisning. 
For man kunne godt bare sende eleverne ind 
på en portal eller give dem en krea-video og 
proppe noget faglighed indover. Men vi tager 
dem så meget i hånden, som der er brug for. 
Og det gode ved det er, at vi tilrettelægger 
undervisningen på en helt anden måde, end 
man kan gøre ved at sende eleverne ind i 
et forløb, der egentlig er udviklet til klasse-
rumsundervisning«.   

Aslak Gottlieb: »Jeg har arbejdet med denne 
type format før sammen med Avisen i Un-
dervisningen og SkoleTube. Og udfordringen 
er at samle mange elever på det samme 
tidspunkt, fordi skemaerne stritter i alle 
retninger. Men i de store begivenheder som 
Nyhedsugen og Skolernes Motionsdag, Uge 
6 og Naturvidenskabsfestival, hvor man ved, 
at mange klasser arbejder med det samme 
emne, er der måske en mulighed for at lave 
noget, der minder om Sofaskolen. 

Men i den almindelige skole må det her 
aldrig blive det bærende element. Det her er 
et supplement, som læreren kan bruge som 
ét ud af mange virkemidler i sin nødunder-
visning«.   
folkekolen@folkeskolen.dk

JOSEFINE 
JACK EIBY

Har været folkeskolelærer på Øster 
Farimagsgades Skole i 14 år indtil for 
ét år siden. Er deltidslærer på en STU 
og arbejder med skoleudvikling som 
selvstændig. Josefine Jack Eiby har 
desuden stort fokus på digital kreativitet 
og læring i det 21. århundrede, og på 
bloggen edu21 deler hun viden om læring. 

Er tidligere lærer. Arbejder i dag med, 
hvordan medier kan engagere børn og 
unge, samt hvordan man anvender it 
pædagogisk i uddannelse, blandt andet 
som konsulent på undervisningsprojektet 
Avisen i Undervisningen. Er desuden 
forfatter til flere lærebøger. 

Er uddannet lærer og har tidligere arbejdet 
som lærer i Aarhus. Ansat ved Alinea 
siden 2016. Anders Schunk har mange 
års erfaring med at lave video til digitale 
læremidler, blandt andet animations- og 
forklaringsvideoer. Har været meget aktiv 
på flipped classroom og har stor erfaring 
med at holde kurser og oplæg.

ASLAK 
GOTTLIEB

ANDERS 
SCHUNK
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Rettelse
I sidste nummer af bladet kom 
vi fejlagtig til at placere Lille 
Næstved Skole på Fyn i en 
personalia. Bladredaktøren, der 
tydeligvis har haft hovedet under 
armen, beklager fejlen.

msc@folkeskolen.dk

 DEBAT

Vi står i en historisk samfundskrise udløst af 
coronapandemien, som både i Danmark og 
internationalt kom hurtigt og uventet for de 
fleste. I forbindelse med pandemien er der 
blevet truffet en række politiske beslutnin-
ger med vidtgående konsekvenser for langt 
de fleste. Fra den ene dag til den anden stod 
folkeskolerne gabende tomme, og lærerne 
fik etableret og organiseret nødundervisning 
til de mange tusinde børn, som ikke måtte 
komme i skole. En imponerende fælles ind-
sats af landets lærere, hvor betydningen af 
en stærk lærerprofession har vist sin styrke. 
En stærk lærerprofession kommer netop til 
udtryk, når vi i fællesskab gør alt, hvad vi 
kan, for at give alle elever den bedst mulige 
undervisning – også uanset at skolerne er 
lukket og lærere og elever sendt hjem på 
grund af corona.      

Samtidig har den danske model vist sin 
store styrke, allerede da den i første fase af 
coronakrisen blev »trykprøvet« på både det 
offentlige og private arbejdsmarked. Eksem-
pelvis tilkendegav blandt andet Danmarks 
Lærerforening gennem vores tilslutning til 
»Fælleserklæringen« på det kommunale 
arbejdsmarked, at det kunne blive nødven-
digt, at også vores medlemmer skulle løfte 
nye midlertidige arbejdsopgaver i enten 
plejesektoren eller sundhedsvæsenet, mens 
krisen står på. 

Situationen omkring coronapandemien 
har med tydeligt vist, hvor stor betydning 
stærke fællesskaber og solidaritet har under 
en samfundskrise som den, vi oplever i 
dette forår. Krisen viser også, at der er gode 
perspektiver i at styrke samarbejdet og de 

forpligtende fællesskaber i samfundet frem-
over. På den måde styrker vi mulighederne 
for at finde fælles holdbare løsninger. 

Mens denne klumme skrives, kender vi 
ikke alle de konsekvenser, som coronapan-
demien vil føre med sig. Når hverdagen for 
alvor vender tilbage, vil der med garanti i 
lyset af krisen være forhold, som vi som læ-
rerprofession skal være opmærksomme på 
i vores undervisning. Der vil ligeledes også 
være forhold, som kræver, at Danmarks 
Lærerforening er med til at tage et fælles 
ansvar gennem den danske model.

Vi har grund til at være stolte af lærer-
professionen og det ansvar, som lærerne har 
taget under krisen. Den danske model har 
virket. Fællesskabet viser sin betydning nu. 
Det kommer det også til at gøre fremover. 

�Nikolas Loannou, 
lærer, kredsmedlem i Øhavets lærer-
kreds, bestyrelsesmedlem i Dansk-
lærerforeningen, medlem af faglig 
følgegruppe for dansk under UVM

En imponerende 
fælles indsats af 
landets lærere, 
hvor betydningen 
af en stærk lærer-
profession har vist 
sin styrke. 

DLF MENER
AF THOMAS ANDREASEN
FORMAND FOR ARBEJDSMILJØ- OG 
ORGANISATIONSUDVALGET I DLF 
 

Hvordan kan Pernille Rosen-
krantz-Theil melde ud, at man 
er i dialog med lærerne, mens 
de faggrupper, man har nedsat 
for at være i tæt dialog med læ-
rerne, ligger døde hen. (…)

Man kan som medlem af 
faggruppen i dansk kun undre 
sig over, hvem det er, Pernille 
Rosenkrantz-Theil er i kontakt 
med, og hvorfor man vælger 
ikke at benytter de grupper, Un-
dervisningsministeriet i samar-
bejde med Danmarks Lærerfor-
ening (DLF) selv har oprettet.

Vi vil så gerne hjælpe, og vi vil 
så gerne biddrage. Det er derfor, 
vi er der. Brug os, Pernille! 

Bliver lærerne 
overhovedet 
hørt?

Læs hele debatindlægget 
på folkeskolen.dk/1739147

Fællesskabets 
styrke
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Man regnede fra coronaepidemiens start 
med, at cirka 400.000 til en halv million ville 
blive smittet inden for tre måneder, hvis man 
intet gjorde. Der er blevet gjort meget, og nu 
vil man snart åbne lidt. Den nemmeste måde 
at sprede smitten på er da ved at lade bør-
nene mødes på skolerne!

Så er vi tilbage til, at op mod en kvart mil-
lion kan smittes inden for et par måneder. 
Rammer det jævnt i befolkningen, er det cirka 
2.000 lærere. Altså flere hundrede, der er i ud-
skolingen og har eksaminer. Og hvem ved, hvor 
mange elever der så også er syge samtidig.

De tal bliver nok endnu højere, når det 
er skolen, smitten rammer. Når vi kan se, 
at det også rammer geografisk skævt, så 
ved jeg ikke lige, hvad vi venter på? Der 
vil komme lærere, der med to til tre ugers 
fravær enten ikke forbereder, er forberedt 
eller overhovedet er der til eksamen. Hvor 
mange sygeeksamener er det lige, vi skal 
have i august?

Jeg ved godt, at ovenstående er gæt, men 
dog ud fra tal. Jeg kan ikke se, hvorfor man 
skulle tage chancen. Slet ikke, når man blot 
kan give eleverne deres årskarakterer.

Jeg savner en klar udmelding. Jeg er træt 
af, at det fastholdes, at alt kan køre, som det 
plejer, når alle kan se, at det ikke kommer til 
at ske. I dette tilfælde er intet nyt IKKE godt 
nyt. Og vi har allerede haft en rød regering, 
der lovede, at »der kommer en god løsning i 
morgen«. Jeg har ikke behov for en mere.

Sig nu noget konkret, Pernille Rosenkrantz-
Theil. 

 

Hvorfor er mundtlig eksamen 
for 9. ikke aflyst endnu?

Tanker fra en lærer med ondt i maven

Tim Johannsen, lærer

Gitte Ladegaard, lærer

Jeg er lærer i hjertet. Jeg blev sendt hjem fra 
arbejde for snart tre uger siden. Dengang 
tænkte jeg: »Okay, det klarer vi. Jeg har gode 
og stærke relationer til mine elever i 7. klas-
se, det klarer vi sammen«. I dag er jeg i tvivl.

I løbet af tre uger er en velfungerende 
7. klasse gået fra at være i godt humør, at 
være hjælpsomme, at være arbejdsvillige og 
engagerede til at være uselvstændige, usikre, 
ikke særligt arbejdsvillige og er blevet til en 
gruppe, der springer over, hvor gærdet er 
lavest.

Bevares, jeg startede måske ud med for 
store ambitioner. Vi satte rammer og krav 
for kommunikation i coronaperioden. Faste 
mødetider på Google Hangouts. Små afle-
veringer på MinUddannelse. Koordinering i 
teamet. Videoopkald og skriftlig onlinevej-
ledning. 

Dag for dag mærkede jeg, hvordan elever-
ne var sværere og sværere at få i tale. Frem-
mødet var halveret, nogle elever så og hørte 
jeg ikke før »dag fire« i hjemmeperioden. 
Flere mails til forældre. Endnu en opsang og 
en bøn om opbakning. Og den fik vi. Søde og 
positive beskeder fra forældre, som prøver at 
få det hele til at hænge sammen.

Alligevel blev jeg i dag ramt på min lærer-
stolthed, da under halvdelen af eleverne mød-
te op som aftalt. Endnu færre af dem gjorde 
sig ulejlighed med at læse mine instruktioner 
til dagens opgaver. Flere mente, at jeg er 
urimelig, når jeg kræver, at de skal møde op 
til fælles videoopkald, og bliver småsure, når 
de selv skal finde svar på spørgsmål, som jeg 
svarede på tre timer tidligere.

Jeg forsøger hver eneste dag at omsætte 
velplanlagt undervisning til noget, der kan 

arbejdes med hjemme. Jeg gør mit bedste for 
at imødekomme krav fra min undervisnings-
minister, fra min leder og fra mine kolleger. 
Jeg er (meget) tålmodig, når portalerne mel-
der om ventetid og køfunktioner, som sætter 
alle under stort pres.

Jeg nødunderviser, jeg går på kompromis, 
og jeg sætter hele tiden barren lavere, end 
jeg ville gøre til hverdag. Min mavefornem-
melse siger mig i skrivende stund, at det 
kan jeg ikke blive ved med, og jeg får endnu 
mere ondt i maven, når jeg tænker på alt det 
relationsarbejde, som jeg skal samle op på, 
når vi engang vender tilbage til skolen. For 
det gør jeg. Jeg er jo lærer i hjertet. 

Deltag i debatten Du kan selv lægge debatindlæg på folkeskolen.dk/debat. Du kan også sende dit indlæg  
(højst 1.750 tegn) til fagbladet Folkeskolen på folkeskolen@folkeskolen.dk. Skriv debatindlæg i emnefeltet.  
Debat fra folkeskolen.dk og indlæg sendt på mail optages i bladet, i det omfang der er plads.

Læs hele debatindlægget på folkeskolen.
dk/1822602

Læs hele debatindlægget på folkeskolen.
dk/1820863

Læs hele debatindlægget 
på folkeskolen.dk/1739147
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K L I P  F R A  N E T T E T

54 procent af de danske grundskolelærere op-
lever i høj eller nogen grad stress i deres arbejde. 
Det er en højere andel end OECD-gennemsnittet. 
Resultatet er 9-11 procentpoint højere end for 
de øvrige nordiske lande med undtagelse af Is-
land, hvor lige så mange lærere er ramt af stress 
som i Danmark. Det skriver Danmarks Evalu-
eringsinstitut i sin rapport på baggrund af den 
internationale Talis-undersøgelse blandt lærere og 
skoleledere.

