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EKSTRAORDINÆR                                                                                
KONGRES I DLf 
for første gang i Bondos ni år som  
formand indkalder dlf ekstraordinært.
Side 06

18 ANBEfALINGER TIL 
NY LÆRERUDDANNELSE 
større krav til ansøgernes kvalifikationer  
og mere forskning ind i uddannelsen.
Side 07

DE fRIE SKOLER
I VOLDSOM VÆKST
konfronteret: løfter de frie skoler 
deres sociale ansvar?
Side 14

Ind og ud  
af skoler

»jeg har ikke haft 
regler eller pligter 
hele livet. før nu«.

16-årige natazja fra 
aalborg fortæller sin 
historie om at skulle 

være voksen som lille.
S i d e  1 8
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Dansk – Børnehaveklassen 

13610

Fiktions- 
kompetence

Sprog- 
forståelse

Fandango er et moderne dansksystem, som forener børne
lit teratur, fagtekster og andre medier. Nu er Fandango Mini 
til børnehaveklassen udkommet – af Trine May, Marianne  
Skovsted Pedersen, Katrine Klim Jacobsen og AnneMette 
Veber Nielsen.

Fiktionskompetence, sprogforståelse og afkodning
Fandango Mini lægger sig op ad Fælles Mål 2009 og 
er bygget op omkring de tre søjler fiktionskompetence, 
sprogforståelse og afkodning. De to første søjler går hånd 
i hånd i litteraturarbejdet i grundbog og arbejds bog. Den 
tredje søjle, afkodningsdelen, ligger i systemets bogstav
lydbog. Her bliver eleverne gennem et struktureret forløb 
hurtigt fortrolige med bogstavernes lyde og med at sætte 
lydene sammen til små ord.

andangoandango
MiniMini

Fandango 1. klasse forår 2012 • Fandango 2. klasse forår 2013

Fandango Mini. Grundbog: 80 sider kr. 139,
Fandango Mini. Arbejdsbog: 48 sider kr. 49,
Fandango Mini. Bogstavlydbog: 72 sider  kr. 49,
Fandango Mini. i-bog:  kr. 279,
Fandango Mini. Vejledning: 129 sider  kr. 399,
Fandango Mini. Vejledning til Bogstavlydbog: 149 sider kr. 349,
Fandango Mini. Bogstavkort med alfabetrim: 30 sider kr. 329,

Fandango Mini on tour
Kom på kursus med Trine May og  
Marianne Skovsted Pedersen  
– og få en gratis bog.

Skolemessen Roskilde 15/3
CFU Aalborg 19/3
Gyldendal København 11/4
CFU Aabenraa 16/4
CFU Aarhus  18/4
Skolemessen Aarhus  16/4
CFU Bornholm 2/5
CFU Vejle 14/5
CFU Skive   26/11

Tilmelding: Via CFU eller på kursus.gyldendal.dk

13610 GYL_Ann_Folkeskolen nr 2_Fadango mini kurser_210x285.indd   1 20/12/11   11.00
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Hold øje med dit dueslag eller din postbakke – for i disse dage lander 
vores nye katalog rundt på skoler og institutioner i hele Region Midt-
jylland. Med vores brede og altid aktuelle udbud af videreuddannelse og 
kompetenceudvikling for 2012 tillader vi os at blande os i din karriere 
– og det gør vi, fordi vi tror på, at alle pædagoger og lærere har brug for 
at tænke deres job som en karriere i kontinuerlig dygtiggørelse. 

Nyt og aktuelt i 2012
Specialpædagogikken er på dagsordenen i hele det pædagogiske land-
skab – tag en pædagogisk diplomuddannelse i specialpædagogik, 
få kompetencer til at varetage pædagogiske opgaver i medier og 
kommunikation – eller bliv en ressourceperson på skolen med en 
diplomuddannelse i f.eks. læsevejledning eller logopædi.

Friluftsvejlederuddannelsen er for dig, der fi nder drivkraften med stiv 
vind i ansigtet og som vil arbejde professionelt 
med friluftsliv.

Tilegn dig viden i ledelse af sociale 
fællesskaber og læringsmiljøer på 
kurset Kom godt i gang med 
klasseledelse og inklusion, 
bliv klædt på til at kunne under-
vise tosprogede elever, få 
den nyeste viden om autisme 
og ADHD eller vælg et de 
mange andre aktuelle kurser, 
vi tilbyder.

Styrk karrieren og dermed din profession hos Pædagogik, Børn & Unge. 

Foruden vores faste udbud af kurser og diplomuddannelser, tilbyder vi skræddersyede forløb, der pas-

ser til den enkelte institution. Pædagogik, Børn og Unge er en del af Højskolen for Videreuddannelse 

og Kompetenceudvikling, VIA UC. Læs mere på viauc.dk/videreuddannelse/paedagogik

VIDEREUDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING 

NØGLEORDET ER 

 KARRIERE 

p58-60_FS0212_uskolet.indd   59 20/01/12   12.44



Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

  

 

Cooperative Learning

Engelsk, tysk og fransk  · 6.-10. klasse

Det er nemt at anvende, 
det er sjovt – og det virker!

Gratis kurser 
hos Alinea!

Læs mere, og 
tilmeld dig på 
alinea.dk

Cooperative Learning in English, auf Deutsch og en Français består af  
to bøger til hvert sprog. Hver bog indeholder:
•	 Færdige	undervisningsforløb	med	kopiark	til	mindst	25-30	lektioner
•	 Fem	Cooperative	Learning-strukturer	til	hvert	forløb
•	 Kort	vejledning.

Bog I til 6.-8. klasse fokuserer på ordforråd og samtale.

Bog II til 8.-10. klasse fokuserer på samtale og præsentation.

Færdige undervisningsforløb

alinea.dk	·	tlf.:	3369	4666
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Konference om Cooperative Learning i april 2012. 
Læs mere på alinea.dk
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Mangfoldighed er igen blevet et plusord. Nu har en følgegruppe til den nye 
læreruddannelse foreslået at fjerne en række regler, så læreruddannelserne kan 
udvikle sig forskelligt. Slut med detaljerede politikerdiktater på indholdet i uddan-
nelsen. I stedet skal uddannelsen styres via kompetencemål for de studerende. 

Det lyder helt rigtigt. Og dejligt, at den fem år gamle følgegruppe ikke har brugt 
tiden på at udtænke nye sindrige regler og systemer. Respekt.

At læreruddannelserne så i forvejen er mangfoldige, og at det politiske flertal 
først skal bankes sammen, er i den sammenhæng en mindre ting.

Men følgegruppens ønske om at hæve karaktergennemsnittet for, hvem der kan 
komme ind på uddannelsen, virker søgt. 

Det er rigtigt, at internationale sammenligninger viser, at lande, som klarer sig 
godt, har studerende med gode karakterer på læreruddannelserne. Men toplan-
dene er også kendetegnet ved, at de kan vælge og vrage mellem ansøgere, fordi 
mange gerne vil være lærere. Her har hele uddannelsessystemet, inklusive lærer-
uddannelsen, høj anseelse og opbakning. 

Desuden er ideen ikke let at gennemføre, fordi den vil betyde, at der vil komme 
færre studerende ind. Det vil formentlig føre til lukninger af uddannelsessteder.

Mangfoldigheden er til gengæld svær at få øje på, hvis man vender blikket væk fra 
staten og ser på KL. Efter i årevis at have lagt stor vægt på det kommunale selv-
styre og de lokale forholds betydning slår kommunernes paraplyorganisation nu 
til lyd for, at alle kommuner skal bruge lærernes arbejdstid ens. På den måde kan 
nogle kommuner spare penge ved at få lærerne til at stå i klassen i en større del af 
arbejdstiden. Hvor blev den kommunale mangfoldighed af?

Målet ser ud til at være ensretning – og midlet er blandt andet en uigennem-
tænkt mistænkeliggørelse af lærerne. Nu har politikerne i DLF indkaldt til ekstraor-
dinær kongres for at diskutere, hvordan man kan forsvare kvaliteten i folkeskolen. 
Signalet er helt tydeligt at sige: Nok er nok!

Kampagnen fra KL er designet til at være en ingrediens i de lokale forhandlin-
ger om lærernes arbejdstid og i de kommende overenskomstforhandlinger. Kan KL 
skabe en stemning af, at lærerne nok driver den lidt af, har KL skubbet modparten 
i defensiven.

Den teknik er gammelkendt.
Heldigvis oplever de fleste opbakning fra 

deres kommunale politikere, foræl-
dre og elever. Og heldigvis er der 
stadig flest kommuner, hvor samar-
bejdet foregår med respekt. Man må 
håbe, at nogle af dem begynder at 
forklare KL, at de ønsker at bevare 
det kommunale selvstyre og lærer-
nes engagement. Så kan forhand-
lingerne om lærernes arbejdstid 
ske ved forhandlingsbordet. 

»Folkeskolen – fagblad for un-
dervisere« og tilhørende netme-
dier udgives af Danmarks Læ-
rerforening. De redigeres efter 
journalistiske væsentlighedskri-
terier, og det er chefredaktøren, 
der har ansvaret for alt indhol-
det. Bladenes ledere udtrykker 
ikke nødvendigvis foreningens 
synspunkter.

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

129. årgang, ISSN 0015-5837

Udebliver dit blad, så klik ind på 
folkeskolen.dk og klik på ikonet 
til venstre »Klag over bladle-
veringen«.
Forhold/ændringer om  
fremsendelse af bladet: 
Telefon: 33 69 63 00 
E-mail: medlemsservice@
dlf.org
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!Kan KL skabe en 
stemning af, at  
lærerne nok driver 
den lidt af, har KL 
skubbet modpar-
ten i defensiven.

Forsidefoto: Lars Horn
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Dansk – Børnehaveklassen 

13610

Fiktions- 
kompetence

Sprog- 
forståelse

Fandango er et moderne dansksystem, som forener børne
lit teratur, fagtekster og andre medier. Nu er Fandango Mini 
til børnehaveklassen udkommet – af Trine May, Marianne  
Skovsted Pedersen, Katrine Klim Jacobsen og AnneMette 
Veber Nielsen.

Fiktionskompetence, sprogforståelse og afkodning
Fandango Mini lægger sig op ad Fælles Mål 2009 og 
er bygget op omkring de tre søjler fiktionskompetence, 
sprogforståelse og afkodning. De to første søjler går hånd 
i hånd i litteraturarbejdet i grundbog og arbejds bog. Den 
tredje søjle, afkodningsdelen, ligger i systemets bogstav
lydbog. Her bliver eleverne gennem et struktureret forløb 
hurtigt fortrolige med bogstavernes lyde og med at sætte 
lydene sammen til små ord.

andangoandango
MiniMini

Fandango 1. klasse forår 2012 • Fandango 2. klasse forår 2013

Fandango Mini. Grundbog: 80 sider kr. 139,
Fandango Mini. Arbejdsbog: 48 sider kr. 49,
Fandango Mini. Bogstavlydbog: 72 sider  kr. 49,
Fandango Mini. i-bog:  kr. 279,
Fandango Mini. Vejledning: 129 sider  kr. 399,
Fandango Mini. Vejledning til Bogstavlydbog: 149 sider kr. 349,
Fandango Mini. Bogstavkort med alfabetrim: 30 sider kr. 329,

Fandango Mini on tour
Kom på kursus med Trine May og  
Marianne Skovsted Pedersen  
– og få en gratis bog.

Skolemessen Roskilde 15/3
CFU Aalborg 19/3
Gyldendal København 11/4
CFU Aabenraa 16/4
CFU Aarhus  18/4
Skolemessen Aarhus  16/4
CFU Bornholm 2/5
CFU Vejle 14/5
CFU Skive   26/11

Tilmelding: Via CFU eller på kursus.gyldendal.dk
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deres sociale ansvar?
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Ind og ud  
af skoler

»jeg har ikke haft 
regler eller pligter 
hele livet. før nu«.

16-årige natazja fra 
aalborg fortæller sin 
historie om at skulle 

være voksen som lille.
S i d e  1 8

p01_FS0212_Forside.indd   1 20/01/12   15.27

p02-03_FS0212_leder.indd   3 20/01/12   15.29



4 /  f o l k e s k o l e n  /  0 2  /  2 0 1 2

6

indhold

18

portræt

»Jeg har været 
glad for alle 
psykologer, 
pædagoger og 
de lærere, der 
ville snakke. 
Jeg har haft 
brug for dem og 
for at snakke. 
Det er vigtigt«.
16-årge Natazja fra  
Aalborg fortæller om  
svigt og om at flytte  
fra skole til skole.

14

14,2%
af eleverne går i de frie  

grundskoler. I 1971  
var tallet 6 procent. 

KONFERENCE
Trivsel og læring i 

børnehaveklassen

for børnehaveklasseledere 

28.marts 2012 på 
Vingstedcentret ved Vejle

Krumtappen i al læring Kjeld Fredens (Hjerneforsker)
Fysisk aktivitet  Fysioterapeut Helle Fuglsang
Inklusion og relationskompetence Lektor Peter Westmark 
ved UCN act2learn pædagogik
Dansk Lektor Hanne Beermann Læreruddannelsen, UCN
Forældresamarbejde Lektor Margit Margrethe Nielsen UCN 
act2learn Pædagogik
Klasserumsledelse Ina von Barm Pædagog, lærer, forfatter
Skolestart og matematik Lone Kathrine Petersen lærer og 
lærerbogsforfatter

Tilmelding sker online via www.ucn.dk / konferencer
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Dansk Lektor Hanne Beermann Læreruddannelsen, UCN
Forældresamarbejde Lektor Margit Margrethe Nielsen UCN 
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Klasserumsledelse Ina von Barm Pædagog, lærer, forfatter
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Tilmelding sker online via www.ucn.dk / konferencer
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Tilmelding sker online via www.ucn.dk / konferencer
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Bondo:
Derfor er det  
nødvendigt 
at indkalde 

til ekstraordi-
nær kongres.
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VIND!
Skræddersy dit nyhedsbrev fra  
folkeskolen.dk og vind et rejse- 

gavekort til 15.000 kroner eller 
mange andre præmier.
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vise, men jeg 
ved ikke, om jeg 
kan blive ved«.

Kronikken:  
Kære kollega – kære ven!
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aktualiseret

Hvem vil dele ansvaret for folkeskolen med 
lærerne?

Det er spørgsmålet, som Danmarks Lærer-
forening stiller med den ekstraordinære kon-
gres, som skal afholdes den 9. februar. Ugers 

hårdt pres på lærernes arbejdstid, lagt af KL 
og bakket op af blandt andre finansminister 
Bjarne Corydon, har resulteret i den første 
ekstraordinære kongres i Anders Bondo Chri-
stensens ni år som formand for DLF.

»Vi vil gerne tage et ansvar for skolen, 
det gør lærerne hver eneste dag, og det vil 
vi godt gøre som organisation, men vi bliver 
simpelthen nødt til at gøre det sammen med 
nogle andre«, siger Anders Bondo. Han er 

ærgerlig over et ensidigt fokus på, hvor stor 
en del af arbejdstiden lærerne bruger på 
undervisning.

»Der er ikke ét af de indlæg, jeg har set, 
hverken fra regeringen eller KL, der har fokus 
på, hvordan vi sikrer, at lærerne skaber den 
bedst mulige undervisning. Det er det, det 
drejer sig om, eleverne skal opleve, at der er 
kvalitet i alle undervisningstimer. Riget fat-
tes penge, det er vi klar over, men det dum-

Kongres skal handle om kvalitet
 Lærernes arbejdstid og folkeskolens kvalitet er under pres. Derfor skal en ekstraordinær kongres mobili-
sere medlemmerne og få vendt dagsordenen, så det kommer til at dreje sig om undervisningens kvalitet.

TeksT EsbEn ChristEnsEn

foTo Klaus holsting
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meste, man kan gøre i en sådan situation, er 
at ødelægge elevernes undervisning«, siger 
Anders Bondo. 

Finansministerens område
Med den nye regering og den socialdemo-
kratiske børne- og undervisningsminister, 
Christine Antorini, var der lagt op til et skift 
i debatten om folkeskolen. Antorini skrev 
sammen med Nanna Westerby fra Sociali-
stisk Folkeparti reformoplægget »Ny Nordisk 
Skole«, som blandt andet indeholder tanker 
om »Blå Betænkning II«. 

Men hvis lærerne havde forventet, at den 
nye regering ville lette presset på arbejdsti-
den, tog de fejl. Finansminister Bjarne Cory-
don har været ude at give sin uforbeholdne 
støtte til KL-synspunktet om, at lærerne skal 
bruge mere tid på undervisning. At det netop 
er finansministeren, der melder noget ud 
om arbejdstid, er et udtryk for ansvarsfor-
delingen internt i regeringen. Ved fagbladet 
Folkeskolens interview den 11. oktober med 
Christine Antorini ved hendes tiltrædelse som 
minister sagde hun om arbejdstid:

»Arbejdstid er et overenskomstspørgsmål 
mellem Finansministeriet og de relevante 
parter, så det er ikke noget, jeg vil gå ind og 
blande mig i«. Dermed lå bolden hos Cory-
don. Bondo er overbevist om, at det er en 
velovervejet udmelding fra regeringen. 

»På andre felter har vi gode samarbejder 
med den nye undervisningsminister, men når 
ministre på den måde går ud og udtaler støtte 
til KL’s – efter min mening – fuldstændig rigide 
dagsorden, der intet har med skolen at gøre, 
så er det ikke tilfældigt. Derfor er det også no-
get, vi bliver nødt til at drøfte med repræsen-
tanter for regeringen«, siger Anders Bondo. 

Intern mobilisering
Kongressen har ikke kun til formål at sætte 
en ekstern dagsorden, det handler også om 
intern mobilisering og sammenhæng mellem 
hovedforeningen og de lokale kredse.

»Jeg håber rigtig meget, at vi som lærernes 
repræsentanter bliver bedre til at rejse den 
her dagsorden. Det er det, vi skal tale om: 
Hvordan kan vi centralt og lokalt hjælpe hin-
anden? Med det vi oplever lige nu, er der brug 
for, at vi rykker sammen og sikrer, at det ikke 
er den enkelte kreds, der står med den her 
udfordring. Vi bliver nødt til at rykke sammen 
og se, hvordan vi rejser den anden diskussion 
om kvalitet i undervisningen«, siger Anders 
Bondo. 
esc@dlf.org

store ændringer af  
læreruddannelsen i sigte 
Følgegruppen for den ny læreruddannelse lægger op til store ændringer 
i læreruddannelsen. Efter kun fire år med den nuværende læreruddan-
nelse erkender de ansvarlige ministre, at reformen har slået fejl. 

Politikerne skal stoppe detailstyringen 
af læreruddannelserne. De studerende 
skal fremover leve op til en række kon-
krete kompetencemål. Adgangskravene til 
læreruddannelsen skal hæves. Linjefagene 
skal have lige stor vægt. Og pædagogik skal 
være et større selvstændigt fag. Desuden 
skal der større fokus på internationalisering. 
Sådan lyder nogle af anbefalingerne til en ny 
læreruddannelse, som følgegruppen for den 
ny læreruddannelse har offentliggjort. Både 
undervisningsministeren og uddannelsesmi-
nisteren er umiddelbart lydhøre over for de 
nye forslag. 