Det er især for meget undervisning at forbe-
rede og for mange undervisningstimer, der stres-
ser de danske lærere, skriver evalueringsinstitut-
tet. For lærerne i 0.-6. klasse er opretholdelse af 
ro og orden i klasselokalet i højere grad en kilde 
til stress i arbejdet sammenlignet med lærere på 
7.-10. klassetrin.

31 procent af de danske lærere oplever i høj 
eller nogen grad, at deres job har en negativ ind-
virkning på deres mentale helbred. 

Til sammenligning gør det sig kun gældende 
for 24 procent af de svenske lærere, 23 procent 
af de islandske, 13 procent af de finske og ti pro-
cent af de norske lærere. 

Men samtidig er størstedelen af de danske 
lærere enige eller meget enige i, at fordelene ved 
lærerjobbet opvejer ulemperne, og at de alt i alt 
er godt tilfredse med deres arbejde. 
kra@folkeskolen.dk

 25. marts 2020 | kl. 10.45 

Over halvdelen af skolerne afholder nationale test i år
I perioden 16. marts til 23. marts er der gennemført 351 obligatoriske 
nationale test, det vil sige, mens skolerne har været lukket ned for at 
begrænse coronasmitten. De nationale test er da også nævnt i be-
mærkningerne til nødloven som noget, der kan gennemføres som fjern-
undervisning. 

Meldingen fra Børne- og Undervisningsministeriet er fortsat: »Det an-
befales, at skolerne venter med at gennemføre de obligatoriske nationa-
le test, indtil den midlertidige lukning af skolerne er slut, således at ele-
verne kan aflægge testene på skolen enten i indeværende testperiode, 
der slutter den 30. april 2020, eller i fraværsperioden«. 

Danske lærere ligger højt, når det gælder arbejdsrelateret stress. Det viser en dansk rapport  
om den internationale lærerundersøgelse Talis, som Undervisningsministeriet har offentliggjort.

Danske lærere mere stressramt end de nordiske kolleger
27. marts 2020 | kl. 14.04

Grundskole 7. til 10. klasse

0 % 20 % 40 % 60 %

Ungdomsuddannelser

For meget undervisning at forberede

For mange undervisningstimer

For meget rettearbejde/opgaveevaluering

For meget administrativt arbejde 
(fx. udfyldning af formularer

At holde mig opdateret med hensyn til til ændrede krav fra 
kommunale eller statslige myndigheder

Tilpasning af undervisning til elever med særlige behov

At tage mig af henvendelser fra forældre

At blive holdt ansvarlig for elevers præstationer

Ekstra opgaver på grund af fravær af andre lærer 

Opretholdelse af ro og orden i klasselokalet

Trusler eller nedsættende tale fra elever

61
59
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55

53
60
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37
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17

38
4

33
22

28
25

27
17

9
4

Andel af lærere, der i høj eller nogen grad angiver, at
nedenstående er kilder til stress i deres arbejde
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31. marts 2020 | kl. 10.25

Naturfagsprøve: 
Emnelodtrækninger
Det har været muligt at trække emner til de 
kommende naturfagsprøver fra 1. april. Prø-
ven kan finde sted i perioden fra 27. maj til 
24. juni. Nogle 9.-klasseelever trækker deres 
naturfagsprøve på nettet med elever, lærer 
og leder online, mens andre har udskudt til 
efter påske.

»Vi har fire prøveklasser, og den ene 
trækker emner på fredag den 3. april. Det er 
en stærk klasse, og de vil gerne bruge noget 
af påskeferien til at fordybe sig fagligt«, for-
tæller pædagogisk leder Birgitte Davidsen 
fra Langsøskolen i Silkeborg og fortsætter: 
»De tre andre klasser venter til efter påske. 
De har mere brug for voksenkontakt i forbin-
delse med arbejdet. De er noget pressede 
her i denne tid«.

26. marts 2020 | kl. 05.07

Kursskifte om femårig 
læreruddannelse

Nej, tak! Læreruddannelsen skal ikke ud-
vides til en femårig læreruddannelse. Vi 
bør i stedet udnytte de fire år bedre, som 
uddannelsen i dag tager. Sådan har svaret 
været gang på gang fra Lærerstuderendes 
Landskreds (LL), når især Danmarks Lærer-
forening har råbt højt om behovet for at løfte 
læreruddannelsen op på kandidatniveau. 

Men nu lyder der måske nye toner fra 
de lærerstuderende. Ledelsen har nemlig 
indkaldt til et ekstraordinært årsmøde for 
at finde ud af, om medlemmerne synes, 
at LL fremadrettet skal støtte Danmarks 
Lærerforenings ønske om en femårig kan-
didatuddannelse. Det fortæller Rasmus 
Holme, der er forperson i Lærestuderendes 
Landskreds.

Jo før I booker, jo bedre
I får bedre priser og større valgfrihed, mht. 
ledig indkvartering, rejsetider og mulighed 
for at opfylde programønsker, hvis I booker 
studieturen 2021 i god tid.
Vores priser starter fra kun 698 kr./person
(Berlin 3 dage inkl. busrejse, ophold og morgenmad)

Ring og hør om mulighederne - 7022 8870 

Tommy Iversen

ALFATRAVEL.DK - INFO@ALFATRAVEL.DK - 70 22 88 70

STUDIETUR
I 2021?

Sandie Pedersen

KOM FORREST I KØEN!

27. marts 2020 | kl. 11.25

 
Hverken flere eller færre har søgt  
erhvervsskolerne i år

9.- og 10.-klasseelevernes søgning mod 
ungdomsuddannelserne fordeler sig i år helt 
mage til 2019, viser Undervisningsministe-
riets opgørelse. Størstedelen – 72 procent 
– vælger stadig en gymnasial uddannelse. 

Hver femte elev ønsker at begynde på en er-
hvervsuddannelse. Hver tredje elev, der søger 
en erhvervsuddannelse, vælger en eux, hvor 
man både får svendebrev og samtidig har 
mulighed for at læse videre.
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Pilotafprøvningen af Aula var præget af kritik af platformen som 
fejlbehæftet og med store mangler som arbejdsredskab for lærerne i en 
skolehverdag. Det viser en aktindsigt i udviklingsforløbet af Aula,  
som fagbladet Folkeskolen har fået.

A U L A

»Fortællingen om et system, der blev taget i 
brug uden at være godt nok som arbejdsred-
skab for medarbejderne til at gøre de ting, 
man er nødt til at gøre for at være en del af 
en skole, bliver meget svær at vende«.

Kommentaren kommer fra Dorthe Ryom 
Fisker, næstformand i Århus Lærerforening, 
og den illustrerer en kritik, som mange lærere 
længe har rejst mod skolernes nye digitale 
samarbejdsplatform:

Den opleves som indrettet primært med 
henblik på at give forældrene en bedre ople-
velse end i SkoleIntra, mens funktioner, der 
understøtter det daglige arbejde for skolernes 
pædagogiske og administrative personale, er 
nedprioriteret.

Nu viser en aktindsigt, som fagbladet Fol-
keskolen har søgt i pilotafprøvningen af Aula, 
at selv om firmaet bag Aula understregede, 
at pilotskolerne havde meldt alt klar på at 
tage platformen i brug efter efterårsferien, så 
kørte kritikken af Aula videre blandt skolerne.

Aktindsigten har givet Folkeskolen adgang 
til referater af møder mellem pilotkommu-
nerne, KL og Kombit. Samtalerne mellem 
nøgleaktørerne viser et forløb, hvor advar-
selslamperne gang på gang lyste rødt.

- Pilotskolerne oplevede, at der opstod flere 
fejl, end der blev rettet med opdateringerne 
af Aula. 

– Det var især lærerne, der havde svært ved 
at bruge den nye platform til at løse deres 
daglige opgaver.

– Pilotskolerne var uenige om, hvad Aula som 
minimum skulle leve op til for at fungere i en 
skolehverdag.

– Helt op til efterårsferien var hver sjette kom-
mune i tvivl om, hvorvidt Aula var klar til at 
blive taget i brug.

Aarhus var en af de oprindelige pilotkom-
muner, og Dorthe Ryom Fisker har fulgt både 
pilotfasen og implementeringen af den nye 
platform tæt. Hun mener ikke, at der her et 
halvt år efter ibrugtagningen er sket nogen 
nævneværdig ændring i retning af at lytte til 
lærernes behov.

»Vi hører en generel frustration over, at 
Aula ikke kan bruges til at løse opgaver om-
kring intern organisering og kommunikation 
på skolen tilfredsstillende. Det er et kæmpe 

Aula var 
dømt til at 
skuffe lærerne

T E K S T :  A N D R E A S  B R Ø N S  R I I S E    

I L L U S T R A T I O N :  P E T E R  B E R K E
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problem, for hele systemets legitimitet 
reduceres på daglig basis for dem, der bruger 
det«, siger hun. 

Rettelser af fejl fører nye fejl med sig
Lad os starte fra toppen. Fra de første lærere 
bliver lukket ind i Aula. Det sker i januar 2019 
som led i en pilotfase, hvor den nye fælles-
kommunale samarbejdsplatform skal afprøves 
på otte skoler i de fire pilotkommuner Glad-
saxe, Høje-Taastrup, Odder og Aarhus.

Planen er, at pilotfasen skal vare fire 
måneder, og at skolernes tilbagemeldinger 
skal forbedre Aula, inden alle skoler kan tage 
platformen i brug efter sommerferien.

I slutningen af pilotfasen er meldingen 
dog nedslående, viser aktindsigten. Ifølge 
referatet fra et møde den 16. maj 2019 mellem 
KL og kommunernes it-fællesskab Kombit 
nævnes det, at pilotskolerne rejser en række 
bekymringer.

Skolerne oplever, at når de tager en ny 
version af Aula i brug efter en fejlretning, så 
er der blot opstået nye fejl. Kombit under-
streger, at udviklerne hos Netcompany har 
cirka 30 mand klar til at rette fejl, men at 
man i øvrigt ikke kan forvente, at det bliver et 
fejlfrit system, der kan tages i brug efter som-
merferien, og at nogle arbejdsgange i skolen 
»vil være understøttet mangelfuldt«.

Kombit understreger dog også, at der ikke 
mangler nogen af de funktioner, som Aula 
er planlagt til at gå i luften med. Nemlig 
kernefunktioner i forhold til kommunikation 
som kalender, beskeder og lektier. Der er 
altså alene tale om, at funktionaliteten skal 
forbedres.

Med to undtagelser: Der er problemer med 
funktioner, der gør det muligt at kommuni-
kere på tværs af institutioner. Og så er der 
problemer med funktionen, der kan generere 
en infoskærm med de vigtigste meddelelser 
til brug internt på skolen. Ifølge referatet prio-
riteres førstnævnte højt, mens sidstnævnte 
prioriteres lavt.

Det er ifølge Thomas Dreisig Thygesen, pæ-
dagogisk it-konsulent i Kerteminde Kommune 
og næstformand i Danmarks it- og medie-
vejlederforening, et sigende eksempel på, at 
der i udviklingen af Aula har været meget lidt 
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A U L A

SÅDAN BLEV AULA TIL
■ I den politiske aftale om folkeskolerefor-
men i 2013 bliver det besluttet, at der skal 
udvikles en ny digital brugerplatform til folke-
skolen, som i højere grad skal »opleves som 
et relevant og brugbart redskab i forhold til at 
understøtte systematisk løbende evaluering, 
opfølgning og forbedring af elevernes udbytte 
af undervisningen«.

■ I forsommeren 2014 indgår den daværende 
regering og KL en økonomiaftale, hvori det 
såkaldte Brugerportalsinitiativ (BPI) aftales. 
På baggrund af anbefalingerne i en Rambøll-
analyse splittes brugerplatformen op i en 
læringsplatform, som kommunerne selv skal 
indkøbe, og en kommunikations- og samar-
bejdsplatform, Aula, som bliver fælleskom-
munal.

■ Ved et udbud gennem kommunernes it-
fællesskab Kombit vælges i juni 2017 et kon-
sortium bestående af Netcompany, Frog og 
Advice til at udvikle løsningen.

■ Netcompany er en it-virksomhed, der i for-
vejen er involveret i en række andre kommu-
nale projekter blandt andet på socialområdet. 
Frog er en britisk udvikler af skolesystemer, 
som er til stede i 23 lande og har over 20 mil-
lioner brugere. Advice har som digitalt kom-
munikations- og reklamebureau blandt andet 
stået for Skolevalg sammen med Undervis-
ningsministeriet og Folketinget.