»Læreruddannelsen er den mest po-
litisk styrede uddannelse overhovedet, 
hvor vi som politikere regulerer helt ned i 
detaljen. Jeg mener, at vi skal give lærerud-
dannelserne mere frihed«, siger børne- og 
undervisningsminister Christine Antorini. I 
sidste uge gav ministeren en undskyldning 
og sagde, at den nuværende læreruddan-
nelse er en fejl. Men det undrer professor 
ved Institut for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU) Jens Rasmussen, som har været med i 
følgegruppen. 

»Det var med fuldt overlæg, man valgte den 
løsning i 2006. Men nu går den ikke længere. 
Den kan ikke humpe videre. Der skal investe-
res i en ny læreruddannelse. På den måde er 
følgegruppens anbefalinger et brud med tidli-
gere evalueringer«, siger Jens Rasmussen. 

2006-reform løste ikke problemer
»Vi har fundet ud af, at en lang række af de 
problemer, som læreruddannelsen fra 2006 
skulle løse, ikke er blevet løst. Frafaldet er 
stadig stort. Ansøgningsmængden er nok 

TeksT MarIa Becher TrIer og chrIsTIan grunerT  

foTo MIchael Parly Pedersen

1.  Større krav til ansøgernes kvalifikationer 
ved optagelse 

2.  Rekruttering af studerende fra hhx eller htx

3.  Mødepligt til aktiviteter med eksterne parter

4.  Færre bindinger på linjefagsvalg

5.  Princippet om aldersspecialisering fastholdes

6.  Alle studerende skal have kendskab til specialpæ-
dagogik og dansk som andetsprog

7.  Alle studerende skal have tre linjefag

8.  Initiativer til uddannelse af flere naturfagslærere

9.  Styrkelse af det pædagogiske i læreruddannelsen 

10.  Fortsat prioritering og styrkelse af de professions-
rettede kompetencer

11.  Professionsbachelorprojektet skal i højere grad 
inddrage praksis

12.  Praktikken fastholdes i store træk

13.  Bedre muligheder for at stille kvalitetskrav til 
praktikskolerne

14.  Tættere samarbejde om praktikken mellem 
professionshøjskoler og praktikskoler

15.  Styrkelse af bedømmelsen af praktikken 

16.  Læreruddannelsen skal være udviklings- og 
forskningsbaseret

17.  Lovkrav om forskningssamarbejde skal også gæl-
de universiteter

18.  Fagdidaktisk forskning skal opprioriteres.

Læs hele rapporten »Deregulering og Internationalise-
ring – evaluering og anbefalinger om læreruddannelsen 
af 2006« på www.fivu.dk

Følgegruppens 18 anbefalinger
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NYE UDFORDRINGER?
FLERE MULIGHEDER?

Informationsmøder:

•	 7. februar Campus Emdrup

•	 9. februar Campus Aarhus

Ansøgningsfrist 1. april

edu.au.dk/kandidat

Tag en pædagogisk kandidatuddannelse på  Aarhus Universitet

 i Aarhus eller i København (Campus Emdrup).

OG PÆDAGOGIK (DPU)                                              
INSTITUT FOR UDDANNELSE                                         

AARHUS                                  
UNIVERSITET                             AU

 

Ellers er jeg bange for, at 
det hele bliver netlærer-
uddannelser og uddan-
nelser med store fore-
læsninger, når der ikke er 
noget styring på det.
Tobias Holst,  
formand for de lærerstuderende

Følgegruppen for den ny læreruddannelse foreslår, at 
linjefaget billedkunst skal vægtes lige så meget som 
eksempelvis matematik og dansk.

p06-11_FS0212_Aktualiseret.indd   8 20/01/12   15.44



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

gået lidt op, men er reelt stagneret igen. Det 
er et problem at øge søgningen«, siger Jens 
Rasmussen.

Formand for professionshøjskolernes 
rektorkollegium Erik Knudsen er glad for 
budskabet om mere frihed. Men han maner 
til besindighed. Han ser helst, at politiker-
ne bestemmer sig for, hvordan folkeskolen 
skal se ud, før man ændrer læreruddan-
nelsen. 

»Det er vigtigt, at læreruddannelsen støt-
ter folkeskolen. Da vi ved, at undervisnings-
ministeren lægger op til en reform af folke-
skolen med Ny Nordisk Skole, er vores signal, 
at vi er enige om de overordnede intentioner 
om en ny læreruddannelse, som følgegrup-
pen beskriver. Men før vi lægger os fast på, 
hvordan den skal føres ud i verden, skal vi 
kende rammerne for den nye folkeskole«, 
siger Erik Knudsen. 

stor opbakning til ændringer
Både Danmarks Lærerforening og Lærerstu-
derendes Landskreds bakker op om langt de 
fleste af følgegruppens anbefalinger. 

»Det er en rigtig god idé, at man arbejder 
efter et overordnet mål ligesom i folkeskolen. 
Men man skal være opmærksom på, at man 
risikerer, at det bliver nogle meget forskellige 
linjefag, der bliver udbudt på de forskellige 
læreruddannelser«, siger formand for skole- 
og uddannelsespolitisk udvalg i DLF Bjørn 
Hansen.

Formand for de lærerstuderende Tobias 
Holst støtter ophævelsen af detailstyringen 
af læreruddannelserne. Men opfordrer mi-
nistrene til at sikre, at uddannelsesstederne 
har penge nok til at skabe kvalificeret uddan-
nelse.

»Ellers er jeg bange for, at det hele bliver 
netlæreruddannelser og uddannelser med 
store forelæsninger, når der ikke er noget 
styring på det«, siger Tobias Holst.

I dag presser lovgivningen de studerende 
til at vælge bestemte kombinationer af linje-
fag. Tobias Holst håber, at politikerne vælger 
at følge anbefalingen om at ophæve bindin-
gerne.

Også anbefalingerne om indførelse af faget 
pædagogik og lærerfaglighed, at alle linjefag 

igen bliver ligestillet, og kravet om, at alle 
studerende skal have tre linjefag, bliver taget 
godt imod. 

»Man burde bruge et år mere på lærerud-
dannelsen, så man kan få plads til alle de 
her ting. Til gengæld er det godt, at der er et 
ønske om at gå væk fra store og små linjefag. 
Der er lige så meget faglighed i idræt, som der 
er i matematik. Man skal kunne undervise i 
alle fagets nuancer«, siger Bjørn Hansen. 
mbt@dlf.org/cgr@dlf.org

Konferencen finder sted torsdag den 8. marts 2012 kl. 11.00 til 

fredag den 9. marts 2012 kl. 13.00

Deltagelse er gratis og foregår på PH Metropol og Experimentarium 

i København. Læs mere og tilmeld dig på NTSnet.dk/aarskonference2012

•  Mød den sundhedsfaglige frontforskning, og se hvor-

dan den kan drive den naturvidenskabelige indsigt.

•  Hør, hvorfor det er så vigtigt, at synergien mellem 

sundhed og naturfag dyrkes allerede i grundskolen.

•  Få inspiration til sundhedstemaer, der motiverer ele-

verne og stimulerer deres interesse for naturfagene.

•  Vend hjem med ny viden og inspiration til forløb, der 

kobler naturfagene med en række andre fag.

Sundhed og naturfag
ntS-centeretS ÅrSkonference 2012

Konferencen finder sted torsdag den 8. marts 2012 kl. 11.00 til 

fredag den 9. marts 2012 kl. 13.00

Deltagelse er gratis og foregår på PH Metropol og Experimentarium 

i København. Læs mere og tilmeld dig på NTSnet.dk/aarskonference2012

•  Mød den sundhedsfaglige frontforskning, og se hvor-

dan den kan drive den naturvidenskabelige indsigt.

•  Hør, hvorfor det er så vigtigt, at synergien mellem 

sundhed og naturfag dyrkes allerede i grundskolen.

•  Få inspiration til sundhedstemaer, der motiverer ele-

verne og stimulerer deres interesse for naturfagene.

•  Vend hjem med ny viden og inspiration til forløb, der 

kobler naturfagene med en række andre fag.

Sundhed og naturfag
ntS-centeretS ÅrSkonference 2012

Læs:����flere nyheder om evalueringen af lærerud-
dannelsen på folkeskolen.dk:
»Oppositionen vil fortsat have snor i lærer-
uddannelsen« og »Læreruddannelsen: Mi-
nister siger nej til skærpede adgangskrav«.
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Ansvaret for læreruddannelsen blev i slut-
ningen af 2011 lagt i hænderne på den nye 
radikale uddannelsesminister, Morten Øster-
gaard. Og selvom hans parti har lovet flere 
bevillinger til professionshøjskolerne, skal de 
lærerstuderende i første omgang ikke regne 
med hverken et fast minimumstimetal eller 
større bevillinger. Til gengæld vil han gerne 
løsne politikernes kvælertag om uddannelsen 
og give frihed til, at studerende, undervisere 
og aftagere kan tilrettelægge efter folkesko-
lens behov.

»Jeg har ikke nogen planer om at indføre 
minimumstimetal, for det vil stride mod min 
tankegang om at ansvarliggøre institutio-
nerne. Men det kunne være rart for de stu-
derende at kende timetallet, når de skal søge 
uddannelsessted. Det vil jeg gerne diskutere 
med professionshøjskolerne«. 

Ministeren hæfter sig ved, at der er stor for-
skel på, hvor mange timer de studerende får 
på de enkelte uddannelsessteder. Han mener, 
at uddannelsesstederne burde overveje, hvor-
for nogle kan tilrettelægge uddannelsen på en 
måde, som giver flere undervisningstimer. 

»Det ville selvfølgelig være dejligt, hvis jeg 
bare kunne love flere penge. Regeringen har 
sagt, at vi gerne vil øge kvaliteten på profes-
sionsuddannelserne, men lige nu står vi i en 
situation, hvor hver en krone, vi bruger, er en 
krone, vi skal finde. Men vi planlægger en lang 
række reformer også på uddannelsesområdet, 
og i det omfang det giver os et råderum, så vil 
der være plads til at tilføre flere penge til pro-
fessionshøjskolerne«, siger Morten Østergaard.

ti års debat har overset det vigtigste
Morten Østergaard mener, det må være 
på tide at sætte læreruddannelsen fri. Han 
bakker derfor op om følgegruppens overord-

nede anbefalinger, internationalisering og 
deregulering.

»Jeg mener, at lærerstuderende skal have 
samme mulighed for at tage deres uddannelse 
i udlandet som alle andre. Hvorfor skulle man 
ikke have mulighed for at læse linjefaget en-
gelsk på læreruddannelsen i udlandet?«

Efter ti år med en intens diskussion af fag-
lighed mener Morten Østergaard, at man har 
overset det væsentligste, nemlig en styrkelse 
af lærernes grund- og efteruddannelse.

»Når man ønsker at øge elevernes faglige 
udbytte og styrke indholdet af undervisnin-
gen, er det afgørende, at den, som står bag 
katederet, også har linjefag i det, der er på 
skemaet. Derfor er lærernes uddannelse det 
væsentligste sted at sætte ind. Det gælder 
selvfølgelig efteruddannelse, men også i for-
hold til de nye lærere, at man sikrer sig, at de 
har tre linjefag i en kombination, som dækker 
feltet bredt«, siger Morten Østergaard.

Mere frihed giver mulighed for  
specialisering
Følgegruppens forslag om deregulering åbner 
også op for, at de små uddannelsessteder får 
mulighed for at specialisere sig mere, end de 
gør i dag, vurderer Morten Østergaard.

»Det er meget få læreruddannelser, som 
udbyder samtlige linjefag, så i et eller andet 
omfang findes det jo i forvejen, men måske 
kunne man som et lille uddannelsessted gøre 
endnu mere ud af sin profil ved at sige: Vi 
har disse fagkombinationer. Men vi kan noget 
særligt, fordi vi har udviklet viden om special-
pædagogik, fremmedsprog, eller hvad man 
nu kunne forestille sig«.

Morten Østergaard ser gerne, at lærerud-
dannelsen kan tiltrække flere studerende fra 
andre uddannelser. 

»Der skal være flere veje ind i læreruddan-
nelsen. Har du for eksempel læst til fysiote-
rapeut, kan du have nogle forudsætninger i 
forhold til idrætslinjefaget, som gør, at du kan 
springe en del over på læreruddannelsen. 

Det er svært at gøre i dag med en så snævert 
reguleret uddannelse. Men der skal også 
være flere veje ud af læreruddannelsen, så 
studerende ikke føler, at de går ind ad en dør, 
som kun fører én vej hen. Det vil også gøre 
uddannelsen mere attraktiv«, siger Morten 
Østergaard. 

Han står dog helt fast på, at læreruddan-
nelsens fremtid ligger på professionshøjsko-
lerne. 

»Jeg synes ikke, det virker logisk at gå i 
retning af en femårig læreruddannelse. Og 
professionshøjskolerne har vist i seneste ak-
krediteringsrunde, at de er bevidste om deres 
ansvar og kan løse opgaverne inden for de 
rammer, der er udstukket. Men min vurde-
ring er, at de rammer, vi har udstukket, ikke 
er tilstrækkelige til at nå det, vi gerne vil med 
folkeskolen«.

Og han understreger, at de nuværende 
lærerstuderende ikke skal være kede af at gå 
på uddannelsen, som den ser ud i dag. 

»Man skal ikke hænge med hovedet, fordi 
man går på læreruddannelsen i dag eller er 
kommet ud inden for de senere år. Det er en 
god uddannelse«. 
cgr@dlf.org / pai@dlf.org

Minister vil have synlighed om timetal 
på læreruddannelsen
Læreruddannelsens nye minister mener ikke, at der er behov for at indføre minimumstimetal, selv om un-
dervisningstimetallet har været faldende siden 80’erne. Til gengæld må der gerne være mere synlighed 
om, hvor mange timer de enkelte læreruddannelser tilbyder, siger han.

JANET REID
Bliv skarpere i 
forberedelsen af 
din CL-undervisning

BIRGIT SCHØN
Strukturklubmøder 
- hvordan gør man?

JACquElINE 
MINoR 
Få implementeringen 
af CL til at virke

SPENCER KAGAN
Hvorfor Coorperative 
Learning? Forskning 
og rationale

KoNfERENCE I KØBENHAvN 
v/Dr. Spencer Kagan, Jacqueline Minor, Janet Reid, Birgit Schøn m.fl.  

Danske og udenlandske CL-eksperter sætter fokus på succesrig 
CL – og de udfordringer, man kan møde på vejen derhen. I løbet 
af dagen får du masser af konkrete strukturer, du kan bruge i din 
undervisning – eller i ledelse og kollegialt samarbejde.   

København  ●  24. april 2012  ●  Park Inn, Københavns lufthavn

WoRKSHoP I ÅRHuS 
v/Dr. Spencer Kagan 

En sjælden mulighed for at deltage i en workshop med Dr. Spencer 
Kagan. På basis af mere end 30 års forskning og udvikling sætter 
Dr. Kagan fokus på kompleksiteten og de mange muligheder i Coope-
rative Learning – og som altid er der masser af deltageraktivitet.   

Århus  ●  26. april 2012  ●  Århussalen

oplev manden bag de kendte Cl-strukturer

DR. SPENCER KAGAN  
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TAG DE NæSTE SKRIDT MED 
CooPERATIvE lEARNING

Scan koden, læs mere om de to arrangementer 
og tilmeld dig på alineaakademi.dk 

Arrangeres i samarbejde med:

Udnyt en enestående mulighed for at komme dybere ind i 
Cooperative Learning og udforske potentialer og udfordringer. 

16541_CL_KonferenceOgWorkshop_HS_FS2_jan2012.indd   1 19/01/12   16.10

TeksT Christian grunErt og PErnillE aisingEr

foTo PrEssEFoto

Morten Østergaard er 
35 år og født i Aarhus. 
Næstformand for Radi-
kales folketingsgruppe 
siden 2007. Året inden 
dimitterede Morten 
Østergaard som kandi-
dat i statskundskab fra 
Aarhus Universitet. Han 
har siddet i Folketinget 

siden 2002. Morten Østergaard er også med i rege-
ringens koordinationsudvalg og dermed en af de mest 
magtfulde i regeringen.

En af regeringens mest 
magtfulde
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N Y H E D E R  F R A  N E t t E t

K: Minister skal ind-
skærpe kanonpligt

 
Børne- og undervisningsministeren 

var tirsdag i samråd om Folke-
skolens kanonundersøgelse. 
De Konservatives ordfører Mai 
Henriksen krævede, at mini-
steren skal indskærpe pligten 
til at undervise i kanonlisterne 
over for lærere med et såkaldt 
hyrdebrev. Men selvom også 
børne- og undervisningsmi-
nister Christine Antorini, So-

cialdemokraterne, er overrasket og 
nu vil indskærpe kravet om, at de to 
kanoner skal indgå i lærernes un-
dervisning, vil hun dog ikke udsende 
hyrdebrev. 

»I virkeligheden er det her et 
meget eksemplarisk forløb. Der bli-
ver gennemført en undersøgelse. 
På baggrund af den kommer der en 
debat i medierne. Ministeren melder 
klart ud, at selvfølgelig skal man 
leve op til Fælles Mål. Der kommer 
et åbent samråd, hvor blandt andet 
Folkeskolen er til stede, så på den 
måde kommer mit budskab ud til 
lærerne«, sagde Christine Antorini. 

Kanon udfordrer  
gymnasiet

 
Litteraturkanonen kan mærkes i 
gymnasiet. Eleverne sukker, når de 
igen bliver introduceret for forfat-
terne, de har hørt om i folkeskolen. 

»På en måde træder vi hinanden 
lidt over tæerne. Eleverne kommer 
til gymnasiet og vil gerne have no-
get helt anderledes og nyt. Jeg tror, 
at litteraturkanonen i folkeskolen 
har gjort, at der i dag er mere fokus 
på forfatterne og perioden end på 
slet og ret den gode historie. Ele-
verne ved mere om forfatterne og 
samtiden. Det har helt sikkert en 
fordel. Især hvis det ikke bare bliver 
en gentagelse«, siger Birgitte Dar-
ger, der er næstformand i Dansk-
lærerforeningens gymnasie- og 
hf-fraktion.

Mellem 80 og 100 af Odenses lærere kom-
mer til at miste deres job via fyringer. Den 
lokale lærerkreds mener, at fyringer helt kan 
undgås, hvis man venter til sommerferien og 
benytter frivillige fratrædelser.

Børne- og ungerådmand Stina Wil-
lumsen har i Fyens Stiftstidende meldt ud, 
at hun vil gøre op med en kultur, hvor fær-
rest mulige mister jobbet i fyringsrunder. 
»Det er en kulturændring, men vi skal have 
mulighed for at skille os af med lærere, hvis 
der er brug for nye kompetencer«. 

Kredsformand i Odense Lærerforening, 
Anne-Mette Kæseler Jensen, kalder bespa-
relserne for benhårde. Hun er oprørt over, at 
ledelsen i Odense åbenlyst ikke er tilfreds 
med lærergruppen. Hun slår fast, at kom-
munen selv har ansvaret for at holde medar-
bejdernes kompetencer ajour.

»Det er ikke nogen anerkendende eller 
værdsættende måde at tale om sine medar-
bejdere på. Vi står midt i en krise, som vi skal 
igennem ordentligt og anstændigt. Og jeg har 
ikke oplevet at få bedre resultater ved at tale 
nedladende om medarbejderne«, siger Anne-
Mette Kæseler Jensen til folkeskolen.dk

Nu har kommunen meldt ud, hvor mange 
der står til at miste jobbet i Odense. De 
odenseanske skoler skal nedlægge 151 stil-
linger. Heraf 124 lærere. Alt i alt skal der 
spares 66,6 millioner kroner.