■ Meningen var, at begge platforme skulle ta-
ges i brug i starten af skoleåret 2017/18, men 
på grund af datasikkerhedsudfordringer afledt 
af tidspres udskydes udrulningen af Aula ad 
to omgange til skoleåret 2019/20.

■ I en pilotfase kommer lærerne på otte skoler 
på Aula i januar 2019. På baggrund af deres 
tilbagemeldinger vælger KL og Kombit at ud-
skyde ibrugtagningen fra starten af skoleåret 
til ugen efter efterårsferien. Pilotfasen udvi-
des i denne periode til at omfatte 24 skoler.

2013
2020

åbenhed om, hvordan udviklingen og prioriteringen af forskellige funk-
tioner skulle finde sted.

»De beslutninger er taget i en lukket og ukendt gruppe og har bety-
det, at der i den færdige version af Aula mangler funktioner, der ellers 
var lagt op til skulle være med. Og funktioner, der skulle være med, er 
taget ud, og hvis de skal udvikles nu, så vil det koste dyre mandetimer. 
For flere funktioners vedkommende er der usikkerhed om, hvorvidt de 
bliver en del af systemet senere«, siger han.

»Denne lukkethed har været og er et stort problem, og den vidner 
om kæmpe demokratisk underskud i denne misere. Det er en akilles-
hæl for udviklingen og for tilliden til systemet«.

Ifølge projektchef i Kombit Sanne Mi Poulsen er prioriteringerne 
foretaget på baggrund af input fra blandt andre kommunernes Aula-
projektledere og en referencegruppe bestående af folk, der har ansvar 
for it og digitalisering på skole- og dagtilbudsområdet i kommunerne.

»Dette er blevet kombineret med de praktiske erfaringer fra pilotsko-
lerne, og prioriteringen er selvfølgelig sket ud fra en vurdering af, hvad 
der gav mest værdi i forhold til omkostninger – i form af både tid og 
penge«, siger hun.

Første pilotfase når ikke i mål
Tolv dage efter mødet, hvor pilotskolerne ifølge referaterne rejser den 
første store kritik af Aula, skærpes tonen. Det sker på et møde den 28. 
maj 2019, hvor der foruden KL, Kombit og Netcompany også sidder 
repræsentanter fra pilotkommunerne med omkring bordet.

Af referatet fremgår, at Aarhus Kommune vurderer Aula som bru-
gervenligt, men ufærdigt i en sådan grad, at man er bekymret for, om 
systemet bør tages i brug efter sommerferien. Københavns Kommune 
har samme opfattelse.

Fra Gladsaxe Kommune lyder meldingen ifølge referatet, at man 
ikke havde forventet en færdig løsning i pilotfasen, og at skolerne er 
trygge ved, at fejlene når at blive løst.

I pilotkommunerne er der uenighed om, hvad man opfatter som 
det, man i udviklersprog kalder minimum viable product (MVP) – altså 
hvor færdig løsningen som minimum skal være, før den kan tages i 
brug af kommunerne, mens man færdigudvikler systemet.

Den 7. juni vurderer Kombit ifølge referatet af et møde mellem 
Kombit og KL, at de kan levere en løsning, der lever op til deres egen 
opfattelse af minimumsstandarden, men »som dog vil mangle nogle af 
de ting, som nogle af pilotkommunerne opfatter hører under MVP«. 
De funktioner vil de først have til rådighed i oktober, er vurderingen. 
På samme møde kommer det frem, at det særligt er lærerne, der ople-
ver udfordringer med manglende funktioner i Aula. Det uddybes dog 
ikke hvilke i referatet.
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Desuden fremhæver Kombit, at især Aulas 
begrænsninger i forhold til arbejdet med 
vikardækning og skema fylder meget ude på 
skolerne, men at de funktioner slet ikke er 
tiltænkt som en del af selve systemet. Det skal 
alene kunne vise andre leverandørers løsnin-
ger gennem Aula på de to områder.

Dorthe Ryom Fisker har oplevet udviklin-
gen og implementeringen af Aula som gene-
relt plaget af mangelfuld kommunikation.

»Aula er fra start tænkt som et ufærdigt 
system, som man ville have slutbrugerne til at 
udvikle. Problemet er, at man ikke har meldt 
ordentligt ud, at det var det, man gjorde«, 
siger hun.

»Det lader til, at risikovurderingen af, hvad 
det betyder for den enkelte medarbejder, 
at Aula er taget ufærdigt i brug, har været 
mangelfuld. Og det har skabt rigtig mange 
frustrationer«.

Sanne Mi Poulsen understreger, at kommu-
nerne og skolerne har meget forskellig måde 
at arbejde på, og at det førte til forskellige op-
fattelser af, hvor færdig løsningen fremstod, 
for de enkelte brugere i pilotfasen.

»Det drejer sig ikke mindst om integratio-
ner og widgets, hvor kommunerne bruger 

meget forskellige løsninger og derfor også 
har haft meget forskellige oplevelser af Aula. 
Kombit repræsenterer alle kommuner og har 
til opgave at finde et kompromis, der tilgode-
ser alle landets 98 kommuner på bedst mulig 
vis«, siger hun.

Aula udsættes
Kort før sommerferien, den 12. juni 2019, 
er der styregruppemøde i Aula-projektet. 
Ifølge referatet er Kombits statusvurdering, at 
pilotfasen grundlæggende har givet positive 
erfaringer.

Men også at der er »rejst en bekymring fra 
lærer- og forvaltningssiden, i forhold til om 
løsningen har den nødvendige kvalitet og funk-
tionalitet til at understøtte lærernes opgaver«.

En intern evaluering i Kombit har konklu-
deret, at Aula er en løsning i god stand, men 
at der er behov for mere tid til at tilføre og 
teste yderligere funktionaliteter. Anbefalingen 
er derfor at udvide pilotfasen med flere kom-
muner og at udskyde den landsdækkende 
udrulning fra starten af skoleåret til efter 
efterårsferien. Beslutningen bliver meldt ud 
til skolerne to dage senere.

Efter sommerferien er vurderingen fra 

Kombit den 12. august, at man i løbet af 
ferien har reduceret antallet af fejl i Aula fra 
omkring 300 til »ganske få«.

Over for de skoler, der ansøger om at blive 
en del af den udvidede pilotfase, understre-
ges, at fokus ikke vil være på at tilføje funktio-
ner til Aula, men at optimere dem, der er.

Til fagbladet Folkeskolen erkender Kombits 
projektchef, at det »uden tvivl er lærerne, der 
har oplevet de største forandringer i forbin-
delse med overgangen til Aula«.

»Lærerne brugte SkoleIntra til mere og 
andet, end forældrene gjorde. Derfor har de 
også skullet ændre arbejdsgange i højere grad 
end forældre og elever. Det betyder ikke, at 
lærere er blevet nedprioriteret i forhold til 
forældre og børn. Men en del af det, Aula fik 
kritik for i begyndelsen – for eksempel mang-
lende fraværsoverblik for lærere – er noget, 
der mest hensigtsmæssigt bliver løst i andre 
løsninger, og det har været hensigten hele 
tiden«, lyder det fra Sanne Mi Poulsen.

»Der fandtes allerede løsninger, som kunne 
varetage disse opgaver, og som var en del af 
kommunernes eksisterende it-landskab på 
skoleområdet. Aula samarbejdede derfor tæt 
med leverandørerne om at få disse løsninger 
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integreret bedst muligt. Men det har helt sik-
kert været udfordrende og en stor forandring 
på mange skoler«.

Pilotskoler melder klar
Pilotfasen udvides til 24 skoler fra i alt 12 
kommuner, der skal arbejde i Aula frem til 
efterårsferien. På et styregruppemøde den 5. 
september gøres der igen status: Ti kommu-
ner har budt ind med i alt 150 krav til ændrin-
ger til systemet, fremgår det af referatet.

KL noterer sig, at der fra pilotkommuner-
ne især er et ønske om at prioritere komme/
gå-funktionen, der endnu ikke fungerer. Også 
elevplaner opleves som en udfordring.

Problemet med komme/gå-funktionen kan 
dog ifølge Kombit på grund af tidspres først 
løses efter den landsdækkende ibrugtagning.

Cirka halvdelen af kommunerne har ifølge 
referatet spurgt til, hvad det vil koste at 
komme senere på Aula, fordi de mener, at 
platformen ikke er god nok. De meddeler 
også KL, at det ikke er hensigtsmæssigt at 
tage den nye platform i brug midt i skoleåret.

Frem til den landsdækkende ibrugtagning 
af Aula er der i statusrapporterne op til uge 
43 særligt fokus på, at der er problemer med 
integrationen med firmaet IST’s vikarmodul 
Tabulex. Altså en af de systemer, der løser 
en nøgleopgave i forhold til organisering af 
skoledagen, men som skal integreres i Aula – 
ikke være en del af selve platformen.

Kombit fremhæver løbende, at det skal 
kommunikeres tydeligt, hvilke problematiske 
funktioner der er en del af selve Aula, og 
hvilke der leveres af for eksempel Tabulex og 
KMD og integreres i Aula.

Den 4. oktober 2019 – 17 dage før alle 
skoler efter planen skal gå på Aula – viser en 
statusrapport, at 16 af landets 98 kommuner 
nu overvejer at udskyde ibrugtagningen af 
Aula. Det understreges dog også fra Kombits 
side, at samtlige pilotkommuner melder klar 
til at tage den nye kommunikationsplatform i 
brug i uge 43.

Samme dag går formand for Danmarks 
Lærerforening (DLF) Anders Bondo Christen-
sen på talerstolen på Lærerforeningens kon-
gres og opfordrer kommunerne til at vente 
med at lancere Aula til næste skoleår.

Opfordringen gentager foreningen i et brev 
til Børne- og Undervisningsministeriet med 
begrundelsen, at der fra lærerne i pilotkom-
munerne meldes om store forskelle i, »hvor 
langt de vitale systemer, der i dag sikrer 
skolens indre liv (for eksempel skemalægning, 

vikar- og lokaleoversigt), er fra at blive inte-
greret med Aula«.

Som reaktion går Kombit i pressen med 
budskabet om, at samtlige pilotkommuner 
har meldt sig klar til at gå på Aula efter efter-
årsferien. 

På grund af tidspres bliver fem tilfreds-
hedsundersøgelser på skolerne i den udvi-
dede pilotfase skåret ned til tre. En blandt 
forældrene og to blandt medarbejderne. De 
gennemføres i første halvdel af september 
og viser en meget stor variation på tværs af 
kommunerne. Undersøgelserne bliver ifølge 
Kombit brugt i prioriteringerne i arbejdet 
med at gøre Aula bedre helt frem til uge 43, 
hvor platformen altså bliver vurderet klar til 
at blive taget landsdækkende i brug.

»Vurderingen byggede på de samlede 
tilbagemeldinger fra de 12 pilotkommuner, 
der havde været med til at afprøve Aula. Vi 
var naturligvis i tæt dialog med de 24 skoler, 
der hjalp os med at afprøve Aula, og her var 
helhedsvurderingen, at Aula havde den til-
strækkelige kvalitet til at gå live. Hvilket også 
underbygges af, at samtlige 12 pilotkommuner 
valgte at gå på med alle deres skoler efter 
efterårsferien«, siger Sanne Mi Poulsen.

Cirka ti kommuner vælger dog at udskyde 
ibrugtagningen af Aula til et senere tidspunkt 
på skoleåret 2019/20.

Endnu ingen kalendersynkronisering
Her godt et halvt år efter ibrugtagningen er 
der på Aula-projektets hjemmeside stadig en 
lang liste over funktioner, der skal forbedres 
eller tilføjes i kommende opdateringer af 
Aula.

På listen over »endnu ikke prioriterede 
optioner« står blandt andet synkronisering 
af kalendere mellem Aula og Outlook samt 
infotavler, Aula-mail, sms-notifikationer og 
påmindelser, udveksling af fraværsoplysnin-
ger og muligheden for at foreslå flere mulige 
tidsrum, når der skal indkaldes til møde.

Funktioner, som ifølge Thomas Dreisig 
Thygesen er essentielle, hvis Aula skal bakke 
op om kommunalt tværfagligt arbejde og fun-
gere som et værktøj for lærerne og skolernes 
administrative personale.