»Vores budskab er, at man kan undgå 
fyringer, hvis man venter til sommerferien«, 
siger Anne-Mette Kæseler Jensen. Fratræ-
delserne kan opnås frivilligt via pensionerin-
ger, kredsen har cirka 190 aktive lærere over 
60. Derudover kan der »spares« fyringer ved 
at fortsætte med en vikarordning, som kred-
sen kalder en succes. Ligesom barselsvika-
riater og overtid er steder, der ifølge kredsen 
kan gøre fyringer unødvendige.

Men kommunen vil ikke vente. I et føl-
gebrev til kommunens medarbejdere skriver 
skolechef Poul Anthoniussen, at det vil ko-
ste penge, hver måned nedskæringer bliver 
udskudt.

»Hvis vi har cirka 150 medarbejdere, der 
skal afskediges, så taler vi altså om 150 
gange en månedsløn. Den øgede udgift 
skulle så igen hentes hjem. Det kunne vi kun 
gøre ved at afskedige endnu flere. Derfor har 
vi valgt en proces, der er kort i tid«, skriver 
skolechefen.

Ifølge kommunens tidsplan bliver der sat 
navne på de afskedigede den 7. februar. 

Odense skal af med 
124 lærere
SF-rådmand vil gøre op med en kultur, hvor færrest mulige 
mister jobbet i fyringsrunder. 

»Vi skal have mulighed for at 
skille os af med lærere, hvis der 
er brug for nye kompetencer«, har 
rådmand stina Willumsen sagt.

TeksT ESbEN CHRiStENSEN
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Sløjd og håndarbejde bliver ikke 
slået sammen efter evaluering 

Randers-lærere: 
Skolechefen teg-
ner skønmaleri

 
I et åbent brev til byrådet 
tager Randers Lærerforening 
skarpt afstand fra det oplæg 
om lærernes arbejdstid, sko-
lechef Torben Bugge gav på 
KL’s kommunaløkonomiske 
forum 13. januar. Kommu-
nen sparer otte millioner ved 
at hæve undervisningsande-
len. Næste år skal den op på 
41,5 procent. 

Skolechefens opfattelse 
harmonerer ikke med den 
virkelighed, lærerne møder i 
hverdagen, skriver Kurt Sø-
rensen, formand for Randers 
Lærerforening, i det åbne 
brev til byrådet.

»Lærerne vil gerne un-
dervise, det er derfor, de er 
blevet lærere. Men en kvali-
ficeret undervisning kræver 
et stort forarbejde, efterbe-
handling og evaluering og 
samarbejde med kollegaer, 
forældre og en række spe-
cialister som psykologer, 
konsulenter, socialrådgivere 
og vejledere. Den øgede in-
klusion har medvirket kraf-
tigt til at forøge omfanget af 
dette arbejde«.

KL vil have mere 
undervisning ud 
af aftalen

 
KL præsenterede på 
mødet en analyse, som 
viser, at lærerne i gen-
nemsnit bruger 39 pro-
cent af arbejdstiden på 
at undervise, mens de 
i resten af tiden blandt 
andet forbereder sig, går 
til møder og efteruddan-
ner sig. Hvis lærerne un-
derviser en lektion mere 
om ugen, vil det frigøre 
880 millioner kroner, 
mener KL.

»Vi vil gerne levere 
samme undervisnings-
tid til eleverne, som vi 
gjorde for få år siden. 
Men vores analyse viser, 
at lærerne underviser 
mindre end efter den 
gamle arbejdstidsaftale 
fra 2005. Det er en skidt 
udvikling, og vi er nødt 
til at komme tilbage på 
sporet. Vi anerkender, at 
lærerne arbejder på fuld 
tid, men vi vil ændre på 
prioriteringen af, hvad de 
bruger tiden på«, siger 
Jan Trøjborg.

Ny byge af dispen-
sationer er på vej 
på skoleområdet

 
Ni såkaldte frikommuner 
har bedt regeringen om 
at blive fri for reglerne 
om klassedannelse og 
holddeling. Andre har 
bedt om dispensation for 
loftet på maksimum 28 
elever i klassen. Nogle 
har bedt om frihed til selv 
at bestemme, på hvilke 
klassetrin eleverne skal 
undervises i de forskel-
lige fag. 

19 af ansøgningerne kan 
gives rent administrativt, 
fordi ministeriet allerede 
har givet dispensationer for 
noget tilsvarende under den 
såkaldte udfordringsret.

Det er dog et politisk 
spørgsmål, om den nye 
minister, socialdemokraten 
Christine Antorini, vil give 
de pågældende dispensa-
tioner. Lærernes formand 
Anders Bondo Christensen 
fraråder ministeren at give 
dispensationerne. De vil føre 
til dårligere undervisning, 
mener han.

Ministeriet for Børn og Undervisning 
har offentliggjort en evaluering af for-
søgene med sløjd og håndarbejde, hvor 
19 skoler har slået de to fag sammen til 
faget håndværk og design. Men firmaet 
Rambøll, der har stået for evalueringen, 
vurderer, at forsøgene ikke kan sige noget 
om, hvordan en sammenlægning af sløjd 
og håndarbejde vil styrke den praktisk-

musiske fagblok. »Forsøgene er for få, for 
begrænsede i omfang og for forskellige«.  

Undervisningsminister Christine An-
torini mener, at evalueringen af forsøgene 
med de praktisk-musiske fag viser, at 
der er behov for at ændre den måde, man 
gennemfører forsøg på. Hun vil have ind-
ført en langt mere professionel forsøgs-
praksis.

Gunnar Pedersen har vundet et weekendophold  
i folkeskolen.dk’s krydsord. Klik selv ind og prøv!

Temadag
hos Protac 

Når børn reagerer anderledes end de 
fleste på sanseindtryk, medfører det 
ofte vanskeligheder for både barnet 
selv og for de voksne der er omkring 
barnet i hverdagen. 

Få mere viden og forståelse samt kon-
krete forslag til, hvordan vi kan hjælpe 
børn med vanskeligheder indenfor sen-
sorisk bearbejdning, som blandt andet 
er, at overreagere på harmløse sanse-
indtryk.

Kaffe og kage. Præsentation af Protac 
produkter samt udveksling af erfaringer. 

Tid
Tirsdag d. 06.03.2012
Kl. 12.30 – 16.30

Sted 
DGI-byen, Tietgensgade 65
1704 København V
Konf.lokale: ”Spisehuset”
Henv. i receptionen

Pris 
Gratis

Tilmelding
Senest d. 24.02.2012 til 
protac@protac.dk. 
Venligst oplys navn, arbejdssted, 
mail, tlf. nr.

Sensorisk sarte 
børn – hvordan 
hjælper vi dem 
bedst i 
hverdagen?

Privatpraktiserende børne-
ergoterapeut Connie Nissen, 
Sansemotorik.dk holder et 
oplæg om

Folkeskolen11.01.2012-2.indd   1 11/01/12   13.15
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kvantificeret

95.854

73 procent af prisen for en 
elev i folkeskolen – resten er forældrebetaling. Børne- og ungdoms-
borgmester i København, Anne Vang, har foreslået, at den procentsats 
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Ande l  af  d en samlede 
elevg ruppe, der går 
på privat skole

e l e v e r  p e r  k l a s s e
i  f o l k e s k o l e n

e l eve r  p e r  k l a sse
i  f r i e  g r u n d s ko l e r

 15,6
 19,4

Gennem sn i tlig klassestørrelse 

Hvert   5.   barn i de frie 
grundskoler er fra en 
resursestærk, 
højtuddannet og rig 
familie, mens det gælder 
hvert 7.  i resten af 
samfundet.

Gennemsnitlig skolestørrelse

(Kilde: Uni-C - tal for grundskolen 09/10)

elever i 
folkeskolerne

48,2 procent af eleverne på privatskoler har 
forældre med lang eller mellemlang uddan-
nelse. Det samme gør sig gældende for 33,3 
procent af folkeskoleeleverne.

Forældr e s ud dannelse

(Kilde: Cevea på baggrund af Uni-C)

.

Fakta om privat- og folkeskoler
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� �»Det�er�svært�at�argumentere�for,�at�jeg�skal�
have�ret�til�en�bedre�uddannelse�end�andre�
børn,�bare�fordi�min�familie�har�penge«,�si-
ger�15-årige�Katinka�Albrectsen�til�Informa-
tion�–�hvordan�vil�du�argumentere�for�det?
�»Det�vil�jeg�heller�ikke.�Jeg�er�fuldstændig�
enig�med�hende.�Meningen�med�de�frie�skoler�
har�aldrig�været,�at�man�skulle�kunne�få�en�
uddannelse,�blot�fordi�man�har�penge.�Menin-
gen�er�mindretalsbeskyttelse,�så�mindretal-
lene�kan�få�en�uddannelse,�som�passer�til�øn-
skerne�i�det�mindretal,�man�er�en�del�af.�Pro-
blemet�er,�at�i�dag�–�i�særdeleshed�i�Køben-
havn�–�har�man�fået�en�opfattelse�af,�at�folk�
flytter�deres�børn�på�privatskole�for�at�undgå,�
at�deres�børn�skal�gå�i�klasse�med�alt�for�
mange�indvandrerbørn.�Det�er�det,�der�præger�
debatten.�Men�vi�kan�ikke�gøre�uddannelses-
politikken�til�det�eneste�parameter�for�40�års�
fejlslagen�integrations-�og�boligpolitik«.�

�Men�der�er�også�problemer�andre�steder�
end�i�København,�for�eksempel�har�skole-
lukninger�på�Lolland-Falster�skabt�nye��
friskoler�på�de�kanter?
�»Der�er�nogle,�der�er�meget�ophidsede�over,�at�
forældre�omdanner�nedlagte�folkeskoler�til�fri-
skoler.�Men�man�kan�jo�sige,�at�alle�frie�skoler�
er�opstået�som�protestskoler�mod�et�eller�an-

det.�De�her�skoler�er�opstået�i�protest�mod,�at�
’Vi�har�bosat�os�i�et�lille�lokalområde,�og�det�har�
vi�blandt�andet�valgt�at�gøre�for�at�få�nærhed�
og�tryghed�i�forbindelse�med�vores�børns�sko-
legang’.�Og�nu�lukker�man�de�her�skoler,�fordi�
de�ikke�er�rentable.�Vi�ved�godt,�at�der�skal�
spares�–�men�derfor�er�det�stadig�vigtigt�at�
sikre�sig,�at�de�frie�skoler�ikke�kun�bliver�for�de�
rige�folks�børn.«.

���Du�har�tidligere�sagt,�at�det�er�et�faretegn�
for�folkeskolen,�at�de�frie�skoler�har�så�stor�
tilslutning�for�tiden,�hvorfor?
�»Det,�der�er�et�faretegn,�er�den�manglende�re-
sursetilførsel.�Der�er�sparet�så�meget�på�folke-
skoletilbuddet,�at�eleverne�søger�væk.�Vi�kan�
se,�at�rigtig�mange�af�de�nye�elever,�der�kom-
mer�hos�os,�er�specialelever.�De�søger�over�til�
os,�fordi�de�ikke�længere�kan�få�de�tilbud,�de�
tidligere�fik�i�folkeskolen.�De�midler,�der�er�til�
specialundervisning�i�de�frie�skoler,�er�heller�
ikke�nok.�Men�vi�har�en�nøgle,�vi�kan�skrue�på�
–�nemlig�forældrebetaling«.

��Tager�de�frie�skoler�et�stort�nok�socialt�
ansvar?
�»Hvad�menes�der,�når�man�siger�socialt�an-
svar?�Vi�har�rigtig�mange�deciderede�muslim-
ske�skoler�i�København�–�tager�de�et�socialt�

ansvar?�Når�vi�går�ud�og�hører�historierne�
blandt�eleverne�på�indvandrerskolerne,�så�for-
tæller�rigtig�mange�af�dem,�at�de�er�kommet�
ind�i�et�klasselokale,�hvor�halvdelen�hedder�An-
ders,�og�den�anden�halvdel�hedder�Muham-
med.�Nogle�forældre�har�den�holdning,�at�dem,�
der�hedder�Muhammed,�dem�kan�man�ikke�
lære�noget�alligevel.�Det�vil�sige,�at�der�er�en�
negativ�forventning�til�dem.�I�modsætning�til�
hvis�der�er�et�klasselokale,�hvor�alle�er�mørke�i�
huden�og�har�samme�udgangspunkt,�for�så�er�
forventningen,�at�alle�skal�lære�noget«.

�Hvordan�skal�problemet�med�flere�og�flere�
elever�i�frie�grundskoler�løses?
�»Hvis�man�skal�løse�noget�uddannelsespolitisk,�
så�handler�det�om�at�styrke�folkeskolen�og�til-
føre�den�nogle�resurser,�så�det�bliver�attraktivt�
at�bruge�folkeskoletilbuddet.�Og�indgå�et�sam-
arbejde�mellem�de�to�sektorer,�folke-�og�frisko-
ler.�Folkeskolen�opfatter�de�frie�skoler�som�kon-
kurrenter,�og�den�opfattelse�er�rigtig�ærgerlig.�
Den�opfattelse,�der�burde�være,�er,�at�vi�supple-
rer�hinanden.�Så�længe�opfattelsen�er,�at�man�
udelukkende�tager�de�resursestærke�forældres�
børn,�så�er�man�med�til�at�puste�til�et�bål,�der�
gør,�at�det�bliver�rigtig�meget�sværere�at�lave�
folkeskole�og�sværere�for�de�fattige�familiers�
børn�at�komme�på�de�frie�skoler«.� �esc@dlf.org

ESbEN�CHrIStENSEN Spørger       �UFFE�rOStrUP svarer: 

Formanden for Frie Skolers Lærerforening, Uffe Rostrup, fortæller, at det store antal elever i frie grund-
skoler er et symptom på en presset folkeskole.

»Alle frie skoler er opstået  
som protestskoler«

fo
to

: k
la

us
 H

ol
st

in
g

foto: klaus Holsting

95.854

73 procent af prisen for en 
elev i folkeskolen – resten er forældrebetaling. Børne- og ungdoms-
borgmester i København, Anne Vang, har foreslået, at den procentsats 
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Andel af den samlede 
elevgruppe, der går 
på privatskole

e l e v e r  p e r  k l a s s e
i  f o l k e s k o l e n

e l eve r  p e r  k l a sse
i  f r i e  g r u n d s ko l e r

 15,6
 19,4

Gennemsnitlig klassestørrelse 

Hvert   5.   barn i de frie 
grundskoler er fra en 
resursestærk, 
højtuddannet og rig 
familie, mens det gælder 
hvert 7.  i resten af 
samfundet.

Gennemsnitlig skolestørrelse

(Kilde: Uni-C - tal for grundskolen 09/10)

elever i 
folkeskolerne

48,2 procent af eleverne på privatskoler har 
forældre med lang eller mellemlang uddan-
nelse. Det samme gør sig gældende for 33,3 
procent af folkeskoleeleverne.

Forældres uddannelse

(Kilde: Cevea på baggrund af Uni-C)

.
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- veje til viden

Gratis kurser på Gyldendal 

Gratis bog på alle kurser  •  gyldendal-uddannelse.dk  •  Tlf. 33 75 55 60  Tilmeld dig direkte på gyldendal-uddannelse.dk

Klar til prøverne i dansk 
– nye prøveforberedende materialer

Ved fagkonsulent Charlotte Rytter, Søren Aksel 
Sørensen, Birthe Christensen, Birgitte Therkildsen 
og Christian Bach samt Astrid Ravn Skovse 

Tirsdag d. 13. marts kl. 13.00-16.30

Hør fagkonsulent fra Børne- og Undervisningsministeriet, 
Charlotte Rytter fortælle nyt om faget og om prøveform B.  
Bliv præsenteret for nye materialer til overbygningen: 
Prøveklar, der hjælper dine elever til at få det bedst mulige 
prøveresultat med udgangspunkt i den enkelte elevs individu-
elle niveau. Skriftligfremstilling.dk – et undervisningswebsite 
med prøveoplæg, undervisningsforløb og evalueringsredska-
ber til læreren. Og hør også om, hvordan den nye portal til 
dansk dansk.gyldendal.dk kan klæde eleverne godt på til prøven.

Mellemtrinnets dansk 
– genrelæsning, genreskrivning og webtræning

Ved Trine May, Susanne Arne-Hansen og 
Søren Aksel Sørensen 

Onsdag d. 9. maj kl. 13.00-16.30

Bliv præsenteret for den nye genreserie til mellemtrinnet, 
Læs genrer med CL, og få idéer til, hvordan cooperative and 
collaborative learning kan danne rammen om en moderne 
læse- og litteraturundervisning, hvor alle elever engageres  
i arbejdet. 

På kurset præsenteres også den nye serie HAPS. Kender du  
teksttypen? Serien tager udgangspunkt i den australske  
genrepædagogik, og fokus er at lære eleverne på mellem-
trinnet at skrive forskellige teksttyper. 

Afslutningsvis demonstreres det nye digitale materiale 
Webtræning til mellemtrinnet, som er målrettet 5.-6. klasse  
og træner elevernes kompetencer i læsning, retskrivning  
og sprogbrug.

Naturfag i udskolingen 
– i-bøger og webprøver

Ved fagkonsulent Keld Nørgaard, Kim Christiansen, 
Troels Gollander, Søren Lundberg og Trine Juhler 
Vinther 

Onsdag d. 28. marts kl. 14.00-16.30

Fagkonsulent ved Børne- og Undervisningsministeriet,  
Keld Nørgaard fortæller om de formelle rammer og de nye  
digitale afgangsprøver i naturfagene og om bestemmelserne  
for prøverne i fysik/kemi, biologi og geografi. 

Herefter præsenteres Gyldendals nye webprøver til fysik/kemi, 
geografi og biologi, som målretter elevernes prøvetræning og 
gør det let for både elev og lærer at evaluere faglige emner. 
Kurset vil også kort vise i-bøgerne til BIOS, KOSMOS og GEOS. 

Fandango 
– nu også til indskolingen

Ved Trine May, Marianne Skovsted Pedersen, 
Anne-Mette Veber Nielsen, Katrine Klim Jacobsen 
og Kim Fupz Aakeson

Onsdag d. 11. april kl. 13.00-17.00

Bliv præsenteret for Fandango 1. klasse, og hør om tankerne 
bag systemet. Kurset vil give eksempler på, hvordan systemet 
arbejder med fiktionskompetence og sprogforståelse, og på, 
hvordan moderne børnelitteratur, kunst, film og medier kan 
inddrages allerede i indskolingen.

Hør også om, hvordan eleverne hurtigt læser og staver ord på 
egen hånd med konkrete eksempler fra Fandango 1. klasse – 
Bogstavlydbog, skrevet af de to audiologopæder Anne-Mette 
Veber Nielsen og Katrine Klim Jacobsen. 

Kim Fupz Aakeson – børnebogsforfatter, manuskriptforfatter, 
illustrator og meget mere slutter dagen af med at fortælle om 
Vitello og om det at lave en seriebog.

Liv i læsningen 
i børnehaveklassen 

Ved Lene Møller, Helle Dyhr Fauerholdt og 
Marianne Iben Hansen

Onsdag d. 23. maj kl. 13.00-17.00

Forfatter cand. pæd. Lene Møller præsenterer en læseunder-
visning for børnehaveklassen med fokus på bogstavkendskab, 
litteraturoplevelser og effektive læsestrategier med eksempler  
og ideer fra På eventyr i Ådal. 

Læsevejleder og forfatter Helle Dyhr Fauerholdt giver inspiration  
til den første læsning med eksempler fra Lydret Dingo og 
Dingo Web. Dingo Web rummer masser af inspiration og  
opgaver til undervisere i indskolingen og til forældre, som 
skal støtte elevens første læsning. 

Kurset rundes af med et sprudlende oplæg af den skøn- 
litterære forfatter Marianne Iben Hansen, som vil fortælle  
om sin nye bog, Mirakelkuren, en monstersaga men også 
komme ind på A, B kom og C!

MULTI –  aktiverende matematik og faglig 

læsning på mellemtrinnet 

Ved Birgitte Westfall og Peter Mogensen

Onsdag d. 25. april kl. 14.00-16.00

Bliv præsenteret for matematiksystemet MULTI til 4. klasse og 
se eksempler på konkrete opgaver og aktiviteter. MULTI støtter 
op om en undervisning med traditionelle matematikfaglige  
opgaver og gør det nemt at inddrage aktiviteter. Kurset vil 
også give ideer til, hvordan man med MULTI kan undervise  
i faglig læsning i matematik. På kurset præsenteres desuden 
MULTI i-bog, der gør anvendelse af computere og interaktive 
tavler enkel og ligetil. 

Religion nu 
– førsteklasses religion

Ved Keld Skovmand og Henrik Juul

Tirsdag d. 24. april kl. 14.00-16.00

Bliv præsenteret for Gyldendals nye system til kristendoms-
kundskab, Religion nu. Kurset fokuserer primært på bøgerne  
til 1. og 2. klasse og den fagdidaktiske systematik, systemet 
bygger på. Men kurset giver også eksempler på, hvordan 
Religion nu i det videre forløb med forskellige metoder gør  
religionsfaglig viden både relevant og brugbar for eleverne.

Sprogfagene i overbygningen
– kortfilm, fagportaler og webprøver

Ved Liselotte Michelsen, Rikke Deleuran og  
Lotte Follin

Tirsdag d. 28. februar kl. 13.30-16.45

På dette kursus præsenteres Gyldendals og DFI´s nye mate-
riale om kortfilm til tysk, fransk og engelsk. Få inspiration til, 
hvordan kortfilmen let inddrages i sprogundervisningen og 
se smagsprøver fra filmstriben. Webprøver til tysk og engelsk 
præsenteres ligesom fagportalen til engelsk og den kommende 
nye portal til tysk. Afslutningsvis præsenteres Gyldendals  
onlineordbøger. 

Mød forfatterne  og få inspiration til din undervisning

Aktiv og digital sprogstart  
med Boost og abc.dk/english

Ved Stina Juul og Heine Sand Kristensen

Mandag d. 26. marts kl. 14.00-17.00

Kurset giver en grundig indføring i Boost for 3. og 4. klasse. 
Boost giver eleverne en aktiv sprogstart gennem mødet med 
original børnelitteratur, de engelsksprogede lande og arbejdet 
med i-bogens digitale ressourcer. Kurset introducerer også det 
nye digitale læsesite abc.dk/english, der består af 150 digitale 
bøger på tre forskellige niveauer. Bøgerne er suppleret med 
tegninger, lyd eller animationer, og som støtte til læsningen 
kan læseren få teksten læst højt med syntetisk tale. 
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Klar til prøverne i dansk 
– nye prøveforberedende materialer

Ved fagkonsulent Charlotte Rytter, Søren Aksel 
Sørensen, Birthe Christensen, Birgitte Therkildsen 
og Christian Bach samt Astrid Ravn Skovse 

Tirsdag d. 13. marts kl. 13.00-16.30

Hør fagkonsulent fra Børne- og Undervisningsministeriet, 
Charlotte Rytter fortælle nyt om faget og om prøveform B.  
Bliv præsenteret for nye materialer til overbygningen: 
Prøveklar, der hjælper dine elever til at få det bedst mulige 
prøveresultat med udgangspunkt i den enkelte elevs individu-
elle niveau. Skriftligfremstilling.dk – et undervisningswebsite 
med prøveoplæg, undervisningsforløb og evalueringsredska-
ber til læreren. Og hør også om, hvordan den nye portal til 
dansk dansk.gyldendal.dk kan klæde eleverne godt på til prøven.

Mellemtrinnets dansk 
– genrelæsning, genreskrivning og webtræning

Ved Trine May, Susanne Arne-Hansen og 
Søren Aksel Sørensen 

Onsdag d. 9. maj kl. 13.00-16.30

Bliv præsenteret for den nye genreserie til mellemtrinnet, 
Læs genrer med CL, og få idéer til, hvordan cooperative and 
collaborative learning kan danne rammen om en moderne 
læse- og litteraturundervisning, hvor alle elever engageres  
i arbejdet. 

På kurset præsenteres også den nye serie HAPS. Kender du  
teksttypen? Serien tager udgangspunkt i den australske  
genrepædagogik, og fokus er at lære eleverne på mellem-
trinnet at skrive forskellige teksttyper. 

Afslutningsvis demonstreres det nye digitale materiale 
Webtræning til mellemtrinnet, som er målrettet 5.-6. klasse  
og træner elevernes kompetencer i læsning, retskrivning  
og sprogbrug.

Naturfag i udskolingen 
– i-bøger og webprøver

Ved fagkonsulent Keld Nørgaard, Kim Christiansen, 
Troels Gollander, Søren Lundberg og Trine Juhler 
Vinther 

Onsdag d. 28. marts kl. 14.00-16.30

Fagkonsulent ved Børne- og Undervisningsministeriet,  
Keld Nørgaard fortæller om de formelle rammer og de nye  
digitale afgangsprøver i naturfagene og om bestemmelserne  
for prøverne i fysik/kemi, biologi og geografi. 

Herefter præsenteres Gyldendals nye webprøver til fysik/kemi, 
geografi og biologi, som målretter elevernes prøvetræning og 
gør det let for både elev og lærer at evaluere faglige emner. 
Kurset vil også kort vise i-bøgerne til BIOS, KOSMOS og GEOS. 

Fandango 
– nu også til indskolingen

Ved Trine May, Marianne Skovsted Pedersen, 
Anne-Mette Veber Nielsen, Katrine Klim Jacobsen 
og Kim Fupz Aakeson

Onsdag d. 11. april kl. 13.00-17.00

Bliv præsenteret for Fandango 1. klasse, og hør om tankerne 
bag systemet. Kurset vil give eksempler på, hvordan systemet 
arbejder med fiktionskompetence og sprogforståelse, og på, 
hvordan moderne børnelitteratur, kunst, film og medier kan 
inddrages allerede i indskolingen.

Hør også om, hvordan eleverne hurtigt læser og staver ord på 
egen hånd med konkrete eksempler fra Fandango 1. klasse – 
Bogstavlydbog, skrevet af de to audiologopæder Anne-Mette 
Veber Nielsen og Katrine Klim Jacobsen. 

Kim Fupz Aakeson – børnebogsforfatter, manuskriptforfatter, 
illustrator og meget mere slutter dagen af med at fortælle om 
Vitello og om det at lave en seriebog.

Liv i læsningen 
i børnehaveklassen 

Ved Lene Møller, Helle Dyhr Fauerholdt og 
Marianne Iben Hansen

Onsdag d. 23. maj kl. 13.00-17.00

Forfatter cand. pæd. Lene Møller præsenterer en læseunder-
visning for børnehaveklassen med fokus på bogstavkendskab, 
litteraturoplevelser og effektive læsestrategier med eksempler  
og ideer fra På eventyr i Ådal. 

Læsevejleder og forfatter Helle Dyhr Fauerholdt giver inspiration  
til den første læsning med eksempler fra Lydret Dingo og 
Dingo Web. Dingo Web rummer masser af inspiration og  
opgaver til undervisere i indskolingen og til forældre, som 
skal støtte elevens første læsning. 

Kurset rundes af med et sprudlende oplæg af den skøn- 
litterære forfatter Marianne Iben Hansen, som vil fortælle  
om sin nye bog, Mirakelkuren, en monstersaga men også 
komme ind på A, B kom og C!

MULTI –  aktiverende matematik og faglig 

læsning på mellemtrinnet 

Ved Birgitte Westfall og Peter Mogensen

Onsdag d. 25. april kl. 14.00-16.00

Bliv præsenteret for matematiksystemet MULTI til 4. klasse og 
se eksempler på konkrete opgaver og aktiviteter. MULTI støtter 
op om en undervisning med traditionelle matematikfaglige  
opgaver og gør det nemt at inddrage aktiviteter. Kurset vil 
også give ideer til, hvordan man med MULTI kan undervise  
i faglig læsning i matematik. På kurset præsenteres desuden 
MULTI i-bog, der gør anvendelse af computere og interaktive 
tavler enkel og ligetil. 

Religion nu 
– førsteklasses religion

Ved Keld Skovmand og Henrik Juul

Tirsdag d. 24. april kl. 14.00-16.00

Bliv præsenteret for Gyldendals nye system til kristendoms-
kundskab, Religion nu. Kurset fokuserer primært på bøgerne  
til 1. og 2. klasse og den fagdidaktiske systematik, systemet 
bygger på. Men kurset giver også eksempler på, hvordan 
Religion nu i det videre forløb med forskellige metoder gør  
religionsfaglig viden både relevant og brugbar for eleverne.

Sprogfagene i overbygningen
– kortfilm, fagportaler og webprøver

Ved Liselotte Michelsen, Rikke Deleuran og  
Lotte Follin

Tirsdag d. 28. februar kl. 13.30-16.45

På dette kursus præsenteres Gyldendals og DFI´s nye mate-
riale om kortfilm til tysk, fransk og engelsk. Få inspiration til, 
hvordan kortfilmen let inddrages i sprogundervisningen og 
se smagsprøver fra filmstriben. Webprøver til tysk og engelsk 
præsenteres ligesom fagportalen til engelsk og den kommende 
nye portal til tysk. Afslutningsvis præsenteres Gyldendals  
onlineordbøger. 

Mød forfatterne  og få inspiration til din undervisning

Aktiv og digital sprogstart  
med Boost og abc.dk/english

Ved Stina Juul og Heine Sand Kristensen

Mandag d. 26. marts kl. 14.00-17.00

Kurset giver en grundig indføring i Boost for 3. og 4. klasse. 
Boost giver eleverne en aktiv sprogstart gennem mødet med 
original børnelitteratur, de engelsksprogede lande og arbejdet 
med i-bogens digitale ressourcer. Kurset introducerer også det 
nye digitale læsesite abc.dk/english, der består af 150 digitale 
bøger på tre forskellige niveauer. Bøgerne er suppleret med 
tegninger, lyd eller animationer, og som støtte til læsningen 
kan læseren få teksten læst højt med syntetisk tale. 
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»Jeg har altid været en lille voksen«
Natazja kunne godt lide 
at gå i skole, da hun var 
lille, men hun havde så 
mange problemer, at hun 
pjækkede. I perioder var 
hun skoleløs. lå under 
dynen, sov, var trist og  
kedede sig ufatteligt. nu er 
hun i gang med afklarende 
enkeltfag på UngAalborg 
for at blive klar til en  
uddannelse.
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 J eg har det bedst nu. Tidligere var 
det ikke godt«, siger Natazja med et 
overbevisende blik. 

Hun blev født i Aalborg for 16 år 
siden og har gået i måske otte for-

skellige skoler. Det fortaber sig lidt. Er svært 
at huske dem alle sammen. En var hun nær-
mest kun indskrevet på, hun kom der ikke. 
Skoler i Aalborg og Ølstykke.

Hendes mor bor i Aalborg. Hendes far i 
Ølstykke. 

Natazja bor på et opholdssted i Nibe. 
Hun flyttede fra sin mor for tre år siden. 

Først over til sin far i trekvart år, men det gik 
ikke i længden.

»Jeg stak af, fordi jeg ikke kunne klare 
hans dame. Hun er perfektionist. Vi snakker 
godt nok sammen, men jeg kunne ikke bo 
der«.

Hun stak af og ringede til sin mor, der kom 
og hentede hende. 

Natazja havde det værst, da hendes mor 
var på afvænning, og hun slet ikke så hende. 
Men også da hun boede på kommunens mid-
lertidige opholdssted i 2009 og bagefter hos 
en plejefamilie i Støvring.

»Jeg var den ældste på opholdsstedet. Alle 
piger var små, og jeg skulle være et forbillede 
uden at kunne være det. Alle vidste jo, at jeg 
ikke kunne være et forbillede«.

I den periode stak hun tit af. Løb hen til 
kammerater eller til sin kæreste. Så kom po-
litiet og hentede hende, når de havde fundet 
ud af, hvor hun var. Det gik på samme måde 
hos plejefamilien. 

»De ville have for meget kontrol. Jeg var 
meget rapkæftet, og de var så fisefornemme. 
Det var et stort hus, det var helt nyt, og de 
var fine i kanten. Jeg kunne ikke indrette mig. 
Vi boede to piger i pleje dér, men den anden 
var fyldt 18 år. Jeg forstod ikke, at hun ville 
bo der. Hvorfor skrider du ikke bare? spurgte 
jeg. Hun flyttede, og jeg skred over til min 
kæreste. Hans mor ringede til Det sociale 
jægerkorps, og så fik jeg en kontaktperson 
dér. Hende havde jeg det godt med. Hele min 
familie blev bedt om ikke at kontakte mig i en 
periode, men så ringede jeg til mormor. Hun 
kom og besøgte mig. Hun er der altid. Vi har 
boet hos hende – mig og mor – tidligere«.

Derefter flyttede hun til opholdsstedet i 

Nibe, hvor hun har boet i over et år. De er 
seks unge i alt på opholdsstedet.

Havde ingen regler
Natazja fortæller, at hun blev meget hurtigt 
voksen. Hun var vant til at tulle rundt og 
passe sig selv, fra hun var helt lille. Hendes 
far flyttede, da hun var to år, og moren var 
stofmisbruger.

»Der var altid en masse mennesker i hjem-
met, men de talte ikke med mig. Min mors 
bedste ven var der hele tiden. De spillede 
Playstation, men jeg måtte ikke røre det. Ellers 
havde jeg ingen regler overhovedet, da jeg var 
lille. Det er nemt ikke at have regler. Jeg har 
ikke haft regler eller pligter hele livet. Før nu«.

Hun var glad for at gå i skole, da hun var 
lille, og hun fortæller, at matematik og fysik/
kemi er hendes yndlingsfag. Dengang gik hun 
i skole hver dag. Det var først senere, hun 
begyndte at pjække. Hun har også haft fast 
skema i AKT-afdelingen (adfærd, kontakt, 
trivsel) nogle måneder for at få ro.

Hun har altid haft mange venner, og som 
lille spiste hun tit hjemme hos sine veninder. 

»Jeg har altid gået med nogle tøser, der var 
ældre end mig. De yngre var som små børn, 
og det var jeg ikke. Jeg var en lille voksen, der 
gerne ville lave voksenting, hjælpe med at 
lave mad og sådan. Jeg kunne koge pasta, da 
jeg var otte år. Jo mere jeg gjorde, jo mindre 
kunne jeg mærke mig selv. Det gjorde ondt, 
når jeg kunne mærke mig selv«.

Stedfar var den faste voksne
Fra hun var to, til hun var otte år, så hun ikke 
sin far. Hendes mor var flyttet sammen med 
en ny mand, der tog sig godt af familien. For 
syv år siden blev hendes lillebror født. Ham 
holder hun meget af at være sammen med. 
Selv om hun ikke bor hjemme, taler hun tit i 
telefon med familien og besøger dem ofte.

»Det er svært ikke at bo hjemme. Jeg synes 
ikke, familien ser mig nok, og der er ikke 
hjemligt på opholdsstedet. Folk kigger også 
altid mærkeligt, når man siger, at man ikke 
bor hjemme«.

Hun går ellers ikke rundt og fortæller, 
hvordan hun har det. Hun kan ikke lide at 
være alene, ikke for længe ad gangen. Om 
natten drømmer hun ofte ubehagelige drøm-
me og har det ikke godt med at sove alene. 
Lyset skal helst være tændt. Hun vågner hver 
nat. Sådan var det også, da hun var lille. Hun 
vågnede og skreg, fordi hun var bange. Hun 
ville ind til sin mor, men det var hendes sted-
far, der tog sig af hende.

Natazjas mor fortæller, at det er stedfaren, 
der har været den faste voksne i datterens liv. 

»Jeg kan ikke huske så meget. Jeg har al-
drig rigtig været til stede, fordi jeg havde et 
kraftigt misbrug«.

Mødtes for at slås
På Natazjas ene hånd har hun en kluntet 
tatovering af en blomst. På den anden er et G – 
for gangsta. De er lavet med en passer og blæk 
af nogle venner. Engang hvor de var fulde. På 
hofterne har hun også tatoveringer. En blomst 
på den ene hofte og en ring med hendes mors 
forbogstav og et femtal på den anden. Fordi 
hendes mor har været stoffri i fem år.

TekST Helle lAUrItsen

FoTo lArs Horn

Natazja havde ingen regler, da hun var 
lille. Hun fortæller, at hun tullede om-
kring og passede sig selv. Hjemme var 
der altid besøg af moderens venner, 
men de så hende ikke. Natazjas stedfar 
var den faste voksne i hendes barndom. 
Hun opdagede først, at hendes mor var 
stofmisbruger, da moren kom på af-
vænning.
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»Jeg har altid gået med nogle tøser, der var ældre end mig. de yngre var som små børn, og det var Jeg ikke«.

De er fra dengang, hun – med sin mors ord 
– var et nattebarn. Hvor hun stak af alle vegne 
fra og gik rundt i byen med vennerne. »Hun 
havde det svært, og det var hendes måde at 
tackle følelserne på«, forklarer moren.

Dengang kom hun ikke så meget i skole.
»Der var andre ting, der var spændende. 

Jeg chillede rundt med 10-12 kammerater, der 
heller ikke gik i skole. Jeg var den eneste pige. 
Vi drak øl, spillede Playstation og mødtes 
med andre for at slås. Vi ringede og generede 
hinanden, aftalte at mødes på et græsareal 
i Støvring, og så var der nogle, der sloges, 
mens andre heppede. Vi talte om at ’smadre’ 
hinanden«, fortæller hun.

Stoffer tager hun kraftigt afstand fra. Pæ-
dagogerne på opholdsstedet kan bare komme 
an og tjekke hende, hvis de vil. For hun har 
ikke taget noget. Aldrig.

»Da min mor kom på afvænning, fortalte 
hun mig, at hun var stofmisbruger. Jeg vid-
ste det ikke, selv om hun ikke havde skjult 
det«.

Natazja har pjækket i perioder. På et 
tidspunkt, da hun boede hos sin mor, var 
hun hjemme flere måneder. Sov og så tv. Og 
ikke så meget andet. Det var ikke rart. Kun 
kedeligt. Hun fik vendt op og ned på døgnet 
og sov en masse. Blev doven og var hele ti-
den træt. Tilbragte det meste af tiden under 
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»Jeg var glad for at 
gå i skole, da jeg var 
lille. Det var først 
senere, jeg be-
gyndte at pjække«. 
Natazja har gået på  
omkring otte skoler 
i alt. Nu tager hun 
enkeltfag i dansk, 
matematik og  
engelsk på Ung-
Aalborg Uddannel-
sescenter.

dynen, drak kakaomælk og spiste chokolade-
boller, hvis hun overhovedet ville spise.