»Flere af tingene har været en forventet del 
af systemet, og allerede under gennemgang 
af tilbud i udbudsrunder blev det påpeget, at 
synkronisering af kalender var altafgørende. 
En forventning og et krav, alle kommuner 
umiddelbart har været enige om, hvorfor 
det også undrer, at det er prioriteret væk af 
Kombit«, siger han.

»Kombit har slået på tromme for solidari-
tet mellem kommunerne, da enkelte valgte 
at sige nej tak til et uholdbart produkt, men 
solidaritet og demokratisk sindelag gælder 
ikke på samme vis den anden vej. Input fra 
pilotkommuner til Kombit har ikke været 
synlige for alle, og Kombits ’ukendte’ referen-
cegruppe har været inddraget i beslutnings-
processer, hvis grundlag ikke har været kendt 
af alle. Der har manglet en gennemsigtighed, 
som jeg håber kommer i det fortsatte forløb«.

Sanne Mi Poulsen fortæller, at de ting, der 
endnu står på den ikkeprioriterede liste, bli-
ver en del af Aula, men at andre ting vurderes 
vigtigere at få styr på først.

»I forhold til Outlook-integration er den 
ikke prioriteret væk – den er stadig på prio-
riteringslisten, men indtil nu har der været 
andre ting, som projektet har været nødt til at 
prioritere højere«, siger hun.

»Der er stadig mange steder, hvor Aula skal 
videreudvikles og forbedres, og det vil der 
være, så længe løsningen lever. Der kommer 
således løbende nye opdateringer til Aula 
– i 2020 forventer vi at lancere fire større 
opdateringer«, siger Kombits projektchef og 
peger på næste opdatering, der er planlagt til 
her i april.

»Denne opdatering vil især indeholde 
rettelser i forhold til det nye Uni-login, som 
Styrelsen for It og Læring (Stil) lancerer i 
foråret. Desuden vil der komme forbedringer 
til komme/gå-funktionaliteten«.

Skolerne skal selv skræddersy løsningen
Kombit har flere gange peget på, at nogle af 
de funktioner, lærerne efterlyser, ikke har 
været tiltænkt som en del af Aula. De skal 
tilkøbes som tilføjelsesprogrammer – såkaldte 
widgets – som løbende godkendes af kommu-
nernes it-fællesskab og derefter kan indkøbes 
af kommuner og skoler.

Målet et, at skolerne dermed kan skræd-
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dersy deres egen platform i stedet for at have 
et stort system, hvor ikke alle funktionerne 
bliver brugt, men alene bidrager til, at syste-
met bliver uoverskueligt.

Det mener Dorthe Ryom Fisker, at der 
kan være »en vis fornuft i«, om end hun er 
skeptisk over for, at det kan ende med at 
være kommunens økonomi, der afgør, hvor 
velfungerende et redskab lærerne får til at 
administrere deres hverdag.

»Det lød som en god ide at udvikle et sy-
stem, hvor Aula, widgets og læringsplatforme 
kan tale sammen, da vi fik det præsenteret. 
Der er vi i den aktuelle situation endnu meget 
langt fra at være«, siger hun.

I referaterne fra styregruppemøderne 
understreges det fra Kombits side, at man op 
til ibrugtagningen skal kommunikere tydeligt, 

at pilotskolerne har fundet en måde at løse 
diverse planlægningsopgaver på »ved at bruge 
egne systemer«.

Underforstået: Selv om der ikke nødven-
digvis er en funktion i Aula, der er specifikt 
indrettet til at løse en opgave, så kan den lø-
ses ved at bruge en af Aulas kernefunktioner 
kreativt eller i andre digitale systemer, som 
skolerne har til rådighed.

»Løsninger i og omkring en skole er i dag 
så komplicerede, at det er helt urealistisk 
at forestille sig, at man samler og udvikler 
funktionalitet til det hele i én platform. Det 
ville være uhensigtsmæssigt både økonomisk 
og tidsmæssigt, og det ville i givet fald give 
skolerne en utidssvarende, dyr og meget 
ufleksibel platform. Derfor er Aulas opgave at 
samle trådene fra de systemer, der hver især 

leverer deres speciale, og binde dem sammen 
med den helt grundlæggende kommunika-
tion«, siger Sanne Mi Poulsen.

Ifølge Dorthe Ryom Fisker har mange sko-
ler da også fundet en måde at løse udfordrin-
gerne på. Men ofte er lærerne sendt ud på en 
omvej for at gøre det.

»Og det går ud over kerneopgaven. Det er 
det, der gør det så udfordrende og svært at 
handle på, at det hele hænger sammen«, siger 
hun.

»Derfor synes jeg også, at tiden er til at 
kompleksitetsreducere. Til at nogle ansvarlige 
sætter sig ned og finder ud af, hvordan vi 
hurtigst muligt får det færdige produkt, som 
kan hjælpe lærerne i deres hverdag. Det skal 
bare virke«. 
abr@folkeskolen.dk





F O L K E S K O L E N  /  0 7  /  2 0 2 0  /  35 

»Det er fedt at have projekt. Jeg synes, jeg 
lærer mere end i den normale undervisning, 
hvor de mange forskellige lektioner gør 
dagen for opsplittet«, siger Emma fra 5.a på 
Sønderskov-Skolen i Sønderborg.

Skolens leder fortæller, at det ulovlige 
fravær på skolen er faldet, efter at de er 
blevet Leaps-skole. Leaps står for læring og 
engagement i autentiske projekter med fokus 
på science. I alt fire danske skoler arbejder i 
Leaps-projektet, men Sønderskov-Skolen har 
været i gang længst.

»Det er en rigtig god måde ikke at blive 
skoletræt på, fordi arbejdet varierer hele 
tiden«, siger Jens fra 8.b Han kan godt lide at 
arbejde i gruppe, hvor man hele tiden kan 
tale om arbejdet med de andre. I begyndel-
sen var hans forældre nok lidt forvirrede 
over forandringerne, fortæller han, men nu 
forstår de arbejdsformen og er ikke bekym-
rede for det faglige niveau.

Da Sønderskov-Skolen begyndte på Leaps 
for fire år siden, var planen, at al under-
visning skulle være projektbaseret for 0.-8. 
klasse. Det er skolen, der har cirka 650 ele-
ver, dog gået bort fra. Nu er der minimum to 

projekter på hver otte uger om året. Resten 
af tiden foregår undervisningen fagdelt i lek-
tioner. 9. klasse kører anderledes på grund af 
de mange prøver og eksamener, de skal til. 

»Jeg er stolt af den kæmpeudvikling og 
alle de forandringsprocesser, medarbejderne 
her har været igennem. Jeg synes, vi er lan-
det et godt sted nu. Vi har jo 12 potentielle 
prøvefag og er ikke anderledes dér end andre 
skoler, så strukturen er ændret til to projekt-
perioder i år og fra næste skoleår tre projekt-
perioder fra børnehaveklasse til 7. klasse. Der 
er kun én projektperiode i 8. klasse nu«, siger 
skoleleder Mette Elmerdahl.  

Projekter med struktur
Selv om der er skåret ned på projektperio-
derne, så er det stadig dem, der definerer un-
dervisningen på skolen. Og vel at mærke pro-
jekter med meget struktur. Lærerne fortæller 
om at bruge »scum-boards« i klasserne, hvor 
hver gruppe skriver, hvilke arbejdsopgaver 
der er, hvilke opgaver der skal afprøves, 
hvem der gør hvad, hvornår der er feedback 
fra gruppen, fra lærere eller fra klassen, og 
hvornår en opgave er færdig. 

Det hele hænger på væggen, og alle kan 
følge med i arbejdsprocessen, se, hvor der 
skal sættes ind, og hvor man allerede er godt 
med. Det betyder, at strukturen er synlig for 
alle. Der er altid en i en gruppe, der samler 
op, og en, der skriver referat. 

Den synlige struktur er alle glade for. Det 
er nemt at følge med i processen, læreren 
kan se, hvis der er en gruppe, der er kom-
met bagud og skal have hjælp til at komme 
videre. Og alle kan se, at processen kører og 
flytter sig. Lærerne fortæller, at det også er 
muligt at oprette små projekter i det store 
projekt, hvis en eller flere elever har behov 
for det.

»Jeg kan ikke forestille mig en anden 
måde at arbejde på end denne. Jeg kan slet 
ikke forstå, at alle ikke kan se, at dette er 
vejen frem. Det er sådan, man skal drive 
skole. For det virker«, siger Leaps-vejleder 
Caja Fournaise. Hun er uddannet lærer og 
arbejder fuld tid som Leaps-vejleder. Hun er 
for eksempel den, man kommer til, hvis man 
synes, der er noget, der halter undervejs. 
Hun har haft den koordinerende rolle i de 
fire år, Leaps har kørt på skolen.

T E K S T :  H E L L E  L A U R I T S E N  •  F O T O :  M I C H A E L  D R O S T - H A N S E N

Projektarbejde definerer 
skolen – og de kan ikke 

forestille sig andet

Sønderskov-Skolen i Sønderborg er en af fire såkaldte Leaps-skoler, hvor 
arbejdet foregår undersøgende og projektorienteret. Det er vejen frem, mener 

de på skolen, hvor elevernes motivation og trivsel er øget.

Elever og lærere på Sønderskov-Skolen i Sønderborg 
får mange besøg fra læreruddannelserne og fra 
Tyskland. Der er stor interesse for Leaps-projektet. 

L E A P S - S KO L E
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Kickoff sætter gang i brainstorm
Et projekt på Sønderskov-Skolen begynder 
altid med et kickoff. Det er lærerne, der be-
slutter projekternes emner, og hvilke fag der 
skal indgå. 

Emma fra 5.a fortæller, at hendes årgang 
arbejdede med istiden i seneste projekt. 
Eleverne så en film om istiden som kickoff, 
så alle var klar over, hvad det var, de skulle i 
gang med, og ideerne kunne begynde at tone 
frem. Derefter skrev alle elever deres ideer op 
på en fælles tavle.

Naturfag indgår i alle projekterne. Det lig-
ger i selve Leaps-tankegangen. Men de andre 
fag indgår nogle gange, og andre gange løber 
de som trædesten ved siden af. Så eleverne 
kan godt have tysk i projektperioden på otte 
uger, uden at tysk indgår i projektet. Det blev 
for svært og for kunstigt at lade alle fag indgå 
i projekterne altid. Det er en af erfaringerne, 
skolen har gjort.

Skolens evalueringer har vist, at eleverne 
tidligere kunne have svært ved at gå fra en 
projektperiode til mere almindelig undervis-
ning eller omvendt. Men nu har de vænnet sig 
til det.

Cirkeline fra 8.c beskriver en stor model, 
eleverne har bygget af Sønderborg i fremtiden 
til et projekt. Den er bygget i flamingo og gips.

»Vi cyklede rundt i Sønderborg og så alt 
muligt. For eksempel Alsion (koncertsal), og vi 
talte med mange forskellige mennesker«, siger 
hun og fremhæver, at de lærer rigtig meget.

»Da jeg kom her til skolen, var jeg mega-
utryg og turde ikke stille mig op og fortælle 
foran en stor gruppe, men det kan jeg godt nu«.

Åben skole har en naturlig plads
»Jeg tror, det vil være rigtig godt at kunne alt 
det, vi lærer her, når vi kommer ud på en 
arbejdsplads«, mener klassekammeraten Jens.

Eleverne forklarer, at de arbejdede med 
byplanstegninger, med målestoksforhold, de 
skulle se på topografien, på bakker og omsætte 
det til modellen. Ligesom veje skulle tegnes, 
og de satte bydelene sammen til et stort kort 
og til en model. Det handlede om at gøre Søn-
derborg til verdens bedste by og helt bæredyg-
tig. I arbejdet var der lokale firmaer med.

Åben skole har virkelig fået en betydning i 
Leaps-projektet. Det kan være en bilklub, en 
forsamling af biavlere, et grøn by-projekt og 
forskellige lokale aktiviteter, der kan indgå i 
skolens arbejde.

Efter kickoff i et nyt projekt skal eleverne 
sammen med lærerne udarbejde et engage-
rende spørgsmål. Det kan for eksempel være: 

»Hvordan kan du bidrage til, at bierne stadig 
er her om ti år?« Et spørgsmål, der er mange 
svar på og mange muligheder i, men som ikke 
har et entydigt svar. Et spørgsmål, der ikke 
bare lige kan googles et svar på.