Voldsom vrede
Som 13-årig blev hun indlagt med ondt i ma-
ven og lå på hospitalet i nogle uger. Var træt 
og havde mavekramper.

»Jeg blev undersøgt for alt muligt. De 
spurgte, om jeg var gravid, og de undersøgte, 
om jeg havde blindtarmsbetændelse eller 
en cyste. Men det var psykisk. Jeg har en 
konstant vrede, og hvis folk begår en fejl, så 
får de et fur. Jeg kan godt blive aggressiv og 
skændes med nogle af de andre på opholds-
stedet, men tidligere ville jeg have slået. Nu er 
det mere verbalt. Jeg snakker meget med min 
mor om vreden«.

Hendes mor fortæller, at de har haft vold-
somme konflikter. For eksempel da moren 
ikke ville have, at Natazja boede så tæt på 
Aalborgs natteliv. Pludselig kom der regler 
ind i Natazjas liv, og det gav gnister. Men hun 
måtte flytte til Nibe med de små lave huse, 
smalle stier mellem husene og Torvet med et 
museum, der kun har åbent om onsdagen. 
Dog går bussen ofte til og fra Aalborg.

»Jeg er begyndt at have meget med de an-
dre på opholdsstedet at gøre. Jeg har brug for 
nogle at snakke med. Jeg har også været glad 
for alle psykologer, pædagoger og de lærere, 
der ville snakke. Der har været et utal af pæ-
dagoger, psykologer og socialrådgivere, men 
jeg har haft brug for dem og for at snakke. 
Det er vigtigt«.

Trivselslæreren på en tidligere skole har 
også betydet rigtig meget for både Natazja og 
hendes mor.

Vil være frisør
Natazja går på UngAalborg nu. Til afklarende 
enkeltfag i dansk, matematik og engelsk. Me-
ningen er at få styr på hendes faglige niveau, 
måske gå til afgangsprøve og finde ud af, hvad 
hun gerne vil i gang med af uddannelse. Hun 
vil være frisør som sin mor. Tidligere ville hun 
være mekaniker eller forsvarsadvokat. Hendes 

»det er svært ikke at bo  hJemme. Jeg synes ikke,  familien ser mig nok, og  der er ikke hJemligt på  opholdsstedet«.
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Trivselspersoner på alle skoler i Aalborg

mor fortæller, at ønsket om erhverv gennem 
årene har spejlet, hvordan hendes liv har væ-
ret. Men nu satser hun på frisøruddannelsen. 

»Jeg kunne godt tænke mig at blive arkitekt, 
men det er for meget at læse, tror jeg. Frisør 
gider jeg godt. Det er godt nok fire års uddan-
nelse, men det er helt fint. Det vil jeg gerne«.

Dødssygt at pjække
Danskklassen sidder ved et stort bord midt 
i lokalet. Der er ni elever. Den ene er lige 
begyndt i dag. De taler om at pjække. Det 
begynder i 5., 6. eller især i 7. klasse. Der sker 
så meget med én i 7. klasse, og det er svært 
med alle forandringerne. Så pjækker man, 
fordi man er træt af skolen – det er for ke-
deligt, og skoledagene er for lange. Fire-fem 
timer om dagen er okay, men ikke længere, 
er de enige om. De har alle pjækket i længere 
perioder. Haft det dårligt og ikke orket skolen. 
Af mange årsager. Men det er også dødssygt 
at være derhjemme. De har slappet af, sovet, 
gået i byen – og kedet sig. »Man har brug for 
at slappe af, så hovedet bliver tomt«, forklarer 
én i klassen. Men de har kedet sig for meget 

derhjemme, og det bliver kun sværere og 
sværere at komme i skole igen. Man risikerer 
at føle sig meget ensom. For skolen er et sted, 
man kommer på grund af vennerne og for 
ikke at gå glip af noget.

Natazja har det fint med det faglige. Hun 
har nogle faglige huller, fordi hun ikke har 
været så meget i skole de seneste år, men hun 
kan lide skolen og vil gerne arbejde. Hun er 
aktiv i klassen.

»Hvis jeg vil noget, bliver det ofte sådan. 
Jeg kan godt lide at arbejde sammen med 
sidemanden om en opgave. Men det kan være 
svært at motivere mig«.

Livet lige nu – og fremtiden
Der er nogle mennesker, der betyder rigtig 
meget i Natazjas liv nu. Mormor, lillebror, 
mor, kæresten, stedfar, far, en lille gruppe 
tætte venner og kærestens familie. Nogle hun 
snakker godt med. 

»Når jeg besøger min far i ferierne, spiller 
vi smarte. Vi kører i hans sorte mini-Cooper 
og hører høj musik. Vi ser fodbold sammen. 
Er FCK-fans«, smiler hun. 

Men hun møder også nogle skolekamme-
rater, fra dengang hun boede i Ølstykke.

Når hun slapper af, er det sammen med 
kæresten eller veninden. De går tur, ser tv-
serier.

Hvis hun skal prøve at se ti år frem, så er 
hun uddannet frisør og har et barn på om-
kring et år.

»Jeg tror, jeg bor i København. Jeg har 
et nært forhold til min far, men jeg er tit i 
Aalborg. Jeg bor med orden, men også med 
noget tingeltangel«. Måske sådan som hendes 
værelse ser ud nu. Med masser af sko på ræk-
ke på gulvet. Mange slags sko. Nogle med høj 
hæl og glimmer. Og en hylde med parfume og 
kosmetik på række.  
hl@dlf.org

Fra efteråret 2008 har Aalborg Kommune haft 
trivselspersoner ansat på alle skoler. De taler 
med elever og forældre og er sparringspartnere 
med lærerne, når der er trivselsproblemer med 
et barn. Det kan handle om en skoletræt elev, 
en elev med meget fravær eller en, der nær-
mest er droppet ud af skolen. Men det kan også 
handle om elever i familier med vold og misbrug 
eller en elev, der har mistet en forælder.

På Tornhøjskolen er der to trivselslærere, 
der hver har ti klokketimer om ugen til trivsels-
arbejde. Katja Kjær Rask har udskolingsele-
verne.

»Vi har mange dejlige unger her på skolen, 
men vi bliver betegnet som en socialt bela-
stet skole, så vi har i alt 20 ugentlige timer til 
trivselsarbejde. Derudover har vi vores AKT-
lærere og Oasen, som er akut AKT-funktion. 
Men man kan også gå i et fast skema i Oasen i 
en periode, hvis man har brug for ro eller for at 

komme væk fra klassen. Vi har SSP, psykolog 
og skolesocialrådgiver, som vi også samar-
bejder med«, fortæller Katja Kjær Rask, der er 
læreruddannet.

Trivselspersonerne kan være med til at 
skrive underretninger, og de kan også hjælpe 
en familie med kontakten til socialforvaltnin-
gen, hvis man mener, at der skal iværksættes 
et særligt tilbud til et barn. Hvis en elev har 
over 15 procent fravær fra skolen, skal lærere 
og trivselsperson underrette.

»Vi samarbejder og kan målrette en indsats. 
Vi fungerer også lidt som studievejledere og 
med at skabe kontakt til Ungerådgivningen, 
ligesom vi samarbejder med kommunens so-
ciale jægerkorps. Jeg taler rigtig meget med 
de unge og med forældrene. Lærerne kommer 
til os med deres bekymring om et barn, og så 
prøver jeg at tale med barnet. Det er heldigvis 
sådan, at vi kan gå ind i en klasse og bede om 

at tale med en elev, uden at alle tror, at barnet 
har gjort noget ulovligt. Og når lærerne spørger, 
om en elev vil tale med en af os trivselslærere, 
så svarer de altid ja«, siger Katja Kjær Rask.

Hun skriver logbog over sit arbejde, men 
hun skal kun rapportere videre, hvis kommunen 
henvender sig om en elev, eller hvis der skal 
skrives en underretning.

For eksempel har hun skaffet en praktik-
plads to dage om ugen til en 8.-klasse-elev. 
Aftalen er så, at hun skal møde i skole de tre 
øvrige dage – med hundrede procents frem-
møde. Andre elever har hun hjulpet med kon-
takt til et forløb hos Kræftens Bekæmpelse, 
fordi de har mistet en forælder. Det er også 
hende, der tager kontakt til forældrene, hvis en 
ung har en tidlig seksuel debut, og det derfor er 
vigtigt, at den unge og forældrene får talt sam-
men for eksempel om prævention.  
hl@dlf.org

De er sparringspartnere for lærerne og hjælper med underretninger, men de er også dem, der taler med en 
elev i dårlig trivsel og med forældrene, uden at det bliver rapporteret videre.

»Det er svært ikke at bo  hjemme. jeg synes ikke,  familien ser mig nok, og  Der er ikke hjemligt på  opholDssteDet«.
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old school / new school

At skrive med kridt på en tavle hører til de obligatoriske aktiviteter, når børn besøger et 
af de mange lokale skolemuseer i Danmark. sammen med de udstoppede fugle, land-
kort og anskuelsestavler og de umagelige pulte er tavlen definerende for den gamle 
landsbyskole. Men i skolestuerne findes der oftest en våd klud eller en svamp – så hel-
dig var man ikke altid i den »rigtige« gamle skole.
 

At hvert barn har sin egen lille sorte skærm, er ikke noget nyt, men iPad’en kan unæg-
telig meget, som den lille sorte skifertavle ikke kan. Begge redskaber er dog skrøbelige i 
barnehænder, og hvor skifertavlen kun kostede et par skilling, er iPad’en noget dyrere at 
erstatte. Da tavlen i sin tid blev udskiftet med det nye lækre og dyre undervisningsmedie 
»kladdehæftet«, kunne man også være bekymret for, hvad det ville medføre af ulejlighed 
og udgifter. På trods af iPad’ens mange muligheder ser det dog ud til, at kladdehæftet 
ikke bliver udfaset fuldstædigt, da det ulig iPad’en har en utrolig modstandskraft mod 
både snavsede barnefingre, rodet i bunden af skoletasken og den sidste rest af skole-
mælken. 

Omkring 200 år er det snart siden, at de første sorte tavler blev taget i brug til undervisning i skolen, så 
kom de små skifertavler til eleverne, og nu er iPad måske afløseren for tavler og kladdehæfter.

en stor sort tavle hørte til skolestuens mest almin-
delige udstyr og nævnes som nødvendig i de skole-
ordninger fra 1814, der indførte den gratis offentlige 
skole for alle børn. Datidens undervisning foregik dog 
ikke som samlet klasseundervisning, hvor 
læreren stod ved tavlen og fortalte. frem 
til 1800-tallets midte brugte man 
den såkaldte indbyrdes undervis-
ning, hvor grupper styret af en ældre 
elev lærte for eksempel regning og 
stavning ved at læse højt fra store 
plancher, og da denne metode blev 
afskaffet, underviste læreren normalt i 
form af individuel overhøring; en elev kom 
op til læreren og blev hørt i lektien, mens de andre 
skrev eller læste, til det blev deres tur. 

Det, eleverne skrev på, var oftest en lille sort 
tavle, som de enten selv ejede eller lånte af skolen. 
Her kunne man øve stavning og opstille regnestyk-
ker med kridt eller griffel. når tavlen skulle gøres ren, 
var det praktisk at spytte på den og så gnide på den 
med trøjeærmet. nogle – måske særligt pigerne 
– kunne dog også bruge et lommetørklæde. Ren-
gøring af tavler med spyt var så almindeligt, at sko-
lelæger advarede mod metoden i årtierne omkring 
1900, da man forsøgte at bekæmpe tuberkulose, 
der jo smittede via spyt. Af den grund blev der også 
opstillet spytbakker i mange skolelokaler. 

Papir, pen og blyant blev med tiden billigere og 
udbredt til skolebrug, fortrinsvis i de ældre klasser 
og til for eksempel skønskrivning og tegning.

I de danske skoler i landets kolonier som Vest-
indien og Grønland havde man også de små sorte 
tavler, og rengøringen kunne her give problemer: 
»skiftertavlerne var dengang den eneste form for 
’regnehæfte’. når man skulle viske dem ud, åndede 
man på fladen – nogle spyttede – og den nederste 
del af anorakærmet udgjorde svamp. Den første time 
en vinterdag var ikke særlig velegnet til regnetime. 
Der dannedes is på skifertavlen, inden man fik visket 
det ud, og griflen gled på den tilfrosne overflade, hver 
gang man forsøgte at skrive. også blækket frøs«, 
som en dreng erindrede fra en lille skole nær nuuk i 
1920’erne.

også i nutidens skole kan det forekomme, at en 
tavle fryser, hvis touch-skærmen på iPad’en pludselig 
går i stå, men hverken dengang eller nu er det nogen 
god ide at løse problemet med endnu mere spyt.
Anne Katrine Gjerløff, postdocprojekt »Dansk Skolehistorie«, 
Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet 

Spyt ej {Old}  
Griffel
en griffel er historisk 
beslægtet med ordene 
grafisk og grafik, som 
har græske rødder. 
Men griffel er over-
leveret til dansk via 
tysk, som igen har fået 
ordet fra latin, gra-
phiolum. 
kladde kunne tidligere 
også skrives med ét d. 
ordet er også indgået 
i dansk fra tysk; det 
er i familie med ordet 
klat. I en kladde må 
der gerne være no-
get ufærdigt eller en 
smudsplet. kridt er et 
gammelt ord i dansk, 
men har latinske aner. 
   ordet blæk har vi fra 
oldengelsk (500-1100 
efter kristus), og det 
er knyttet til farven 
sort, black. Anskue 
er dannet efter tysk 
mønster.

 (New) 
 
Tablet
somme tider kan 
navnet på et bestemt 
produkt bliver en fæl-
lesbetegnelse for alle 
tilsvarende produkter. 
sådan gik det med 
nylon, rawlplug, rock-
wool og mange andre 
produkter, og sådan 
kan det gå med iPad. 
sådan én er ellers et 
enkelt produkt (fra 
Apple) i hård konkur-
rence med andre tab-
lets, og i en periode så 
det ud til, at også alle 
smartphones skulle 
kaldes iPhone. nogle 
firmaer bliver glade for 
det, andre vil ikke have, 
at deres produktnavn 
bruges af andre. når 
man underviser, kan 
man heldigvis sige, 
hvad man synes er na-
turligt. 

Professor Higgins

O l d  s c h O O l / n e w  s c h O O l
Vi graver i historiske gemmer  

og sætter kuriositeterne  
i perspektiv med  

nutiden.
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Besøg Geografforlaget 
og bliv inspireret!

www.geografforlaget.dk
Lærernes forlag 

Workshops

Deltag på Geografforlagets workshops, 
hvor vores forfattere vil give dig inspiration 
og idéer til din undervisning. Vi afholder 
følgende workshops:

– Xplore på tværs
Naturfag på tværs med Xplore Geografi, 
 Biologi og Fysik/kemi

– Xplore Natur/teknik (kun Roskilde)
Inspiration til undervisning med systemet til 
1.-6. klasse

– GO Kort
Oplæg til brug af nye digitale kortsamlinger 

Læs mere, og tilmeld dig 
workshops i roskilde eller Aarhus 
på www.skolemessen.dk

Besøg Geografforlaget på skolemesserne og få inspi-
ration til din naturfags under visning. Vi fremviser både 
trykte og  digitale læremidler, og du kan få en god 
 faglig snak med for fattere og redak tører. I Roskilde 
holder vi til på stand 31 og i Aarhus på stand 22. På 
vores stand kan du også hente  kataloget for 2012.

I år kan du se nyudgivelser indenfor mange serier og 
systemer samt nye digitale  udgivelser, bl.a.:
• GO Kort: tre nye digitale kortsamlinger 
• GO Atlas: trykte og digitale atlas 
• Xplore Geografi, Xplore Biologi og Xplore Fysik kemi:
  Naturfagssystemer til 7.-9.
• Xplore e-bøger til 7.-9.
• Xplore Natur/teknik: N/T-system til 1.-6.
• Undersøg: N/T emneserie til 1.-6
• Naturgeografi – Vores verden: Grundbog til 
 STX og HF

SKOLEMESSERNE 2012
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debatteret

Kære kollega – kære ven!

kronik
Af Thorkild Bjerrum
 

Tak for samtalen i telefonen i går. Jeg er glad for, at du ringede til mig. Jeg skriver til dig, for jeg ved, 
at det kan være svært for dig at huske det, vi talte om, når du nu igen er fanget.

Det var det første, du sagde i telefonen: Jeg 
er fanget igen! Jeg havde set, at du de sidste 
dage var noteret som syg, og jeg har også haft 
et par vikartimer for dig. Jeg vidste også, at 
jeg ikke skulle kontakte dig med det samme. 
Det har vi aftalt. Er du syg, fordi du er 
»fanget«, skal du have et par dage, før du kan 
bruge mig til noget. 

Op til din sygemelding havde jeg dog set 
det komme. Du har set meget slidt ud – sluk-
ket og træt. Og mere end ellers har du truk-
ket dig væk fra alle de mange mennesker, 
der er på vores skole. Væk til roligere lokaler, 
gået ture i pauserne alene, og jeg har set dig 
sidde ude i din bil i pauserne for at få den 
tiltrængte ro.

Jeg skriver ikke til dig, fordi jeg har den 
gyldne løsning. Jeg skriver mest til dig, for at 
du kan læse, hvad du fortalte mig. Det kan 
være godt at skrive ned, hvad det vil sige at 
være »fanget«, men du kan ikke selv gøre det 
lige nu. Derfor gør jeg det for dig, og måske 
du kan bruge det til noget. 

Jeg kan undervise, men jeg ved ikke, om jeg 
kan blive ved. Sådan lød en af dine sætninger 
under vores samtale. Ja, du kan undervise. 
Jeg har ofte set dig i dit es, når du har været 
sammen med eleverne. De får utroligt meget 
ud af at være sammen med dig. Du har den 
gode evne, at du kan blande faglig undervis-
ning med en tilstedeværende personlighed, 
hvor alle føler sig trygge. Du blander struktur, 
metoder og ikke mindst humor, så dine ele-
ver lytter, arbejder og vil have mere. Du er en 

fagligt dygtig og tydelig lærer, som ved, hvad 
du vil, og hvordan det skal gøres. Så ja, min 
ven, du kan undervise, så det fløjter!

Men du ved ikke, om du kan blive ved. 
Du fortæller, at ofte kværner skolen i dig kon-
stant. Du mangler evnen til at kunne lægge 
skolen og dens opgaver fra dig. Opgaverne 
ender med hele tiden at være til stede i dine 
tanker, og dermed bliver dine tanker ikke 
konstruktive – de bliver til kværn. Som du 
ved, har jeg ofte talt med din kone om dette. 
Hun beskriver, hvordan du kan være fjern og 
altid et andet sted i dine tanker. Hun fortæl-
ler, at din opmærksomhed ikke er i nuet og i 
familiens samvær, men at du nærmest føler 
opgaverne og oplevelserne med familien som 
noget, der er i vejen. Skovturen er i vejen, 
familiebesøg og vennebesøg er i vejen – selv 
et weekendophold i et sommerhus kan være 
i vejen. Alt skal bare overstås, så du kan 
komme videre. Videre til det, der kværner 
i dit hoved, så du kan få styr på alt det, der 
har med dit arbejde at gøre. 

Tider, hvor vi andre lader op 
ved at slappe af, der er du rast-
løs, utidig og ganske uudhol-
delig. Undskyld, at jeg er så di-
rekte, men du husker nok selv 
flere eksempler på ferier, vi 
skulle have holdt sammen med 
vores familier, hvor du ikke har 
kunnet finde dig til rette. Og 
rigtig mange af dine ferier er 
endt med, at du er blevet syg 
med feber og en overmanden-
de træthed, så din familie har 
været alene.

Du fortalte mig i går, at krav og ansvar 
kan overmande dig. Der er så mange krav fra 
hele det omgivende samfund til, hvad skolen 
skal udrette. Hver dag er der politikere og 

eksperter i medierne, der mener, at et eller 
andet samfundsproblem kan løses, hvis det 
bare kommer på skoleskemaet. Samtidig er 
der forventninger fra elevernes forældre om, 
at deres barn får en god og lykkelig skole-
gang. Som jeg hørte dig i går, så er det nok 
mest ansvaret for den enkelte elev, der kan 
overmande dig. Du beskriver, at du føler det 
svært at have ansvaret for, at alle de elever, 
du møder hver dag i skolen, kommer til at 
trives og opnår livsmod i et miljø, der ofte er 
kaotisk og komplekst. 

Jeg ved, at det berører dig dybt, når der er 
elever, der ikke kan finde sig til rette i sko-
lemiljøet. Ofte har du fortalt mig om elever, 
der virker slukkede og uden mod og lyst. 
Du føler et stort ansvar for at skabe bare en 
smule glæde i deres dagligdag. Men hvor har 
du tit fortalt om manglende opbakning fra 
myndighederne og andre, der kunne hjælpe 
eleverne lidt videre. Eller du har beskrevet 
dine egne manglende muligheder for at være 
der for disse elever, når man har valgt at føre 
folkeskole på den måde, man gør i dag. 

Alt det, jeg nu har beskrevet for dig, er 
med til at skabe dit fangenskab. Pludselig 
brænder det hele sammen for dig. Jeg er 
fanget igen, sagde du. Du har tidligere måttet 
sygemelde dig for at få luft og for at få energi 
til at bryde ud af dit fangenskab. Du er meget 
bevidst om, at det bliver sværere at bryde 
ud anden gang end første gang, selv om man 
skulle tro, at erfaringen havde lært dig noget 
andet. Men sådan er det ikke. Hver gang det 
sker, brænder man desværre mere sammen. 

Jeg kan høre, at du er fortviv-
let. Du er i gang med en meget 
svær erkendelsesproces. Det 
kan jo være, at du må indse, at 
du ikke kan vende tilbage til 
det job, der igen og igen gør dig 
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Kære kollega – kære ven!

syg. Lærerjobbet har været en 
meget stor del af din identitet 
i 17 år. Det har været med til at 
definere dig. Men kære ven, 
det er ikke jobbet værd, at det 
er med til at få dig ind i depres-
sionens mørke fangenskab. 

Nu til et par enkelte råd. Jeg ved, at der er 
folk omkring dig, der vil hjælpe. Brug dem! 
Vores lokale kreds af DLF kan og vil hjælpe 
dig. Du er heldig, at du arbejder i en stor 
kreds, der har sine egne lokale konsu-
lenter. De er dygtige, og de kan hjælpe 
dig rigtig meget. Jeg ved, at de står der 
prompte, hvis der skulle blive indledt en 
afskedigelsessag. Så brug kredsen! Er det 
svært for dig, ringer jeg gerne til dem og for-
midler kontakt.

Husk, at du altid har ret til en bisid-
der. Det er vigtigt, at der er flere, 
der hjælper dig med at lytte. Du 
kan bruge konsulenterne eller vores 
tillidsrepræsentant, men du er også meget 
velkommen til at bruge mig.

Du skal også huske, at selv om du er 
sygemeldt, så må du gerne have det rart. Ja, 
det er faktisk meningen. I din situation er du 
nødt til at nyde, før du kan yde. Så nyd igen-
nem, min ven! Kom ud i naturen, kør dig en 
tur, gå på museer og på cafeer. Gør noget 
godt for dig selv. 

Jeg ringer snart til dig. De bedste  
tanker til og om dig.

Din kollega og ven!

Illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen
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Der kan sikkert være delte meninger om 
Dronningens nytårstale, men den udtrykte 
anerkendelse til os som profession og fortje-
ner opmærksomhed.

»Overalt har vi engagerede mennesker, 
der yder et stort og professionelt arbejde på 
sygehuse, på plejeinstitutioner, i skoler og i 
børnehaver. De påtager sig et stort ansvar og 
forvalter det dygtigt og medmenneskeligt«.

Denne anerkendelse står i skærende kon-
trast til de mange nedgørende og respektløse 
kommentarer, som skolens folk har måt-
tet høre på i forskellige sammenhænge og 
senest på KL’s konference i Aarhus. Ganske 
uacceptable udtalelser fra borgmestre og 
såkaldte forskere, der lægger gift for ethvert 
tillidsfuldt samarbejde.

Folkeskolen ender som taber sammen 
med mange af vore medlemmer, hvis ikke 
KL og ledende politikere ændrer adfærd og 
vedgår sig deres ansvar for folkeskolen.

I en tid med stigende inklusion, nye de-
taljerede lovkrav og massive besparelser er 
der nedlagt syv procent af stillingerne. Uden 
at fjerne opgaver. Det kaldes i det private 
en produktivitetsforbedring på procent. Jeg 
vil gerne se den virksomhed, der over en 
treårig periode vil kunne fremvise noget 
tilsvarende. Nej, helst ikke, for det dur ikke. 
Det har i den grad skabt forhold, der for-
ringer lærernes mulighed for at give en god 
undervisning.

Alle skal ikke skæres over samme læst, 
der er heldigvis kommuner, der vil noget 
andet og faktisk satser på skolen. Lad os 
få dem frem i lyset, lad det være dem, der 
fortæller de gode historier. Bryd ud af KL’s 
sorte skygge!

debatteret

Folkeskolen 
ender som taber Arne Krogsgaard:  

»At magtkampen i enhedsskolens 
klasseværelser er den alvorligste 
udfordring, og at folkeskolen er 
magtforskrækket – det er noget 
sludder. Det er i hvert fald ikke den 
virkelighed, jeg oplever i folkesko-
len. Skal vi snakke undersøgelser, 
så lad os genopfriske de nyeste 
undersøgelser, der ret selvfølgeligt 
fastslår, at jo dygtigere læreren og 
ledelsen er, jo mere lærer eleven, 
og jeg kender rigtig mange dyg-
tige lærere og ledere. Men derfor 
kan der jo godt være for meget uro 
i klasseværelset, og hvordan kan 
det så være? De fysiske rammer 
kunne være en medvirkende fak-
tor. På min skole har vi i cirka 15 
år fået dispensation til at benytte 
et uegnet undervisningslokale til 
billedkunst … seks-ni måneders 
ventetid på Pædagogisk Psyko-
logisk Rådgivning og manglende 
mulighed/økonomi for at hjælpe 
elever i problemer med et egnet 
undervisningstilbud kunne også 
være en grund til, at der virkelig 
er brug for dygtige lærere. At det 
problem bliver endnu større i de 
kommende år, hvor inklusion er 
i højsædet, er næsten givet, for 
pengene følger jo nok ikke med 
eleverne tilbage til folkeskolen.

}Én ud af foreløbig 31 kommentarer 
til kronikken »Folkeskolens magt-
forskrækkelse«

Thomas Dreisig Thygesen: 
»… forhåbentlig kræver de nye 
tanker i Odense Kommune ikke 
kompetencer, som en læreruddan-
net ikke besidder. Det er i hvert 
fald ikke, hvad jeg læser i tankerne 
bag Fremtidens Skole. Skal man 
endelig fyres, ja, så vil det være 
rimeligt, hvis det er, fordi man 
ikke løser den opgave, som man 
er ansat til. Uanset besparelser 
eller ej ...«.

}Kommentar til »Regeringen: 
Gruppeprøve i matematik og  
naturfag i folkeskolen« 

Deltag i netdebatten. 
folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

Jeg er heller ikke specielt stolt over den 
nye regering. 125 dage er ikke lang tid, men 
statsministeren havde da med sin nytårstale 
muligheden for at formulere nogle politiske 
initiativer og visioner.

Men – »I de kommende år får vi endnu 
strammere budgetter, og vi må stille endnu 

hårdere krav til os selv« og »Mange vil blive 
bedt om at tage en tørn ekstra. Og ja, vi vil 
opleve nedskæringer og besparelser«. Var 
det visionen?

Der blev ikke i talen rådet bod på de 
fejlagtige udmeldinger, der ved udgangen af 
2011 faldt. Sammen med KL krævede Mini-
steriet for Børn og Undervisning, at lærerne 
skulle undervise mere, fordi de bruger alt for 
lidt tid sammen med børnene.

Det er ikke muligt at levere kvalitet og 
bedre resurser for stadig færre penge.

Hvis hverken stat eller kommune magter 
opgaven, så skal vi måske til at tænke selv-
ejende institutioner, men det vil ikke lige 
være »min kop te«.  

” Alle skal ikke 
skæres over samme 
læst, der er heldigvis 
kommuner, der vil 
noget andet og fak-
tisk satser på skolen. 
Lad os få dem frem 
i lyset, lad det være 
dem, der fortæller 
de gode historier. 
Bryd ud af KL’s sorte 
skygge!

 DLF mener 
 Af Per SAnd PederSen 
 formAnd for dLf’s 
 orgAniSAtionS- og miLjøudvALg
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. maksimalt 1.750 enheder inklusive 
mellemrum. redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til folkeskolen 
nr. 4 skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 8. februar klokken 9.00

DeltaG i Debatten

Ane Sofie Andersen Hjort, pædagogisk konsulent, University College Lillebælt, Center for Undervisningsmidler

»IDRæt GøR bøRn KloGeRe«

SVaR:

Gauss Foto - Møllergade 61 - 5700 Svendborg - www.gaussfoto.dk - jette@gaussfoto.dk - tlf. 62 22 90 57

Forældrene har det største udvalg ved Gauss Foto  
Portrætter med og uden udtoning valgfrit i sort/hvid, farve og bruntoning
4 forskellige udtryk i luxusmappen - foto leveres signeret i kartongavemappe
Fotos kan købes fra kun 60,- kr. incl. fotografering
Store 20x30 cm. klassefotos som standard i alle serier

Vi leverer den servicepakke i ønsker. Se det store udvalg på vores webside 
Fotograferne er gennemrutinerede og i får besøg af den samme hvert år
Vi er godkendt leverandør af KMD, Tea Tabulex og alle elevintrasystemer
Vi producerer selv på vores moderne maskiner - sikrer Jer kvalitet til tiden
40 års erfaring med portrætfoto og 20 år med skolefoto

Det profesionelle portrætstudie på skolen....... hvorfor nøjes.....kvalitet koster ikke ekstra ......
håndlavet kvalitet

Danmarks Lærerforening brugte i 2011 betyde-
lige arbejdsmæssige og økonomiske resurser 
på at igangsætte et stort læseprojekt, som 
mere end en tredjedel af landets folkeskoler 
har kastet sig over. Lige nu drøfter vi med 
ministeren, hvordan vi i fællesskab kan styrke 
projektet. Vi er kommet med et udspil til en 
fælles samlet indsats for at sikre, at vi tager 
bedre hånd om socialt udsatte børn. Vi har 

udarbejdet et oplæg til, hvordan vi kan sikre, 
at der kommer meget større kvalitet i den in-
klusionsopgave, mange skoler er blevet pålagt. 
Vi er parate til at gå aktivt ind i processen om 
den kommende folkeskolereform. I 2011 ned-
satte hovedstyrelsen en arbejdsgruppe, der ar-
bejdede med den sundhedsfremmende skole, 
herunder styrkelse af idræt. Arbejdsgruppen 
lagde op til, at vi skulle afholde en konference 

om temaet. Vi måtte imidlertid konstatere, at 
det ikke var muligt at presse ind i de mange 
andre aktiviteter, der var i gang.

Danmarks Lærerforening er optaget af at 
styrke musikundervisningen, naturfagsunder-
visningen, sprogundervisningen og så videre, 
men vi har ikke resurserne til at bære alle pro-
jekterne på én gang.
Anders Bondo Christensen, formand for DLF

Sådan lyder overskriften i »Synspunkt« i Fyens 
Stiftstidende tirsdag den 10. januar.

Et indlæg fra formanden for Danmarks 
Idrætsforbund Niels Nygård, hvor han poin-
terer, hvor vigtigt idræt og bevægelse er i 
børnehaven og i skolen.

Indlægget slutter med, at Danmarks 
Idrætsforbund inviterer børne- og under-
visningsminister Christine Antorini til et 
samarbejde om et eller flere pilotprojekter i 
skolen.

Hvor er det ærgerligt, at det ikke er for-
manden for Danmarks Lærerforening, der 

har skrevet dette synspunkt. At det ikke er 
Danmarks Lærerforening i samarbejde med 
landets University College, der har formu-
leret et oplæg til udvikling af idræt i skolen, 
men at det er en organisation, der har til 
formål dels at styrke den frivillige idræt, dels 
at støtte udviklingen af eliteidræt.

På Fyn har vi Svendborg-projektet, som 
helt fantastisk har sat fokus på skoleidrætten 
med flere undervisningstimer og efteruddan-
nelse til lærerne – et Team Danmark-projekt.

Hvert år udbyder vi på University College 
Lillebælt efter- og videreuddannelsesforløb 

i idræt. I de seneste år har der ikke været 
nok tilmeldinger til, at vi kunne gennemføre 
efter- og videreuddannelsesforløb i idræt. 
Ligeså er antallet af tilmeldinger til korte 
idrætskurser i CFU-regi også faldet.

Hvordan får vi øvrige skoler og kommu-
ner til at sætte fokus på idræt og bevægelse i 
skolen med veluddannede idrætslærere som 
tovholdere? 

Hvor er Danmarks Lærerforening og 
landets University College? Skal de frivillige 
idrætsforeninger overtage udviklingen af 
idrætsfaget?
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debatteret

Anders Balle, formand for Skolelederforeningen

behoV FoR  
uDVIKlInG
Svar til Marina Norling, Folkeskolen nummer 1

Lærerne efterspørger nærværende daglig 
pædagogisk ledelse, og skolelederne har fået 
kritik af, at vi for sjældent er ude i klasserne. 
Det har OECD anbefalet, at vi gør noget ved, 
og fuldstændig det samme siger en splinterny 
undersøgelse af skoleledelse fra VIA Univer-
sity College. 

Det er på den baggrund, at Skolelederfor-
eningen har udarbejdet inspirationsværktøjet 
til observation og vurdering af undervisningen.

Værktøjet er ment som inspiration til, 
hvordan vi ledere kan løse den opgave. På en 
måde, som ikke handler om at hakke punkter 
af, og som ikke handler om at finde fejl, men 
om at styrke den professionelle dialog med 
lærerne. 

Materialet ligger derfor på vores hjemme-
side i en udgave, hvor man kan sammensætte 
det – alt efter lokale forhold og hvordan man 
vil bruge materialet. 

Lærere, faglige vejledere og ledere har brug 
for et fælles udgangspunkt for at give feedback 
og udvikle undervisningen. Materialet kan ikke 
stå alene og kan ikke erstatte dialog, men man 
skal kunne tale åbent om alle de færdigheder, 
den professionelle lærer skal mestre.

Jeg skal opfordre til, at man kommer på 
banen og er med til at forme den proces. 

Dit indlæg viser meget godt de problemer, 
der opstår ved at indføre et individuelt 
lønsystem på en arbejdsplads, hvor det 
er et kollektivt ansvar at løse opgaven. 
Er læsevejlederens arbejde vigtigere end 
klasselærerens arbejde eller dansklærerens 
arbejde? Det er jo et umuligt spørgsmål at 
svare på. 

Skal en lærer, der har fået stillet et ud-
dannelsestilbud til rådighed, have højere løn 
end en lærer, der ikke har? Ja, det vil der nok 
være delte meninger om. Mange lærerkredse 

har forsøgt at kompensere for tab af under-
visningstillæg for lærere, der varetager andre 
funktioner. Med den nye arbejdstidsaftale er 
der endvidere i mange kommuner aftalt et fæl-
les tillæg, der erstatter de arbejdstidsbestemte 
tillæg. Disse forhandlinger kan kun foregå 
lokalt.

Jeg mener bestemt, at læsevejlederne skal 
have en ordentlig løn ligesom alle andre læ-
rere, der alle varetager vigtige funktioner for, 
at eleverne bliver så dygtige som muligt.
Anders Bondo Christensen, formand for DLF

Anita Jørgensen, Højer, lærer og læsevejleder

løn til læsevejledere, tak

SVaR:

Flere undersøgelser viser, at læsevejledere er 
med til at løfte læseniveauet på skolerne. Læse-
vejledere bliver betegnet som resursepersoner. 
Mange ønsker, at det danske niveau i læsning 
højnes, men på et område halter det. Læsevej-
lederuddannelsen er ikke en fuld diplomuddan-
nelse og giver derfor ikke noget ekstra i løn. 

I Tønder Lærerkreds er der forhandlet et 
tillæg på op til 8.000 kroner per distrikt per år 
på plads. Dette tillæg skal opveje det undervis-
ningstillæg, som læsevejlederne mister, når de 
bruger noget af deres arbejdstid på vejledning 
i stedet for undervisning. Umiddelbart synes 
det jo logisk, at ingen skal gå ned i løn for at 
få lov til at være en resurseperson med ekstra 
kvalifikationer. Virkeligheden ser dog flere 

steder anderledes ud. Nogle læsevejledere er 
faktisk gået ned i løn. Er det takken for at tage 
en ekstra uddannelse? Husk på at der i nogle 
distrikter er flere læsevejledere, der skal deles 
om tillægget på 8.000 kroner.

For mig synes det umiddelbart ulogisk, at 
der fra mange instanser råbes på ekstra resur-
ser med en faglig viden omkring læsning, men 
når det så kommer til lønnen, er der tavshed. 
Så Anders Bondo Christensen, det må da være 
et punkt, der kan komme med i de kommende 
forhandlinger. Det kan da ikke passe, at der 
ikke kan gives en kvalificeret løn til læsevej-
ledere. Det kunne måske endda få flere til at 
uddanne sig til læsevejledere og dermed give 
et løft til læsningen. 