Eleverne har ordet
Emma har også oplevet at blive god til at stille 
sig op foran en større gruppe og fortælle. Tid-
ligere var hun meget genert. Hendes forældre 
har fortalt hendes lærere, at de har oplevet 
en meget stor udvikling og et langt bedre selv-
værd hos Emma.

Sønderskov-Skolen bruger også jævnligt 
metoden med, at eleverne underviser hinan-
den i et emne – ældre elever kan undervise 
yngre, men også den anden vej rundt.

At kunne tage ordet gælder også for ele-
verne i skole-hjem-samarbejdet, som hedder 
elevstyret samtale på Sønderskov-Skolen. Her 
er det ikke lærerne, der styrer samtalen, men 
netop eleven. Eleven har som opgave at for-
tælle, hvad de har arbejdet med, og hvordan 
det er gået. Så kan lærere og forældre sup-
plere undervejs.

Hvert projekt slutter med en udstilling. 
Her er hele skolen involveret. Alle udsmykker, 
udarbejder plakater, stiller modeller op, eller 
hvad der nu skal til for at vise deres projekt 
frem. 9.-klasserne, som ikke indgår i projek-
terne, står for en café på udstillingsdagen. 
Omkring 3.000-4.000 besøgende kommer til 
sådan en udstillingsaften – forældre, bedste-
forældre, lokale daginstitutioner, lokale virk-
somheder og borgere fra Sønderborg. Det er 
blevet et tilløbsstykke, fortæller lærerne. 

Nogle udstillinger som for eksempel Søn-
derborg i fremtiden cykler bagefter rundt 
andre steder i byen, hvor den stadig kan ses.

Altid undersøgende arbejdsmetode
Lenni Andersen er naturfagslærer og har 
søgt til Sønderskov-Skolen netop på grund af 

OM LEAPS
  Leaps står for læring og engagement 

gennem autentiske projekter med 
fokus på science. Skoler tilknyttet 
projektet omstiller undervisningen 
efter de pædagogiske principper bag 
projektbaseret læring. 

  Undervisningen tager afsæt i autentiske 
problemstillinger, og med kreativt og 
innovativt fokus integreres relevante fag 
og Stem-fagene (science, teknologi, 
engineering og matematik) i hvert 
undervisningsforløb. Alle forløb, som 
typisk varer seks til otte uger, afsluttes 
med, at elevernes produkter bliver vist 
frem for et publikum.

  Der er fire Leaps-skoler i landet i dag. 
Sønderskov-Skolen i Sønderborg, 
Kvaglundskolen Signatur i Esbjerg, Skolen 
på Herredsåsen i Kalundborg og Herfølge 
Skole. De to sidste skoler er ikke så langt i 
projektet endnu. 

  Kata Fonden står bag Leaps-projektet. 
Den almennyttige fond har netop udgivet 
en rapport om projektet og holdt i januar 
en konference. Projektchef Jesper 
Ingerslev understreger, at fonden blot 
kommer med input og holder tæt kontakt: 
»Det er skolerne, der driver projektet og 
skolen i virkeligheden«. 

  Du kan læse mere om Leaps-projektet og 
undervisningsformen på leapsskoler.dk  

Da jeg kom her til skolen, var jeg 
megautryg og turde ikke stille 
mig op og fortælle foran en stor 
gruppe, men det kan jeg godt nu. 
Cirkeline, 8.c

L E A P S - S KO L E
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Leaps-projektet. Han har arbejdet med den 
undersøgende tilgang helt fra starten på læ-
reruddannelsen. 

»Jeg arbejder med Leaps-metoden hele 
året rundt, men jeg arbejder ikke med projek-
ter hele tiden. Metoden med den undersøgen-
de arbejdsform bruger jeg altid i naturfagsun-
dervisningen. Metoden er også supergod for 
eleverne i projektopgaven, og vi har faktisk 
en mulighed for her at se elevernes praktisk-
faglige kunnen også«, siger han.

»Vi bruger modeller i undervisningen lige-
som ingeniører og mange andre. Eleverne får 
de samme redskaber fra begyndelsen. Des-
uden er det dejligt, at kollegerne er så åbne 
over for hinanden. Vi vokser som lærere. Vi 
tør altid sige, hvis der er noget, vi ikke har 
styr på, og så træder andre ind og hjælper«, 
siger Lenni Andersen.

Leaps-vejleder Caja Fournaise mener, at 
hele forskellen ligger i længden af og dybden 
i projekterne. 

»Eleverne opnår stor viden inden for 
området, og de får et andet fagsprog. De skal 
kunne forklare Ohms lov, og de er blevet 
nysgerrige på forskellige metoder og hånd-

værk undervejs. Lærerne kan følge med i, 
om opgaverne udfordrer eleverne, og om det 
kører godt. Desuden husker eleverne det hele 
meget bedre, når de har haft fingrene i det«, 
siger hun.

Lærere gør hinanden gode
Skoleåret begynder nu altid med en triv-
selsuge, hvor man også byder nye elever 
velkommen. Skolen får mange nye elever fra 
7. klasse, så på det klassetrin er der et fast 
trivselsprojekt, for at alle kan lære hinanden 
bedre at kende. 

Skoleleder Mette Elmerdahl fremhæver, at 
der er kommet ro på planlægningen, nu hvor 
Leaps kører på fjerde år. Samtidig kommer 
projektideerne mere naturligt nu: »Lærerne 
har virkelig lært, hvordan de gør hinanden 
gode. Der er meget tætte samarbejder i team-
ene, og alle har et fælles sprog«.

Hun fortæller, at når der opstår bump og 
sten på vejen, så bliver de flyttet.

»Det er et tiårigt forløb, vi skal se det i. 
Det kører forrygende, og vi er Unesco-skole, 
arbejder med FN’s verdensmål og er it-skole 
samtidig. Skolen har altid været i udvikling. 

Nogle synes, det er fedt, andre synes, det er 
lidt svært og en udfordring, og det skal der 
være plads til«.

Caja Fournaise fremhæver, at det handler 
om at respektere, at folk er forskellige, og at 
det ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke det 
var tilfældet. Udfordringen er at få dannet 
de rigtige team, hvor alle lærere kan berige 
hinanden.   
hl@folkeskolen.dk

Fotos i denne artikel er fra et tidligere besøg på 
Sønderskov-Skolen, da det ikke har været muligt 
at komme ud og tage nye fotos. Skolen var ved 
redaktionens slutning lukket på grund af corona-
epidemien.

Hvert projekt slutter med en udstilling ifølge Leaps-metoden. På Sønderskov-Skolen er alle involveret i at udsmykke skolen. 

VIL DU VIDE MERE 
For tre år siden var Folkeskolen også på besøg på 
Sønderskov-Skolen, da eleverne på 1., 4. og 7. årgang 
afsluttede et projekt om havet med en stor udstilling. 
Det kan du læse om i artiklen: »Velkommen til udstil-
lingen« på folkeskolen.dk/620668 
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»Det bedste er den måde, 
man er elev på«
På Kvaglundskolen Signatur i Esbjerg har lærere og elever arbejdet efter Leaps-
metoden i tre år. Skolelederen er begejstret, fordi det giver glade og stolte elever.

Skolen arbejder med projekter hele tiden, 
fortæller skoleleder Jette Sylvestersen. Der 
kan dog være korte perioder, hvor man laver 
noget andet. For eksempel hvis der lige er to 
uger, fra et projekt slutter og til efterårsferien, 
så går man ikke i gang med et nyt projekt, 
men arbejder i stedet med træning og test. 

»Vi har netop trukket faglige resultater, og 
alle elever har klaret alle standardtest, helt 
som de skulle. Et godt resultat«, siger Jette 
Sylvestersen.

Hun har ikke oplevet, at forældre har væ-
ret bekymrede længe, fordi de ser, at deres 
børn er blevet gladere for at gå i skole og for-
tæller mere fra skolen end tidligere.

»Det bedste ved Leaps er den måde, man 
er elev på. Eleverne er stolte af deres arbejde 
og deres læring. Der er inklusionsgevinster. 
Nogle børn kommer ofte i skole med en tanke 
om, at de ikke kan finde ud af et bestemt fag 
– det kan være matematik. Men sådan er det 
ikke med Leaps, for ofte opdager eleverne 
slet ikke, at det er matematik, de arbejder 
med lige nu. Så der er ikke den blokering. Og 
hvis eleverne for eksempel skal lære om hv-
ord, så ved de, hvad de skal bruge det til. De 
skal ud at lave et interview. Så eleverne har 
en opfattelse af at være et værdifuldt bidrag 
til det, de alle skal arbejde med i dag«, siger 
Jette Sylvestersen.

»Man kan sagtens arbejde med Leaps 
på en almindelig skole, men man kan godt 
komme til at opfatte rammerne som lidt ri-
gide«, siger hun.

Det handler for eksempel om under-
visning i egen klasse eller på hold/årgang, 
opdelingen i fag og optælling af lektioner i 
fagene. Her arbejder skolen hele tiden på at 
finde ud af, hvordan de kan gøre det bedst 
muligt. Skolelederen fortæller, at skolen 
løbende har kontakt med Undervisningsmi-
nisteriet, der også har været på besøg for at 
se undervisningen. 
hl@folkeskolen.dk

L E A P S - S KO L E

Leaps handler blandt 
andet om at styrke 
elevernes faglige 
engagement gennem 
innovative forløb.
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SPOT
V E D  M A G N U S  J E N S I N G  H U N E / M J H @ F O L K E S KO L E N . D K

Er dine elever Danmarks            
største historiechamps?

PODCAST OM                              
FJERNUNDERVISNING
Nu får du ekstra værktøjer til fjernundervisning. 
Under:vis er en podcast udgivet af værterne 
Jakob Esben Hansen, Lars Levin og Jakob 
Steensig. Den stiller skarpt på, hvordan man 
kan optimere digital undervisning og sikre, at 
læringen forbliver høj. Afsnittene behandler 
generelt, hvordan man kan benytte sig af tips og 
tricks som fjernunderviser. 

Blandt andet besøger værterne bag Under:vis 
en ny skole hver uge, ligesom de kommer med 
relevante historier fra udlandet. I første afsnit 
kan man høre, hvordan en skole kom i gang med 
den akutte digitale nødundervisning som følge 
af coronaudbruddets skolelukninger. Podcasten 
er produceret i samarbejde mellem Comm2ig, 
Kompas og The Friendly Disruptor.

»Gerda Jensen rækker hånden op og stiller 
sig ved siden af sin pult. Hun kan se en strand 
med mennesker, der arbejder, og de har skind 
på kroppen i stedet for tøj. Læreren roser 
hende for de fine observationer«. Sådan lyder 
begyndelsen af en lydfortælling, der stiller 
skarpt på historieundervisning i begyndelsen 
af 1900-tallet, hvor man blandt andet brugte 
ansuelsesbilleder. Lydfortællingen er en del 

af den nye digitale udstilling »Det gode liv i 
oldtiden«. 

Udstillingen og undervisningsmaterialet er 
produceret af Skolehistorie i samarbejde med 
Aarhus Universitet. 

Foto: AU Library, Em
drup

Din klasse kan nu skrive sig ind i historiebøgerne 
som vindere af den famøse konkurrence 
Historiedysten. Det Nationalhistoriske Museum 
er vært på dysten om historieviden, der i år 
handler om 100-året for genforeningen med 
Sønderjylland. Tilmelding er gratis, og det er 
muligt for alle 3.-9.-klasser i rigsfællesskabet 
og danske skoler i Sydslesvig at deltage. 

Vejen til triumfen går gennem en online 
multiple choice-quiz, et kreativt produkt om 

genforeningen og endelig en finaledag på Det 
Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg 
Slot i Hillerød, hvor de tre tilbageværende klas-
ser på hver årgang dyster om førstepladsen. Der 
er præmier til i alt 90 klasser. Undervisningsma-
teriale ligger klar i juni 2020 – og første runde 
af Historiedysten er i uge 36.

Tilmeld dig her: historiedysten.dk

Find materialet her: skolehistorie.au.dk/
undervisningsmaterialer              

Bliv klogere på skolehistorien

Find: Under:vis i din podcastapp eller 
på Spotify

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.

Følg med og deltag i debatten på

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

Følg med 
og deltag i 

debatten på
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SAMFUNDSFAG 
 F O L K E S KO L E N . D K / H I S T O R I E O G S A M F U N D S FA G

Mange elever får en dårlig oplevelse med at tale foran andre i 
folkeskolen, fordi de ikke får teori og redskaber at læne sig op ad, 
lyder det fra debuterende læremiddelforfatter. 