Længe leve de gode oplevelser
- kun for LIC medlemmer

Oplev Tom Buk-Swienty   
Torsdag den 21. februar 2012  
Tid: kl 19-21. Dørene åbnes kl 18:30
Sted: Peder Lykke Skolen, Brydes Allé 25, 2300 København S
Krigen 1864
I dette foredrag kombineres foredragene “Slagtebænk Dybbøl” og “Dommedag Als” - der 
er altså tale om et samlet foredrag, der runder de forskellige begivenheder i 1864, der 
i så høj grad var med til at forme danskernes forståelse af landet. Krigen 1864 sluttede 
ikke med slaget ved Dybbøl. Det kom til at gå fra slemt til meget værre – et dystert 
kapitel i Danmarkshistorien, som historikere kun har behandlet sporadisk, fordi det er 
så smerteligt. Foredraget handler om slaget om Als og om Danmarks nærdødsoplevelse 
i 1864. Under foredraget vises en række samtidige dokumentariske fotografier. 
Der kan købes kaffe, te, øl og vand. Det vil være muligt at købe bøgerne til en speciel 
pris denne aften. Der er et begrænset antal pladser så book allerede din billet i dag på 
www.lic.dk/oplev

Billetpris195,-

Bestil  
billetter på 

www.lic.dk/oplev
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Fokus på
Dokumentar
Nyt webmateriale om dokumentarfilmens 
fortælleformer
Dokumentarfilmen vinder frem i mediebilledet. Derfor 
er det afgørende, at skolen giver eleverne redskaber 
til at forstå og forholde sig til dokumentargenrens 
fortælleformer. 

Det Danske Filminstituts nye undervisningsmateriale 
giver eleverne en forståelse for, at dokumentarfilm 
ikke skildrer den eneste ’sandhed’. At dokumentarfilm 
er skabt ud fra en personlig fortolkning af virkeligheden.  
Og at en dokumentarfilm skal analyseres og vurderes 
som en filmfortælling. 

Materialet giver eleverne faglige redskaber. Det styrker  
deres kendskab til dokumentargenrens fortælleformer,  
og til hvordan dokumentarfilmen påvirker os. 

Materialet er delt i to dele, der retter sig mod hhv. 
mellemtrin og overbygning. Det tager udgangspunkt 
i to gange syv dokumentarfilm, der alle kan ses på 
filmstriben.dk

Hent materialet gratis på  
dfi.dk/fokuspaadokumentar

dfi.dk/filmiskolen 
facebook.com/Film.i.skolen
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Lærernes mødested på nettet er blevet redesignet. 
Du kan oprette dig som bruger og deltage i den pro-
fessionelle debat om lærernes arbejdsvilkår, skole-
politik og undervisningen i lige præcis dine fag. Som 
bruger kan du skræddersy dit eget nyhedsbrev og få 
en mail i din indbakke om det, der interesserer dig.

I februar og marts trækker vi lod blandt nyheds-
brevmodtagerne om nye præmier hver uge. Og den 
30. marts trækker vi lod om hovedpræmierne  
– et rejsegavekort på 15.000 kr. og en ELvira  
Madigan el-cykel til en værdi af 9.999 kr.

Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter. Ansatte på fagbladet Folkeskolen/folkeskolen.dk og deres pårørende kan ikke deltage i konkurrencen.

Skræddersy dit nyhedsbrev  
fra                            og

vind!

Rejsegavekort til 
Team Benns  
– 15.000 kroner 
Til betaling eller delvis betaling af en af 
Team Benns rejser i 2012. Se de mange 
rejsemuligheder til hele verden på team-
benns.dk, tlf. 65 65 65 65.

ELvira Madigan el-cykel, syv gear  
– værdi: 9.999 kroner 
Prisvinder i Ekstra Bladet og Gears store cykeltest. Stort 36 volt 10 ampere 
= 360-watts-batteri. Brushless-motor med mindre forbrug = længere ture 
og holdbarhed. Godkendt lås, lukket kædekasse, fast kurv og tre uafhængige 
bremser. Antipunkture-dæk og antirust-kæde. Fast LED-diodelys for og bag. 
Se og læs mere på cykelland.com 

1.  
pRæMiE

Læg musen på »log ind« 
for at oprette en profil.

2.  
pRæMiE
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Bo Lidegaard: 
En fortælling om 
danmark i det 20. 
århundrede 
»Meget anbefalelses-
værdig«. Weekendavisen
Læs mere på  
gyldendal.dk

3  
STK.

Timothy Snyder:  
Bloodlands – Europa 
mellem Hitler og 
Stalin 
****** Berlingske    
Læs mere på  
jyllandspostensforlag.dk

Lars Olsen: Uddan-
nelse for de mange
»Sætter en træfsikker 
dagsorden«. Information  
Læs mere på gyldendal.dk

Richard Wilkinson  
og Kate pitcketts:  
Lighed – Hvorfor  
lighed i samfundet 
gavner alle
»I særdeleshed en vigtig bog«. 
Politiken
Læs mere på  
informationsforlag.dk

3  
STK.

Harriet Bjerrum  
nielsen: Skoletid  
– piger og drenge fra  
1. til 9. klasse 
»Jeg er inspireret og gjort  
klogere på mange sammen-
hænge«. Folkeskolen
Læs mere på akademisk.dk

Fibæk og  
Christensen (red.):  
Gyldendals pæda-
gogikhåndbog 
»Fremragende … en pæda-
gogisk bibel«. Folkeskolen
Læs mere på  
gyldendal.dk

Ti x Grøn Balance 
En plejeserie uden parfumer, farvestoffer og parabener.  
Svanemærket og deklareret i samarbejde med Astma-Allergi 
Danmark. Læs mere på groenbalance.dk

foto: stig nielsen

Karl Ove  
Knausgård: 
Min kamp 4
Politiken
Læs mere på  
lindhardtogringhof.dk

3  
STK.

Arne dahl:  
Hviskeleg
»Godt nyt til alle de fans, 
som sukker efter mere Arne 
Dahl«. Berlingske
Læs mere på modtryk.dk

3  
STK.

Jo nesbø: Genfærd
»Neglebidende fryd«. Jyl-
lands-Posten
Læs mere på modtryk.dk
****** Jyllands-Posten

Jan Guillou:  
Brobyggerne
»Kommer godt fra start 
med sit ambitiøse projekt 
... Han fortæller levende og 
interessant«.
Kristeligt Dagblad
Læs mere på modtryk.dk

3  
STK.

Stéphane Hessel: 
Gør oprør
»Vækker os af søvnen  
– og tak for det«.  
Kristeligt Dagblad
Læs mere på  
tiderneskifter.dk

Lene Andersen: 
det åbne samfund 
og dets venner 
– et svar til Sté-
phane Hessel
»God og interessant …
tankevækkende«.  
Jyllands-Posten
Læs mere på 
andersenske.dk 

philip Kerr:  
Gråzone
»Gid denne serie vil fort-
sætte og fortsætte«.  
Politiken
Læs mere på modtryk.dk

Gavekort til en  
miniferie for to  
personer på det  
firestjernede Hotel 
Amerika ved  
Mariager Fjord fra 
Happydays 
www.happydays.nu  
Værdi 2.098,-

Weekendophold for 
to på et Sinatur- 
hotel efter eget valg

1  
STK.

1  
STK.

Gavekort  
på 500 kr.  
til Magasin

1  
STK.

Bezzerwizzer-spil 
Se bezzerwizzer.dk

10  
STK.
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Respekt og løn 
- det er kodeordene for de nye

Anerkendelse af lærernes betydning og ind-
sats – og rimelige arbejdsvilkår. Det er de ord, 
som går igen, når seks nye hovedstyrelses-
medlemmer skal fortælle om, hvad de gerne 
vil arbejde for i den nye hovedstyrelse.

De er lige startet og er netop kommet ud 
fra deres andet hovedstyrelsesmøde. Men det 
er en flyvende start, for de har allerede været 
med til at indkalde til en ekstraordinær kon-
gres og er også kastet ud i en debat om, hvor 
meget lærere skal undervise. Baggrunden er, 
at KL har meldt ud i medierne, at man gerne 
vil have lærerne til at bruge en større del af 
arbejdstiden på at undervise. 

Det er de seks – og resten af hovedsty-
relsen – meget utilfredse med. De oplever 
debatten som en mistænkeliggørelse af 
lærernes indsats. Anerkendelse og nogle 
arbejdsvilkår, så man kan brænde for sit job 
uden at skulle spekulere alt for meget over 
rammerne, står øverst på ønskelisten for de 

nye hovedstyrelsesmedlemmer. Den enkelte 
lærer går ikke meget op i at holde øje med 
sin løn og sine vilkår. Man bliver lærer, fordi 
man gerne vil undervise. Og rammerne skal 
jo bare fungere, mener de seks. At forsøge 
at sikre det er især et arbejde, som foregår i 
de lokale lærerkredse. Men i hovedstyrelsen 
kan man lægge de store linjer, arbejde med 
rammerne landspolitisk og i øvrigt støtte 
kredsene i deres arbejde, mener de nyvalgte 
hovedstyrelsesmedlemmer. 

Det er tydeligt, at de glæder sig til at 
sidde i hovedstyrelsen og være med til at 
diskutere, hvordan man så omsætter alle de 
gode ideer til praksis. De ønsker alle at styrke 
samarbejdet mellem de lokale lærerkredse 
og tillidsrepræsentanter og hovedstyrelsen i 
Danmarks Lærerforening. Men opbakningen 
fra medlemmerne er helt afgørende, siger de. 
Vi er ikke stærkere, end medlemmerne gør os 
til, lyder det rundt i kredsen. 

Hvis vi er lykkedes om fire år, så er dette 
blandt andet sket:
Regitze Flannov: »Så er det almindeligt an-
erkendt, at lærernes arbejde og folkeskolen er 

afgørende for samfundets sammenhængskraft 
og vores demokrati«.

Kenneth Nielsen: »Optaget på lærerud-
dannelsen er stort. Rigtig mange vil gerne 
være lærer, fordi det er et godt job«.

Lars Sten Sørensen: »Vi har i hvert fald 
en partnerskabsaftale omkring folkeskolen, 
både centralt og lokalt, hvor vi anerkender, at 
en god folkeskole er et fælles ansvar. Vi ved jo 
allerede i dag, at det mange steder fungerer 
godt på trods af dårlig økonomi«.

Jens Skovmand: »Der er respekt om 
folkeskolen og dens betydning som det kit, 
der skaber sammenhæng. Og så er der gode 
undervisningsvilkår til alle, også de mindre 
medlemsgrupper med særlige behov«.

Dan Løwe: »Ministeren har samlet par-
terne omkring folkeskolen til en grundig drøf-
telse af visionerne for folkeskolens fremtid, 
og det har båret frugt. Der er nu ro på områ-
det og respekt om lærerne«.  

Ane Søegaard: »Lærerne har gode ar-
bejdsvilkår, en løn, de kan leve af – og god 
ledelse. Deres indsats er anerkendt bredt i 
samfundet«.  hjo@dlf.org

interviewet

TeksT Hanne BiRgitte JøRgensen

foTo stig nielsen

Lars Sten Sørensen Kenneth NielsenRegitze FlannovDan LøweAne SøegaardJens Skovmand

Anerkendelse af 
lærernes betydning 
og indsats – og 
rimelige arbejdsvil-
kår. Det vil de seks 
nye hovedstyrelses-
medlemmer arbejde 
for i den nye hoved-
styrelse. 
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Man bliver lærer, 
fordi man gerne 
vil undervise. Og 
rammerne skal 
jo bare fungere. 

16 år i DLF’s tjeneste
John Illum, Lotte Lange og Vivi Hansen takker af efter 16 år som 
medlemmer af DLF’s hovedstyrelse. De er enige om, at overgangen til 
en ny arbejdstidsaftale i 2008 er en af de største bedrifter, men de  
mener også, aftalen bliver den nye hovedstyrelses største udfordring.

TeksT MarIa BecHer TrIer

foTo STIg nIeLSen

Egentlig stillede de tre veteraner op til DLF’s 
hovedstyrelse, fordi de var imod foreningens 
politik i forhold til løn og arbejdstid. Men 
undervejs er politikken ændret, og de tre poli-
tikere har arbejdet for formandskabets tanker. 

»Egentlig var jeg imod tanken om profes-
sionsidealet. Men så valgte vi at gå ind for den 
og har arbejdet for den lige siden. Det er jo 
den, der er styrende for arbejdstidsaftalen fra 
2008«, siger Vivi Hansen. 

Og netop aftalen fra 2008 (A08), hvor 
lærerne går fra timetælleri til i langt højere 
grad selv at tage et professionelt ansvar for at 
prioritere arbejdstiden, betegner de alle som 
hovedstyrelsens største bedrift.

»Den største succes er A08. Selv om jeg 
godt kunne ønske mig, at det var en central 
aftale«, siger Lotte Lange og henviser til, 

at selv om A08-aftalerne rundt om i landet 
er udformet efter samme principper, er de 
forskellige, alt efter hvilken aftale den lokale 
lærerkreds har hevet i land.

»For mig at se er det en sejr, at forberedel-
sestiden følger undervisningstiden, og der er 
et maksimum på, hvad læreren kan blive sat 
til at præstere. Det er to hjørnesten, der er 
forskellige fra andre aftaler«, siger John Illum. 

De tre fratrædende hovedstyrelsesmed-
lemmer er enige om, at det er den selv sam-
me arbejdstidsaftale, der bliver den største 
udfordring for den nye hovedstyrelse. Deres 
råd er klare: 

»Fasthold de goder, vi har opnået«, siger 
Lotte Lange. John Illum bakker hende op. »De 
skal ikke sælge ud«. »Det er arbejdstiden, der 
kommer i fokus«, forventer Vivi Hansen. 

Vivi Hansen fortsætter sit faglige arbejde 
som næstformand i Fjordkredsen. Lotte Lan-
ge og John Illum har indtil videre masser af 
ting at få tiden til at gå med derhjemme, og så 
må tiden vise, hvad der byder sig.  mbt@dlf.org

Det er en sejr, at forberedelsestiden følger un-
dervisningstiden, og der er et maksimum på, 
hvad læreren kan blive sat til at præstere, siger 
John Illum, som sammen med Lotte Lange og 
Vivi Hansen forlader hovedstyrelsen efter 16 år. 
De betegner arbejdstidsaftalen fra 2008 som 
den største faglige sejr.

Vivi Hansen Lotte Lange John Illum

Tasiilaq 
 
Leif Sort har siddet fem år i hovedstyrelsen, 
men stillede ikke op i denne omgang.  
Med en fortid som formand for S81 har hans 
hjerte især banket for de mindre medlems-
grupper. 

   Største udfordring i hovedstyrelsen:
»At få skabt opmærksomhed om de små 
medlemsgrupper«.

   Største succes: 
»Fusionen mellem fagforeningen S81 og 
DLF er kommet godt i vej«.  

     Godt råd til den nye hovedstyrelse: 
»Husk der ikke kun er lærere i DLF. Der er 
også andre grupper«. 

Tre hurtige til Leif Sort
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ny viden

Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
○  EsbEn ChristEnsEn / esc@dlf.org / John Villy olsEn / jvo@dlf.org

Drenge vil have fart 
på unDervisningen

Der skal mere kropslighed og konkurrence ind i 
undervisningen. Det viser en ny undersøgelse. 
Drenge fra indskolingen og mellemtrinnet samt 
lærere og forældre er blevet interviewet.

Forskere konkluderer, at »undervisnings- og 

arbejdsformer i højere grad må rumme mulig-
heder for bevægelse og fysisk aktivitet og kon-
kurrence. Der er gennem de sidste ti år udviklet 
kreativ og kropslig undervisning i indskolingen. 
Men det må ikke stoppe her«.

Læs:   »Mere effektiv undervisning, flere valg-
muligheder, mere krop og konkurrence i 
skolen – Skolen set med drenges øjne« på 
folkekskolen.dk under fanen »Ekstra«. Dårlig motorik kan ende 

med mobning
En ny undersøgelse viser, at helt basale motoriske ud-
fordringer er et problem for mange elever. 30 procent 
af eleverne har mindst et motorisk problem, mens otte 
procent har mindst tre områder, hvor de er motorisk 
udfordrede.

Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk 
Universitet har sammen med ni kommuner og Region 
Hovedstaden udarbejdet en rapport om motoriske 
vanskeligheder på baggrund af 7.839 børn. Børn, der 
ikke bevæger sig meget, har flest motoriske vanskelig-
heder. De har tre gange større risiko for at have proble-
mer med motorikken end børn, der bevæger sig meget.

Konsekvensen for de motorisk svage børn kan blive 
social isolation og lavt selvværd, og drenge med dårlig 
motorik er særligt udsatte for mobning.

foto: istock

foto: istock
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Energibranchen 
vil pirre unge 
med pc-spil

Mangler du et compu-
terspil til natur/teknik, så 
er dette spil om en olie-
platform måske noget 
for dig? Formålet er at 
pirre de unges nysger-
righed for tekniske ud-
dannelser og hjælpe den 
danske energibranche 
med at skaffe kvalifice-
rede ansatte. I spillet, 
som blandt andet bliver 
udviklet på Aalborg Uni-
versitet, får eleverne rol-
len som tilkaldte energi-
eksperter. Fra start bliver 
de sendt ind i et mørkt 
rum med en lommelygte 
som eneste lyskilde for 
at løse akut opståede 
problemer i de elektriske 
installationer. Følgegrup-
per med folkeskolelærere 
skal være med til at sikre, 
at spillets indhold tager 
højde for pensumkravene 
i skolerne. 
læs mere på www.aau.dk

ved Christian Grunert/cgr@dlf.org

Kan du undervise i klimabevidsthed?
»U4energy« er en såkaldt paneuropæisk »udfordring om 
energieffektivitet« for undervisningsinstitutioner, som 
involverer både elever og undervisere i at nå Europas 
energi- og klimamålsætninger. Her kan lærere deltage i en 
konkurrence om de mest succesfulde metoder til undervis-
ning i energieffektivitet og til at engagere eleverne og øge 
bevidstheden om nødvendigheden af et reduceret energi-
forbrug. Deltagerne skal indsende en lektionsplan, hvis de 
vil deltage. Bidrag kan indsendes frem til maj 2012.  
læs mere på www.u4energy.eu

Pas på, når du surfer på »det der internet«
Sikker Internet Dag bliver som altid fejret over hele verden 
den anden tirsdag i februar, og i år skal du derfor afsætte 
den 7. februar i kalenderen. I Danmark sætter Medierådet 
for Børn og Unge i samarbejde med Red Barnet og Center 
for Digital Pædagogik fokus på børn og unges digitale ver-
den. Dagen ruller ud med online- og offlinebegivenheder 
over hele Danmark og kulminerer i et Ungdomsforum på 
IT-Universitetet i København. Verden over fejres dagen af 
forskellige organisationer, virksomheder, skoler, institutioner 
og biblioteker.  
læs mere på www.sikkerinternetdag.dk

• Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik, 144 sider, 104 kr.
• Stifinderen - Øvebog,
• Stifinderen - Facithæfte,
• Stifinderen - Tea for Two, Games & Activities,
• Stifikseren - Et elektronisk retteprogram,
• Papegøjebogen - Differentierede øvelser i engelsk grammatik,
• Papegøjebogen - Løsningshæfte,

92 sider, 62 kr.
44 sider, 25 kr.

160 sider, 162 kr.
398 kr for lærerlicens (elever gratis).

128 sider, 99 kr.
64 sider, 48 kr.

ENGELSK I FOLKESKOLEN

F
A

Forlaget Andrico
Mossøbrå 5
8660 Skanderborg
Tlf: 86 57 92 19
forlaget@andrico.dk

Se mere på www.andrico.dk

Clara Ehrenreich, Astrid Holm,

Bodil Riis og Jette Steensen

PAPEGØJEBOGEN
Løsningshæfte

Forlaget Andrico

Clara Ehrenreich, Astrid Holm,

Bodil Riis og Jette Steensen

Forlaget Andrico

PAPEGØJEBOGEN
Differentierede øvelser
i engelsk grammatik

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard

Andrico

STIFINDERENSTIFINDEREN

“Tea for two”“Tea for two”

Games and ActivitiesGames and Activities

- Øvebog- Øvebog

Clearinghouse udarbej-
der review om inklusion
Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning går 
nu i gang med en systematisk kortlægning – et 
såkaldt review – af, hvad der findes af forskning om 
inklusion af skoleelever med særlige behov. »Effekt 
og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med 
særlige behov i grundskolen« hedder reviewet.