Uro i kroppen, svedige håndflader og et blik 
ud over klassen, hvor ansigterne er alvors-
tunge eller ligefrem strakt ud i et gab.

Det kan være en angstprovokerende op-
levelse at stille sig op foran en forsamling og 
tage ordet, også selv om man skal fremlægge 
noget, man har forberedt sig godt på eller 
ligefrem brænder for. 

Men det at tale foran en forsamling er et 
håndværk, der kan læres, fuldstændig lige-
som at læse, skrive, regne, bygge en stol eller 
bage en kage. Desværre er det ikke et hånd-
værk, der får særlig meget opmærksomhed i 
folkeskolen.

Sådan lyder det fra kommunikationskonsu-
lent Louise Scheele Elling, der er forfatter til 
undervisningsmaterialet »Tal så andre lytter«. 
Ifølge hende er mundtlig formidling endt med 

Mor får elever til at 
turde holde tale

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

FOTO THOMAS ARNBO

Louise Scheele Elling underviste sin datters klasse i at holde tale, inden hun skabte et forløb om mundtlig formidling. »Det er et stedbarn i folkeskolen«, siger hun. 
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at få en stedmoderlig behandling i undervis-
ningen, fordi det, at der bliver talt meget i 
skolen, bliver forvekslet med undervisning i 
at tale.

»Dels hører jeg, at man skal nå så meget i 
skolen, at teorien bag mundlig formidling træ-
der i baggrunden. Dels hører jeg fra både ele-
ver og lærere, at det er et problem, at lærerne 
ikke selv har lært den faglighed, der ligger 
bag mundtlig formidling. Derfor er det svært 
for dem at lære børnene det«, siger hun.

»Og så kommer nervøsiteten over at skulle 
tale foran folk til at fylde mere end sikkerhe-
den i, at man har nogle redskaber at bruge og 
noget teori at læne sig op ad«.

En ide fødes
Louise Scheele Elling er kommunikations- og 
ledelseskonsulent og har trænet adskillige 
topledere i at holde taler. Det var ved en 
tilfældighed, hun blev læremiddelforfatter. 
En dag kom hendes datter, der gik i 5. klasse, 
hjem og skulle forberede sig til sin første 
mundtlige fremlæggelse.

»Hun har en rigtig sød og dygtig lærer. Af 
rent faglig nysgerrighed spurgte jeg læreren, 
hvordan hun havde tænkt sig at klæde ele-
verne på til at formidle mundtligt. Svaret var, 
at der ikke rigtig fandtes noget materiale – det 
var bare at gøre det«, siger Louise Scheele 
Elling, der derfor spurgte om lov til at afholde 
nogle workshops med eleverne. Det tog lære-
ren imod.

Lærer Katrine Gjertsen fra Langebjerg-
skolen i Humlebæk fortæller, at hun altid har 
givet sine elever tips til den mundtlige frem-
læggelse – at de skal huske at tale tydeligt, 
holde øjenkontakt, øve deres oplæg og den 
slags konkrete råd – men hun har ikke haft et 
egentligt læremiddel til det før nu.

»Jeg var rigtig glad for, at Louise havde 
lyst til at afholde workshoppene. Jeg kunne 
som lærer se, at det gav mening, at eleverne 
skulle holde oplæg om en interesse, så fokus 
var på selve fremlæggelsen, i stedet for at de 
undervejs tænkte på, om det faglige indhold 
nu også var korrekt. Det gjorde det tydeligere 
for eleverne, hvilken virkning det gav, at de 
øvede sig. Det gik op for dem, at det med at 
fremlægge mundtligt kan trænes og læres«, 
siger Katrine Gjertsen.

I seks timer arbejdede eleverne med alt fra 
disposition over feedback til, hvordan man er 
en god lytter. Og derefter stillede selv de mest 
generte og stille elever sig op og holdt fanta-
stiske mundtlige oplæg.

Målet med forløbet var, at eleverne skulle 

lave en revy, hvor alle skulle turde stå på en 
scene. Det blev en bragende succes. Senere 
fik eleverne til opgave at fremlægge til en sko-
le-hjem-samtale, og det gik også rigtig godt, 
fortæller Katrine Gjertsen. 

»Mundtlig formidling indgår på en meget 
mere naturlig måde i hverdagen for eleverne 
nu. Der er altid nogen, der er mere trygge 
ved det end andre. Men jeg kan se, at de ele-
ver, der normalt har holdt sig tilbage, i langt 
højere grad tør stille sig op og sige noget nu – 
også om noget fagligt«.

Et demokratiprojekt
Når man skal lære børn at tale foran en for-
samling, handler det grundlæggende om at 
give dem nogle redskaber, der får dem til 
at føle sig mere sikre. Derfor peger Louise 
Scheele Elling på to utraditionelle pæda-
gogiske forbilleder: »Den lille, tykke fe fra 
Askepot, der siger bibbediboppedi, og Jørgen 
Clevin«.

»De er så rolige, afvæbnende og venlige. 
Derfor kan de få folk til at slappe af, når de 
skal kaste sig ud i noget, de synes er svært«, 
forklarer hun.

»Meningen er helt grundlæggende at afmy-
stificere det, at stille sig op og sige noget foran 
andre. Gøre det til noget, som alle – også de 
stille elever – er trygge ved at gøre. At vise, at 
der er tale om et håndværk, man kan lære, 

ligesom man kan lære at læse, regne, bygge 
en stol og bage en kage«, siger hun.

Spørger man Louise Scheele Elling, i hvil-
ket fag mundtlig formidling hører til, svarer 
hun dansk – og samfundsfag.

»På sin vis kan man sige, at det er et 
demokratiprojekt. Hvis flere fra barnsben 
lærer, hvordan de bruger deres stemme på en 
måde, så andre lytter, får vi forhåbentlig flere 
forskellige stemmer ind i debatten senere 
hen«, siger hun.

At tale – og at lytte
Men det er ikke kun dem, der taler, der får 
instruktioner i læremidlet »Tal så andre lyt-
ter«. Skal eleverne være trygge ved mundtlig 
formidling, kræver det nemlig også, at dem, 
de skal tale til, har lært at lytte. Her peger 
Louise Scheele Elling på en ond cirkel, der let 
kan opstå.

»Har eleverne ikke lært at holde gode fore-
drag, bliver deres foredrag naturligvis kede-
lige. Og så bliver deres kammerater dårlige 
lyttere, og så bliver det en endnu dårligere 
oplevelse at fremlægge mundtligt«, siger hun.

Louise Scheele Elling understreger, at hun 
er helt klar over, at der i forvejen er fyldt godt 
med indhold i undervisningen i folkeskolen.

»Men jeg tænker, at hvis man foretager en 
investering, så eleverne er mindre nervøse, 
når de skal holde foredrag og gå til eksamen, 
så får de simpelthen mere ud af undervisnin-
gen og er bedre forberedt til at bruge deres 
stemme senere i livet«, siger hun. 
abr@folkeskolen.dk

folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I                            
FÆLLESSKABET
Det faglige netværk for historie og samfundsfag 
er for alle, som underviser i fagene eller har 
interesse i dem. I netværket får du ny faglig 
viden og inspiration til undervisningen. Ligesom 
du kan dele erfaringer og holdninger til de to fag 
med de 1.346, der allerede er tilmeldt.

folkeskolen.dk/historieogsamfundsfag

Louise Scheele Elling har testet undervisningsforløbet på 
sin datters klasse.
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ANMELDELSER

F O R M Å L S P A R A G R A F F E N

Er ambitionen om en skole, hvor fællesskab, nysgerrighed 
og selvvirksomhed er i fokus, vigtig? Eller er folkeskolen 
slet ikke parat til et samfund med kunstig intelligens og 
menneskelignende, algoritmestyrede robotter?

○ ANMELDT AF: THORKILD THEJSEN

Hvorfor går børn i skole? »Fordi i skolen, der skal 
man lære at skrive og … plus, minus og gange 
og alt det der matematik … og at man ikke skal 
lave larm … og også … bare lære at læse«, for-
klarer Preben i 4. klasse. Louise fra 9. svarer så-
dan: »Det er jo både for at lære noget og for at 
have et socialt liv. Altså, hvis man bare sad der-
hjemme, så ville man jo nærmest ikke leve …«.

Citaterne er fra indledningen til en ny bog, 
som Elsebeth Jensen og Ole Løw har redigeret. 
Hun er uddannelsesdekan for læreruddannelsen 
på Professionshøjskolen Via UC, og han er psy-
kolog med 20 års erfaring fra læreruddannelsen 
i Aarhus.

På et spørgsmål om, hvad eleverne tror, at 
deres forældre vil svare, siger Soma i 2. klasse: 
»Ja, fordi hvis de ikke går i skole, så bliver de 
fattige. Og ingen mad. De bliver sultne hele ti-
den«. Hendes forældre er flygtninge.

Line fra samme klasse har en anden tolkning 
af, hvorfor forældrene har sendt hende i skole: 

»Sådan at jeg har det dejligt og sådan og har 
nogle venner, som jeg kan lege med hjemme hos 
mig. Sådan at jeg ikke skal kede mig«.

Elevudsagnene indrammer redaktørernes 
tilgang, som er, at spørgsmålet om, hvorfor børn 
går i skole, ikke kan besvares ud fra ét perspek-
tiv eller én forståelsesramme. De har derfor bedt 
antologiens 20 bidragydere anlægge henholds-
vis historiske, filosofiske, sociologiske, psyko-
logiske, pædagogiske, didaktiske, politiske og 
økonomiske perspektiver, og det er der kommet 
et flot, kulørt kludetæppe ud af. Vi hører lærer-, 
elev- og forældrestemmer og vægtige filosoffer. 

Hvorfor går børn i skole?
•  Dansklærerforeningen

• Elsebeth Jensen, Ole Løw

• 350 kroner

• 272 sider

• Akademisk Forlag

Hvad skal børnene 
have ud af deres 
skolegang? 

Hvis man forventer 
konkrete svar på bogtitlens 

spørgsmål, bliver man skuffet. 
Men bogen kommer med gode 
indspark til egne refleksioner 
og den fælles diskussion om, 

hvad vi vil med skolen.
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○ ANMELDT AF: JENS RAAHAUGE 

Når forfatterne vælger en indledende overskrift 
om, at »data« på mange måder er et lidt be-
sværligt emne, så anslår de en tone, der kan 
sende en dansklærerlæsers tanker i retning af 
tidligere tiders afgangsprøveopgaver. Og læst 
sådan fremtræder bogen som en sober gen-
nemgang af et leder- og lærerliv, der tager 
mangeartede data ind som grundlag for reflek-
sioner, beslutninger og handlinger. I fire afsnit 
søger forfatterne at indkredse, hvordan data 
kan opfattes, hvordan man oplever god datakul-
tur, hvordan vi bliver gode til at arbejde med data, 
og endelig hvad det er for vanskeligheder, man stø-
der på i databaseret arbejde.

»Data« er på mange 
måder et lidt 

besværligt emne
13 øvelser omgivet af afklarende tekst danner oplæg  

til gode refleksioner omkring vores brug af data.  
Men en del synes ufortalt.

Børn og unges trivsel

• Jais Brændgaard Heilesen,  
  Kristine Zacho Pedersen 

• 222,50 kroner

• 76 sider

• Serie: Undervisning og  
  læring i praksis 

• Dafolo

S K O L E L E D E L S E

Bogen videregiver gode pointer og tankevæk-
kende oplysninger, men selv om stoffet flere 
steder er meget tætvævet, flagrer tæppet no-
get, og jeg synes også, der er et par huller.

Hanne Knudsen, Jens Erik Kristensen og 
Lisa Rosén Rasmussen forsøger på ti sider at 
ridse skolens historie op fra 1500-tallet til nu. 
Den må af gode grunde blive meget kompakt, 
men det lykkes. Næsten. Man bruger et fint 
fortællegreb ved at lade Jens Erik berette om 
sine egne oplevelser fra skolegang og konfirma-
tion i 1960’erne til konfirmationsjubilæet 50 år 
senere. Men forståelser og sammenhænge må 
læseren ofte selv gætte. Der er ikke megen for-
klaring i, at 1969 var en »brydningstid«, og at 
»kristendom, landbrugssamfund, kernefamilie, 
kønsroller og klasseundervisning blev udfordret 
af ungdomsoprør, provoer, hippier, kvindekamp, 
kollektiver, gruppearbejde og en ny musik- og 
kropskultur«.

Simon Axø giver i sit kapitel et inspirerende 
bud på, hvad han mener, der er forudsætningen 
for, at skolen kan forberede eleverne til arbejds-
liv, demokrati og selvstændig livsforvaltning. 
Det handler om, siger han, at stå i et spørgende 
forhold til tilværelsen, og dannelsesprocessen 
kan kun lykkes, hvis elevernes nysgerrighed og 
selvvirksomhed tændes, argumenterer han med 
afsæt hos Hannah Arendt, Grundtvig, Martin 
Heidegger, Løgstrup og Sokrates.

Netop som lidt vel luftige højskoleformu-
leringer truer med at katapultere læseren helt 
op i skytågerne, lander Axø på benene med et 
konkret eksempel om en naturfagstime om en 
plastikflaskes kemiske sammensætning og 
nedbrydelighed i naturen. Her foldes pointen, 
at dannelse og uddannelse sker på samme tid, 
fornemt ud.

John Benedicto Krejslers kapitel om kun-
sten at tænke anderledes er ikke gnidningsløs 
godnatlæsning, men indholdet er i den grad 
tankevækkende, ja, nærmest hele bogen værd 
- i hvert fald for denne anmelder, der aldrig 
har læst Baudrillard og Deleuze. Med deres 
begreber ser Krejsler på skolepolitiske styrings-
drømme, hvor der er skabt en »omsiggribende 
systematik af formater og standarder, der gør 
lande, kommuner, skoler og individer sammen-
lignelige«, og hvor de »forførende effekter ses i 
jagten på evidens og i forestillingerne om viden, 
der virker«.

Men scoopet er de 13 øvelser, der fungerer 
som oplæg til refleksioner, samtaler, kortlæg-
ninger og analyser af mellem fem og 90 minut-
ters varighed. Her bliver deltagerne gennem 
ganske enkle spørgsmål ført ind i blandt andet 
afklaringer af data som begreb, af data som 
dokumentation og beslutninger og af formålet 
med at arbejde med data.

Igennem disse øvelser får man en fin bag-
grund for at foretage nogle af de overvejelser, 
som forfatterne peger på: Mængden af tilgæn-
gelige data er enorm, og derfor er man nødt til 
at prioritere dem, der er mest relevante. Men 
af et bilag med eksempler på tilgængelige data 
fremgår det også, at man bestemt ikke er ene 
om at foretage denne udvælgelse; de eksterne 
kontrol- og evalueringssystemer stikker med 
centrale krav deres data langt ind i hverdagens 
prioriteringer.

Forfatterne skriver, at »data er grundlaget 
for at forstå noget, man gerne vil forstå, eller 
svare på de spørgsmål, man gerne vil have svar 
på«.  Og i netop dette udsagn forekommer det 
mig, at der gemmer sig en lukkethed i bogens 
dataunivers, måske affødt af en trofasthed over 
for skolens læringsgrundlag. I hvert fald har det 
været mest frugtbart for mig i lærer- og leder-
arbejde, når indsamlede data frem for at give 
svar rejste spørgsmål og vækkede undren. 

Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.
dk/1626486

Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.
dk/1700723
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Under hvert af de tre hovedemner: politik, øko-
nomi og sociale/kulturelle forhold findes en 
række underkategorier med fin variation i temaer, 
som behandles forskelligt, fra det helt nære for-
brugsforhold, »du går ned og køber en kebab«, 
til makroforhold og velfærdsmodeller, Maslows 
behovspyramide og Erving Goffman. Der er også 
interview med adskillige af landets centrale skik-
kelser fra hele det politiske spektrum, og under 
fanen »Aktuelt« byder Coagmento på hver må-
neds vigtigste nyhed i hver af de tre ovennævnte 
kategorier. Der refereres videre til en uddybende 
artikel om emnet, som i seneste ombæring tæller 
støttepartiernes funktion og indflydelse, lovgiv-
ning om kviklån og ulighed i sundhedsvæsenet, 
ligesom der er opgaver til hvert opslag.

Scroller man forbi den aktuelle måneds tre 
emner, finder man et omfattende arkiv over for-
gangne måneders emner. Det vil næppe være 
noget, man bruger i tide og utide, men det er 
faktisk en ret interessant logbog over, hvad vi 
som danskere har skullet forholde os til i den 
nærmere fortid, og det kan bestemt bringes til 
anvendelse i undervisningen.

Coagmento er naturligvis ikke perfekt, men 
kritikpunkterne er hverken talrige eller graverende. 

Man kan godt se, at der ikke har været et stort 
designhold til at gøre platformen lækker, og i in-
trovideoen kan det nogle gange være lidt svært 
at høre speaken, fordi baggrundslydbilledet er 
lidt højt, ligesom der er en fejl i den pris, der 
nævnes her – det vender jeg tilbage til.

Der er ikke en samlet lærervejledning – un-
der fanen »Lærervejledning« får man lovning 
på en kommende video og opfordres til at ringe 
med spørgsmål. Det skal understreges, at der 
er glimrende lærervejledninger integreret under 
opslagene, så man lades ikke i stikken, men 
man savner den samlede præsentation.

Nogle gange nævner jeg i anmeldelser, at 
et materiale er nemt at gå til for læreren, og 
at man egentlig bare kan tænde og gå i gang. 
Det siger selvfølgelig ikke noget om de faglige 
kvaliteter, men er rart at vide i en travl hverdag. 
Coagmento egner sig ikke til sidste øjeblik eller 
en vikartime. Man skal afsætte tid til at gen-
nemgå tekster og spørgsmål og så videre grun-
digt for at sikre flow og kvalitet i timen.

Jeg ringede til Coagmento for at spørge til 
lærervejledningen og fik at vide, at den sand-
synligvis var klar om en til to måneder. Jeg tror, 
at en samlet vejledning kan give lidt bedre over-
blik og vil lette forberedelsen noget. Og så var 
der det med prisen. I introduktionsvideoen for-
tæller folkene bag Coagmento, at deres produkt 
er prismæssigt fordelagtigt – men på skærmen 
ses en, i sammenhængen, overraskende høj pris. 
Det spurgte jeg også til, da jeg alligevel havde dem 
i røret. Det viste sig at bero på en fejl; den korrekte 
pris er markant lavere, og da jeg hørte det rigtige 
tal, måtte jeg give Coagmento-folkene ret: Der er 
god value for money i denne platform.

Revolutionen udebliver,  
men Coagmento holder
Coagmento lover et opgør med digitalisering for 
digitaliseringens skyld. Men selv om det noble mål 
ikke helt nås, får Coagmento point for et udmærket 
digitalt læremiddel.

Der er glimrende 
lærervejledninger integreret 

under opslagene, så man 
lades ikke i stikken, men 
man savner den samlede 

præsentation.

○ ANMELDT AF: MIKKEL NORDVIG

Den nye samfundsfagsplatform hedder Coag-
mento, hvilket er latin for »jeg sætter sammen«. 
Ideen bag er, at samfundsfagets kerneindhold 
skal sættes sammen med hverdagens nyheder. I 
samfundsfagets formålsformulering hedder det, 
at eleverne skal opnå »viden om samfundet og 
dets historiske forandringer«, så man må sige, 
at Coagmentos vision og fagets formål hænger 
fint sammen.

Der er i det hele taget meget godt at sige 
om platformen Coagmento: Den kommer godt 
rundt om en lang række relevante emner; den er 
nem at manøvrere rundt i for eleverne, som også 
hjælpes godt på vej af en naturlig progressions-
model. Der er små indlagte quizzer, der fordrer 
opmærksomhed om det læste, og andre fine til-
tag, der måske ikke udgør et voldsomt paradig-
meskift, men som bidrager til fokuseret læsning 
og eftertanke.

S A M F U N D S F A G

coagmento.dk
•  Dansklærerforeningen
• Et års abonnement koster  
    480 kroner per klasse 
• coagmento.dk

Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.
dk/1587345

ANMELDELSER



Revolutionen udebliver,  
men Coagmento holder

folkeskolen.dk/fag

IT
   VÆ R  M E D  I 
FÆ L L E S S K A B E T  O M

Lærere deler undervisningstips, faglig viden og 
holdninger. Netværket har også artikler, anmel-
delser af læremidler og den nyeste forskning.

Tilmeld dig dit faglige netværk og få en mail 
med nyt om it i undervisningen.

folkeskolen.dk/it

Andreas Brøns Riise, ansvarlig for det faglige netværk It i undervisningen 
abr@folkeskolen.dk

Tip os:

I UNDER- 
VISNINGEN

folkeskolen.dk/fag

Annoncer Fagligt_netværk_enkelte.indd   9 11/09/2019   09.47
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Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks 
Lærerforening - har indledt blokade mod alle afdelinger – herunder 

dagbehandlingsafdelinger, skoleafdelinger og STU- & EUA-
afdelinger – af følgende fem dagbehandlingstilbud/-skoler: 

• Sputnik 
• Basen 

• Isbryderen 
• Vikasku  

• Skolen ved Sorte Hest.

Blokaden betyder, at foreningens medlemmer fra onsdag den 1. april 
2020 ikke må søge job eller lade sig ansætte ved disse skoler.
Der har i over et år været ført forhandlinger med Dansk Erhverv 

Arbejdsgiver, der repræsenterer dagbehandlingstilbuddene, 
om overenskomst til dækning af undervisningsarbejdet på 

dagbehandlingstilbuddene. Desværre har forhandlingerne endnu 
ikke ført til et resultat. Derfor er det besluttet at udvide 

blokaden, som hidtil kun har dækket Sputnik.
Brud på blokaden kan medføre eksklusion af Danmarks 

Lærerforening, ligesom man kan miste retten til senere at 
blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af skolerne 
Sputnik, Basen, Isbryderen, Vikasku 

og Skolen ved Sorte Hest

 LÆRERSTILLINGER

MINDEORD

Tidligere FTF-formand Anker 
Christoffersen død
Tidligere formand for 
hovedorganisationen FTF og 
tidligere næstformand i Danmarks 
Lærerforening (DLF) Anker 
Christoffersen er sovet stille ind, 80 
år gammel. 
Anker Christoffersen var 
læreruddannet fra Gedved 

Statsseminarium i 1966. Fra 
1988 til 2003 var han formand 
for FTF, der var hovedorganisation 
for 450.000 offentligt og privat 
ansatte, herunder lærerne. 
»En stædig og benhård forhandler. 
Og han kan forvirre enhver med sin 
vedvarende snak, hvis han mener, 
at en sag er vigtig«, sagde FTF-
kolleger i forbindelse med hans 
60-årsdag, skriver Altinget.

KORTE MEDDELELSER

TYDELIG LÆRER-ILDSJÆL TIL KATOLSK FRISKOLE SØGES
Pr. 1. august søger vi en lærer på fuld tid (barselsvikar i skoleåret 
2020-2021) til at varetage undervisning i et eller flere af flg. fag:  
Dansk (mellemtrin), musik, religion og evt. natur/teknik og billedkunst.  
Har du desuden erfaring med kor, vil det være en fordel.

Vi forventer: at du har en relevant uddannelse, er vild med dine fag og er en 
dygtig igangsætter, elsker børn, har lyst til at være katalysator for deres dannelse 
og uddannelse, søger et forankret værdigrundlag at arbejde ud fra, du er loyal og 
at du er stærk som individ men også er en god teamplayer.

Vi tilbyder: En engageret medarbejderstab, en tydelig og omsorgsfuld ledelse, 
et sundt arbejdsmiljø, hvor aftaler er gode, når begge parter synes det, en 
arbejdsplads med mod til at tænke ikke kun med tiden, men også ind i tiden, 
en arbejdsplads med frihed til at vælge til og fra styret af vort værdigrundlag og 
menneskesyn, en arbejdsplads, hvor pædagogisk syn og menneskesyn hænger 
sammen og en arbejdsplads med et stærkt VI.

Om os: Vi er en katolsk skole i Ordrup nær Ordrup Station med 453 elever og en 
medarbejdergruppe bestående af 32 lærere og 9 pædagoger.
Det er vores ambition at danne børnene til mennesker med tro på eget og andres 
værd og med vision om at ville være medskaber på det fællesskab, hver og en 
er del af både i det små og globalt. Vi vil gerne uddanne børnene med gode 
kompetencer, så deres vision kan realiseres.
Ansættelsen sker i henhold til fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og LC.  
Stillingen er et vikariat, men med mulighed for fastansættelse senere.

Yderligere spørgsmål kontakt skoleleder Georg Høhling på 2023 1282 eller 
viceskoleleder René Engell på 3020 1282. Ansøgning med relevante papirer 
stiles til skolens bestyrelse og sendes på mail eller som almindelig post.
Sct. Joseph Søstrenes Skole, Skovkrogen 19, 2920 Charlottenlund, Tlf.: 3964 1282, 
Mail: info@sct-joseph.dk, Web: www.sct-joseph.dk

Ansøgningsfrist: 29. apr kl. 12.00. Ansættelsessamtaler: uge 20.  
Se hele opslaget på lærerjob.dk

Vi søger en dygtig og ambitiøs lærer, som kan tiltræde hos os 1. august 
2020. Du skal kunne undervise i tysk, matematik, engelsk og valgfag. Vi 
er en efterskole for unge i læse- og skrivevanskeligheder. Du behøver ikke 
være ordblindelærer på forhånd, men du skal have lyst til at blive det.
På Gylling Efterskole kan du blive en del af en succesfuld skole med 
stærke rødder i det Grundtvig-Koldske skole- og menneskesyn, hvor 
fællesskab, ligeværd, dialog og forventninger til hinanden er nøgleord. 
Gylling Efterskole har som ambition at gøre en afgørende forskel for de 
unge, hvis veje vi krydser i et år eller to.
Vi tilbyder:
• 34 fantastiske kolleger med højt ambitionsniveau inden for alle  
 faggrupper på skolen
• En arbejdsplads med forventninger- og frihed til faglig udfoldelse og 
 plads til fordybelse
• Et inspirerende arbejdsmiljø hvor vi gør hinanden gode
• 131 dejlige unge, hvis hverdag man som lærer er en helt naturlig og  
 vigtig del af
Du har:
• Læreruddannelse, og undervisningskompetencer i de ønskede fag
• Evnen til at møde andre med smil og anerkendelse, og brænder for  
 relationsarbejdet med unge
• Fleksibilitet, engagement og godt humør
• Interesse for at gøre en forskel for de skønne unge i vores målgruppe
Stillingen er fast og på fuld tid. Foruden den nævnte undervisning vil 
du blive kontaktlærer, have tilsyn og varetage øvrige opgaver. Valgfage-
nes indhold har du selv stor indflydelse på. På efterskolen har vi rigtig 
gode faciliteter, hvilket gør mange fag mulige, så kom bare med dit 
personlige bidrag.
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.
Der indhentes børneattest i forbindelse med indstilling til ansættelse.
Din ansøgning sendes til Gylling Efterskole, Hovedgaden 29, Gylling, 
8300 Odder, mrk. ”Ansøgning lærer” eller pr. mail til:  
ge@gylling-efterskole.dk. Ansøgningen skal være os i hænde senest 
fredag d. 1/5 2020. Samtaler afvikles mandag d. 11/5 2020 i tidsrum-
met efter kl. 15.00. Der tages evt. referencer på den som indstilles til 
ansættelse.
Yderligere oplysninger om stillingen, og om Gylling Efterskole, fås ved 
henvendelse til viceforstander Anne Friis Theede på 4045 0409 eller 
ved forstander Niels Kridal på 2015 1644. Vi glæder os til at høre fra 
dig…
Se vores hjemmeside på www.gylling-efterskole.dk, hvor du også kan 
kigge med på vores Facebook.

Vi har en ledig stilling pr. 1. august 2020  
Skal du med på holdet?

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

Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

European School Copenhagen, 1799 København V

Matematiklærer med kombinationsfag

§ Ansøgningsfristen er den 19. apr. 2020

Kvik-nr. 79922157

European School Copenhagen, 1799 København V

A secondary math and science teacher

§ Ansøgningsfristen er den 19. apr. 2020

Kvik-nr. 79929593

Undervisningsministeriet, 1220 København K

To lærere til Europaskolen i Luxembourg II

§ Ansøgningsfristen er den 17. apr. 2020

Kvik-nr. 79969180

Basen Skole & Dagbehandling, 2100 København Ø

Fagligt velfunderet ildsjæl søges til basen

§ Ansøgningsfristen er den 16. apr. 2020

Kvik-nr. 79991897

Samsø Efterskole, 8305 Samsø

Samsø Efterskole søger underviser

§ Ansøgningsfristen er den 28. apr. 2020

Kvik-nr. 80010415

Frijsenborg Efterskole, 8450 Hammel

Viceforstander, Frijseborg Efterskole

§ Ansøgningsfristen er den 17. apr. 2020

Kvik-nr. 79944855

Skolen på Duevej, 2000 Frederiksberg

Afdelingsleder til Skolen på Duevej

§ Ansøgningsfristen er den 07. maj. 2020

Kvik-nr. 79969118

Vejlefjordskolen, 8721 Daugård

Pædagogisk leder med undervisning 

§ Ansøgningsfristen er den 19. apr. 2020

Kvik-nr. 80010322

Sct. Joseph Søstrenes Skole, 2920 Charlottenlund

Lærer til musik og dansk på katolsk skole

§ Ansøgningsfristen er den 22. apr. 2020

Kvik-nr. 79922143

Vanløse Privatskole, 2720 Vanløse

2 ledige lærerstillinger pr. august 2020

§ Ansøgningsfristen er den 01. maj. 2020

Kvik-nr. 80014187

European School Copenhagen, 1799 København V

German secondary teacher

§ Ansøgningsfristen er den 19. apr. 2020

Kvik-nr. 79921919

Odsherred Kommune, 4573 Højby

AKT-lærer til Fårevejle skole

§ Ansøgningsfristen er den 17. apr. 2020

Kvik-nr. 79459931

Det frie Gymnasium, 2200 København N

Grundskolen søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 17. apr. 2020

Kvik-nr. 79728171

Niels Steensens Gymnasium, 2100 København Ø

Niels Steensens Gymnasium søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 20. apr. 2020

Kvik-nr. 80011000

Bagsværd Kostskole og Gymnasium, 2880 Bagsværd

Lærere til grundskolen

§ Ansøgningsfristen er den 22. apr. 2020

Kvik-nr. 80024697

Institut Sankt Joseph, 2100 København Ø

Lærer - Biologi, Fysik/Kemi, Matematik

§ Ansøgningsfristen er den 22. apr. 2020

Kvik-nr. 80041249
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RUBRIKANNONCER

Næste nummer 
udkommer 

torsdag den 30. april 

Athen- Ferielejlighed 
midt i centrum
Helt unik placering lige 
midt i byen med panora-
maudsigt over Akropolis 
fra soveværelse, stue og 
balkon.
E-mail: post@athen4u.dk 
www.athen4u.dk

Lejlighed nær KBH 
udlejes uge 29-32
Lejligheden har stor stue 
med lille altan .
Telefon: 28763463 
tobiesen.meyer@gmail.com

Svergie - Halland
Rødt helårs træhus på 
stor grund med skov og 
mange muligheder for
fritidsaktiviteter udlejes. 
Telefon: 56820399 / 
31506048

Charmerende byhus i 
andalusisk bjergby
Rødt helårs træhus på 
stor grund med skov og 
mange muligheder for
fritidsaktiviteter udlejes.
Telefon: 20781416   
http://www.casavila.dk

3 vær. lejlighed i 
Estepona, Costa del Sol 
Dejlig lejlighed i stueplan 
m. 2 terrasser udlejes. 
Aflåst have med pool. Tæt 
på Marbella 
Telefon: 27107970
www.laufente.dk

90 m2 Luksus udsigts 
feriebolig i Ørestaden
2 vær. og stort køkken/
alrum, altaner, til 
min. 6 sovepld.
Telefon: 23645884
karinahp@hotmail.com

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

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

BAZAR

SKOLEREJSER TIL HELE EUROPA

98 12 70 22

eurotourist.dkLEJRSKOLE 
FORÅR 2020
Dybbøl · Sønderborg Slot · Universe

Læs mere:

www.6401.dk

Du kan 
nå det

endnu!

Nummer 9: Mandag den 4 maj 2020 kl. 12

Nummer 10: Mandag 18. maj 2020 kl. 12

Nummer 11: Tirsdag 2. juni 2020 kl. 12

Materiale sendes til: 
stillinger@media-partners.dk 

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2020

Skolen på Nylandsvej, 2000 Frederiksberg

Organisationskonsulent (barselsvikariat)

§ Ansøgningsfristen er den 30. apr. 2020

Kvik-nr. 80041026

Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C

PH.D.-Stipendier

§ Ansøgningsfristen er den 26. maj. 2020

Kvik-nr. 79250677
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WWW.LPPENSION.DK

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

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

Tlf: 7010 0018 
Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.laka.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 besked 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: 9.00–15.30
Fre: 9.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
       www.laka.dk

153.000 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-
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Tegning: Craig Stephens

V E D  M O R T E N  R I E M A N N

Uskolet er Folkeskolens bagside med satire, som ikke umiddelbart går meget op i fakta. Skulle enkelte navne, hændelser eller undervisningsministre 
alligevel føles bekendte, er man velkommen til at tro, hvad man vil.

USKOLET

Der møder de mange børn, som i 
denne tid er tvunget til at arbejde 
hjemmefra, en lang række udfor-
dringer. Særligt vanskeligt er det 
for dem, der samtidig har en el-
ler flere forældre at aktivere. Men 
hvordan finder man balancen mel-
lem arbejdstid og familietid? 

»Voksne har brug for faste 
rammer«, fortæller en ekspert. 
»Det er vigtigt at markere tydeligt, 
hvad der er arbejde, og hvad der er 
hygge«. 

Hvis man er to eller flere om 
forældrene, kan man med fordel 
dele vagterne mellem sig, så man 

kan få ro til fordybelse, mens en 
søster eller bror tager over.

»Mange voksne i den alder er jo 
meget opmærksomhedskrævende, 
men de er nødt til at lære, at man 
ikke kan rose deres PowerPoint 
eller opgave for chefen, hver gang 
de kommer rendende. Send dem i 
stedet en tur udenfor, hvis de har 
meget krudt bagi«, foreslår eks-
perten, som ellers opfordrer børn til 
at være pragmatiske i disse dage: 

»Lad dem da bare sidde lidt 
længere end normalt med skær-
men, ellers får man aldrig ordnet 
sit skolearbejde«.

PLING  

PLING  

PLING  

VI UDSKYDER HELE ÅRET 
TIL NÆSTE ÅR, DET ER DET 
ENESTE RIGTIGE AT GØRE. 
VI NÅEDE LIGE AT FÅ JANUAR OG  
FEBRUAR PÅ NOGENLUNDE NORMALT 
NIVEAU, MEN DER REGNEDE DET  
ALLIGEVEL HELE TIDEN, OG SIDEN DA? 

JA, DET ER JO ÆRLIGT TALT NOGET 
VÆRRE MØG, DET ER VI BARE NØDT 
TIL AT INDRØMME.

2020

Hjemmearbejde en kæmpe udfordring 
med forældre rendende om benene

Verdenssamfundet 
tager konsekvensen: 
2020 udsat til næste år
Først måtte vi ikke samles mere end 1.000 mennesker, hurtigt blev det 
100 og snart ti, og siden er det gået slag i slag med nedlukninger, forbud 
og håndsprit. Men med lukkede restauranter, aflyste koncerter, udsat 
sport og annullerede rejser er det altså bare ikke rigtig besværet værd 
mere, det mener klodens befolkning. Året kommer aldrig til at fungere. 

Derfor har verdenssamfundet nu taget konsekvensen: »Vi aflyser 
2020«, lød det på et pressemøde tidligere. 
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I SKOLE 
EFTER CORONA

Alle elever har haft en 
unormal hverdag afskåret 

fra venner, skole og − måske 
− haft sygdommen tæt på. 

Forløb til samtlige klassetrin 
med aktiviteter, så klassen 
kommer godt i gang igen. 

Hent materialet på: 
rodekors.dk/skole/corona



Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Kære lærer
Vidste du, at

26 % af pigerne i  
udskolingen ikke vil  

i svømmehallen, fordi  
de er utilfredse med 

deres krop?

Det vil vi gøre op med!
Sæt Fit in? på skoleskemaet  

– et gratis undervisningsmateriale  
om kropsidealer  og fitness,  

som giver dine elever en bedre 
kropsforståelse.

www.fitin.dfho.dk