»Formålet er at undersøge den nationale og in-
ternationale forskning for at finde sikker viden om, 
hvilke pædagogiske foranstaltninger der har positi-
ve virkninger ved inklusion i grundskolen«, fortæller 
forskningsleder og lektor Michael Søgaard Larsen.

Studier fra Skandinavien, EU-lande, Schweiz, 
USA, Canada, New Zealand og Australien vil blive 
inddraget i reviewet.

foto: istock
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Historie
”Indblik og udsyn” er Forlaget Melonis nye historiesystem. Sys-
temet er bygget op omkring Fælles Mål 2009 og historiekanon. 
Systemet lægger vægt på kronologi og sammenhængsforståelse. 
Igennem levende bøger guides eleverne gennem historien ved 
hjælp af billeder, faktabokse og kildetekster.
3.-9. klasse

Samfundsfag
“Samfundsfag for...” er et meget fleksibelt system, der er opbyg-
get, så klassen og læreren har stor valgfrihed til at udvide de 
enkelte temaer alt efter interesser og forudsætninger.
8.-9. klasse

Natur/teknik
”Natur/teknik for …” er et nyt system, der udfordrer 
eleverne og hjælper lærere i grundskolen til mange 
spændende naturfagstimer. Gennem arbejdet med 
systemet indføres eleverne i en natur videnskabelig 
tankegang samt introduceres til naturvidenskabelige 
forklaringer på hverdagsfænomener.
1.-3. klasse

Billedkunst
“Billedkunst i skolen” er et nyt, banebrydende og inspirerende 
lærebogssystem til billedkunst. 
De mange inspirerende, velskrevne og eksemplariske undervis-
ningsforløb tilbyder styring og støtte for billedkunstlæreren til 
planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af 
undervisningen i billedkunst.
HUS · MENNESKE - 1.-3. klasse

Klassesæt 2000 kr.
Læs mere og se bøgerne på meloni.dk

Planter Jord Gro Hvede efterår vand fruGt urter Grene Muld frø Medicin eG Mark rødder reGn veJ-

kant tændstikker BloMster ruG løvfældende natur vinter Bark kunstGødninG reGnorM forår fin-

Ger Blad fiBer Pesticider soMMerfuGl BreGner fredninG skelet nåle BestøvninG træGrænsen aks 

Gulerødder dyrkninG Busk BJerGe Græs drivHus æBler kronBlad sukker stænGel ilt forureninG 

ruGBrød Pære GødninG landMand skov fuGl Mark Havre toMater Mider sPade PaPir træer dinosaur 

Grundvand Muskler stråforkorter Grantræ soMMer vulkaner ilt BloMkål lerJord HøJMose kar-

tofler naturPark Grøftekanter BøGeskov MuldJord vandinG Mark Pesticider soMMerfuGl BreGner 

fredninG skelet nåle BestøvninG træGrænsen Busk aks Gulerødder dyrkninG Busk BJerGe Græs 

drivHus æBler kronBlad sukker stænGel ilt forureninG ruGBrød Pære GødninG landMand skov 

fuGl Mark Havre toMater Mider sPade PaPir træer dinosaur Grundvand Muskler stråforkorter Bark 

kunstGødninG Grantræ soMMer vandPlanter ilt BloMkål lerJord træGrænsen aks skov fuGl Mark 

Gulerødder dyrkninG Planter Jord Gro Hvede efterår vand fruGt urter Grene Muld frø Medicin eG 

Mark rødder reGn veJkant tændstikker BloMster ruG løvfældende natur vinter Bark kunstGødninG 

reGnorM forår finGer Blad fiBer Pesticider soMMerfuGl BreGner fredninG skelet nåle BestøvninG 
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soMMerfuGl BreGner fredninG skelet nåle BestøvninG træGrænsen Busk aks Gulerødder dyrkninG 

Busk BJerGe Græs drivHus æBler kronBlad sukker stænGel ilt forureninG ruGBrød Pære GødninG 
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kant tændstikker BloMster ruG løvfældende natur vinter Bark kunstGødninG reGnorM forår fin-

Ger Blad fiBer Pesticider soMMerfuGl BreGner fredninG skelet nåle BestøvninG træGrænsen aks 

Gulerødder dyrkninG Busk BJerGe Græs drivHus æBler kronBlad sukker stænGel ilt forureninG 

ruGBrød Pære GødninG landMand skov fuGl Mark Havre toMater Mider sPade PaPir træer dinosaur 

Grundvand Muskler stråforkorter Grantræ soMMer vulkaner ilt BloMkål lerJord HøJMose kar-
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”Natur/teknik for …” er et nyt system, der ud-

fordrer eleverne og hjælper lærere i grundsko-

len til mange spændende naturfagstimer.

Gennem arbejdet med systemet indføres ele-

verne i en natur videnskabelig tankegang samt 

introduceres til naturvidenskabelige forklarin-

ger på hverdagsfænomener.

Serien medtænker en række nye teknologier 

som fx Interactiv White Boards og netbaserede 

materialer, som udvider emner og temaer i 

bøger og hæfter.

Til grundbogen er der udarbejdet et arbejds-

hæfte samt Lærerens håndbog.  

Grundbogen indeholder til 1. klasse flg. emner: 

Dyr omkring dig, Hr. Sørensens værksted, Din 

krop og Planter.  
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lærer til lærer

I efteråret har 7. årgangs elever på Brams-
næsvigskolen været gennem et playbuilding-for-
løb. Forløbet havde til formål at skabe relationer 
mellem elever, så de på en legende måde lærer 
hinanden at kende. Udfordringen for 7. årgang er, 
at elever fra to naboskoler bliver samlet og pla-
ceret i nye klasser på Bramsnæsvigskolen.

Opgaven blev på professionel vis løftet af 
Gerlev Legeparks instruktør, Artur Stryjak, og 
støttet af TrygFonden. 

Kimen til ideen udspringer af den opfat-
telse, at faglighed og trivsel er hinandens for-
udsætninger. Så hvis elever på vej i udskolingen 
med nye kammerater, lærere og relationer skal 

opnå et fortsat trygt skoleliv, må der 
fokus på elevernes sociale kompetenceud-

vikling og omgangsformer. 
Forløbet blev skudt i gang i Gerlev Legepark, 

hvor elever og involverede lærere med stor be-
gejstring blev introduceret for ideen bag forlø-
bet. Efter en formiddag med gamle idrætslege, 
masser af grin og i selskab med instruktøren var 
ideen absolut købt. Elever og lærere havde fået 
ejerskabsfornemmelse for projektet, og store for-
ventninger til det fortsatte forløb var skabt. 

De efterfølgende måneder foregik alle aktivi-
teter på skolen. En til to gange om ugen i en dob-
beltlektion havde 7. årgang besøg af Artur, som 
uanset dagens skema førte eleverne igennem 
playbuilding-aktiviteter. Aktiviteter, som spænder 
lige fra simple smålege og langvarige strategilege 
til improviseret teater, men som alle har udgangs-
punkt i gamle idrætslege. Legen skaber et neu-
tralt rum, hvor der gives plads til alternative måder 
at ytre sig på, og alle kan blive hørt. Legen giver 
plads til det hele menneske og skaber tillid i et 
trygt læringsrum, hvor ingen holdes udenfor. For-
målene med aktiviteterne lægger sig op ad Fælles 
Mål for elevernes alsidige udvikling.

Undervejs og hver gang efter endt aktivitet 
blev der i klasserne samlet op og sat ord på, 
hvilke dynamikker der er i spil, når der leges, og 
hvordan disse kan overføres til den øvrige daglige 
undervisning og samvær. 

Eleverne var vilde med projektet. De havde 
gode legeoplevelser og engagerede sig dybt i ak-
tiviteterne og i hinanden. Som lærer på projektet 
har det været en gevinst at opleve og arbejde 
med eleverne i processen. Der er skabt relationer 
mellem elever og lærere. Relationer, som direkte 
kan overføres i skolens hverdag. 

Playbuilding for bedre trivsel  
7. årgang på Bramsnæsvigskolen i Ejby leger sig til nye venskaber og 
øget trivsel via »playbuilding«.

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

og dele viden, råd og  
billeder.

  … er en blid form for teambuilding, hvor delta-
gerne leger gamle idrætslege, afprøver nye roller 
med improviseret teater og udfordres i gamle 
tillidslege.

  … trækker på dynamikker, der findes i gamle 
idrætslege, hvis formål det var at opretholde og 
bekræfte fællesskaber. Fokus er på arbejdet med 
deltagernes sociale kompetenceudvikling.

  … skal forbedre kommunikationen og samarbej-
det blandt deltagerne og sætte fokus på inklu-
sion og kreativitet.

 … udbydes af Gerlev Legepark i Slagelse.

Playbuilding

Anbefal de bedste  
lærer til lærer-artikler på:
à  folkeskolen.dk 

TeksT Annette Borch, LæRER, BRAMSnæSvIGSKOLEn
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publiceret

Flere  
anmeldelser 
på nettet

Vi anmelder hvert 
år hundredvis af 
læremidler og bø-
ger om pædagogik, 
didaktik og meget 
andet. Du kan for 
eksempel læse 
en anmeldelse 
af »Geos«, et nyt 
system til geogra-
fiundervisningen. 
Eller læs anmel-
delsen af »Den 
halvnøgne sand-
hed«, som er en 
bog, der tager rea-
litygenren under 
kærlig behandling 
og lægger op til, at 
eleverne selv re-
flekterer over deres 
medieforbrug.

Få anmeldel-
ser direkte i 
din mailboks

Du kan også få et 
dagligt eller ugent-
ligt nyhedsbrev 
med anmeldelser 
af materialer til 
dit fagområde. Gå 
til folkeskolen.dk 
og opret dig som 
bruger. Så kan du 
samtidig tilmelde 
dig vores mailser-
vice.

Ny udgave af »Du bist 
dran« til begyndere
Alinea er ved at revidere tysksystemet 
»Du bist dran«, og nu er bogen til be-
gynderne udkommet. Som noget nyt er 
der indarbejdet opgaver efter Coopera-
tive Learning-princippet, og ved køb af 
lærervejledningen får man blandt andet 
adgang til materialer til brug på interak-
tivt whiteboard.

Hvis du allerede bruger bogsystemet, 
kan du nøjes med at købe nye opga-
vebøger. De passer sammen med den 
eksisterende tekstbog og giver også 
eleverne adgang til det tilhørende web-
univers. 

Om den nye udgave af »Du bist dran 
3« skrev Folkeskolens anmelder blandt 
andet: »Men er det blot nyt vand på 
gamle flasker, for ’Du bist dran 3’ findes 
jo allerede? Nej, det kan man bestemt 
ikke sige. Ved blot at købe nye opgave-
bøger fås et ’nyt’ system, der matcher 
Fælles Mål 2009 og den nye prøveform 
i tysk. Det nye vand smager bedre, giver 
aktualitet og er en mere sikker vej til 
kommunikativt kompetente tyskelever«.

Bliv klogere på fantasy
Fantasybølgen, de sidste ti års største 
trend i børnekulturen, bliver taget under 
grundig behandling i det nyeste nummer 
af litteraturtidsskriftet »Kritik«. Blandt 
andet analyseres det racehygiejniske tan-
kegods i nogle af genrens hovedværker, 
ligesom forholdet til religion tages under 
kærlig behandling. Der er også artikler om 
fantasygenren i film og computerspil.

Anmeldelserne afspejler 
anmeldernes personlige og 
faglige mening og er ikke 
udtryk for redaktionens 
holdninger.

○   ANmelDt Af: HelGe CHRIsTIAnsen 

Denne bog er grundig og teoretisk velunderbygget, 
og efterhånden som læsningen tålmodigt bevæ-
ger sig frem, stiger spændingskurven, og forløbet 
ender i dramaer om modsætninger i en kultur- og 
værdikamp i vores samfund. Læseren får i bogen 
et overblik over udviklingen i opfattelsen af begre-
berne kulturarv, frihed og lighed i de sidste årtier 
med hovedvægten på den netop afgåede, borger-
lige regerings politik over for tosprogede.

Konvetionsbrud og diskrimination
Bogen har fire forfattere, der har skrevet hver 
deres afsnit. Der er en fortrinlig samstemthed 
imellem forfatternes indlæg. Alle har forsket i 
indvandreres sprog og kultur, alle har en social-
konstruktivistisk tilgang til begreberne kultur og 
kulturarv, alle dokumenterer gennem et grundigt 
og sejt træk deres teorier, og alle er kritiske over 
for lovgivning og bestemmelser om tosprogede, 
som er gennemført af den sidste borgerlige 
regering. Efter dennes opfattelse er Danmark 
et monokulturelt, demokratisk samfund, der er 
truet af de fremmede kulturer. Tosprogede op-
fattes som en trussel mod demokratiet. I mod-
sætning hertil beskriver forfatterne Danmark 
som et flerkulturelt samfund under udvikling i en 
globaliseret verden, hvor et flerkulturelt demo-
krati må udvikles. Alle forfattere opfatter rege-
ringens tiltag om tvangsspredning af elever 
og afskaffelse af modersmålsundervisnin-
gen som diskrimination og værende i strid 
med internationale konventioner, og alle 
dokumenterer, at der ikke er forsk-
ningsmæssigt belæg for regeringens 
politik på de nævnte områder.

Bergthóra Kristjánsdóttir tager 

n  Tosprogede, skolepolitik 

Ret til dansk  
Uddannelse, sprog og kulturarv

• Claus Haas, Anne Holmen,   
 Christian Horst, Bergthóra   
 kristjánsdóttir 

• 400 kroner

• 439 sider

• Aarhus Universitetsforlag

Værdifuldt bidrag til en visionær debat 
om de tosprogedes rolle i det flerkultu-
relle samfund.

En brik i  
en benhård  
kulturkamp

foto: Istock
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•  Chris Carter, Trine Sofie Lausten 

•  Topic book: 131,75 kroner/72 sider

•  Task book: 80 kroner/40 sider

•   Teacher’s guide og copy sheets:
856,25 kroner/128 sider 

•  Teacher’s media-box: 1.056,25 kroner

•  Alinea 

udgangspunkt i den tyske sprogforsker Kosel-
lecks teorier og forskning om begrebers opstå-
en og udvikling og om kampen om definitionen 
af begreber, som påvirker praksis. Hun angriber 
den forrige regerings tvangsspredningspolitik 
og afskaffelse af modersmålsundervisning og 
plæderer for, at der oprettes flersproglige sko-
ler, hvor de tosprogedes kultur og sprog inddra-
ges og respekteres.

Anne Holmen analyserer bestemmelser 
for faget dansk fra Den blå Betænkning til 

Fælles Mål. Hun påpeger fravær af indhold, der 
inddrager de tosprogede elevers sprog og kultur. 
Man bør beskrive et nyt flerkulturelt danskfag.

Det centrale omdrejningspunkt i Claus 
Haas’ indlæg er værdikampen og demokrati-
kanonen, som Anders Fogh Rasmussen lance-
rede. Den sidste borgerlige regering opfattede 
med baggrund i 11. september de tosprogede 
som en trussel for demokratiet, selv om socio-
logiske undersøgelser viser, at de tosprogede 
i høj grad forstår og accepterer demokratiske 
værdier. Den opfattede den danske kultur som 
en national erindringskultur, som er truet af det 
fremmede.

Christian Horst gennemgår i sit kapitel pro-
cessen i forbindelse med gennemførelse af 
loven om afskaffelse af statslige tilskud til mo-
dersmålsundervisning og viser med al ønskelig 
tydelighed, at magtkampen i forbindelse med be-
handlingen af dette lovforslag har sin oprindelse i 
vidt forskellige ideologier og syn på kultur. Det er 
ret deprimerende at læse den dramatiske anskue- 
liggørelse af, hvordan en regering med flertallet 
i orden kan blæse på forskning og internationale 
konventioner blandt andet om menneskerettig-
hederne, hvis den vil.

Lidt langt til skolens hverdag
Nogle af bestemmelserne, der refereres til, har 
imidlertid kun haft minimal betydning for folke-
skolens hverdag. Der er langt fra vedtagelse af 
love og udsendelse af bestemmelser til deres 
implementering i praksis. Jeg savner referencer 
til mere praksisorienterede værker, som har haft 
langt større betydning for folkeskolens praksis 
end en del af de videnskabelige værker, der re-
fereres til.

Lang vej til den multikulturelle skole
I den nye regerings hensigtserklæringer er der 

åbnet for en ændring af mange af den 
borgerlige regerings diskrimine-

rende bestemmelser. Man kan så 
håbe, at disse intentioner også 

fører til handling og konkrete 
lovforslag.

Der er lang vej, før for-
fatternes flerkulturelle 
skole og demokrati kan 
realiseres. Men bogen er 

et værdifuldt bidrag til en 
visionær debat om de to-

sprogedes rolle i det flerkul-
turelle samfund. 

Pit Stop 3 
○   ANmelDt Af: DITTe lIsBjeRG

Engelsk i 3. klasse skal være sjovt, lærerigt 
og interessant, og for at levere den vare har 
jeg længe ledt efter varieret materiale – og 
været på kurser for at blive inspireret af de 
bedste. Derfor synes jeg, det er skønt at få 
fingrene i »Pit Stop« for 3. klasse. Det er 
så fint sammensat. Jeg kan godt lide, at 
bøgerne lægger op til aktiv brug af sproget 
blandt andet gennem Cooperative Learning-
strukturer. Eleverne lærer ord og sætninger, 
de kan bruge i hverdagssituationer og det 
gør sprogundervisningen nærværende. Ord-
forrådet er centralt hele systemet igennem.

Topic book har ingen fotos, men mange 
billeder tegnet i en sød og humoristisk 
streg, der nok skal falde i aldersgruppens 
smag. Rim og remser, sange, dialoger og 
små fagtekster er med til at gøre materialet 
meget alsidigt og komplet. Her er samlet 
inspiration mange steder fra, og hvis du har 
undervist i 3. klasse engelsk før, kan du sik-
kert genkende ideer og metoder. 

Task book er et engangsmateriale og ikke 
flerårigt som på de lidt ældre »Pit Stop«-årgan-
ge. Den kan man arbejde med på flere niveauer, 
og det er altid en fordel, at der er plads til udfor-
dringer for alle elever. Bagerst er et par smarte 
sider, hvor eleverne kan lave deres egen ordbog. 

I Copy sheet er der et udmærket eksem-
pel på en årsplan tilpasset Fælles Mål i en-
gelsk, hvor aktiviteterne fra bogen er sat ind 
i et skema. Her kan man selv tilføje ugenum-
mer. Teacher’s guide er hjertet i systemet, 
den skal man læse og lade sig inspirere af.

De små fine animationsfilm, der afslut-
ter hvert emne, er gode, fordi figurerne taler 
langsomt og med pause imellem sætninger-
ne. Ordforrådet til filmene står på den tilhø-
rende side i topic book. Jeg mangler dog, at 
man kan tilvælge undertekster på engelsk, 
da det ville være en hjælp til ordgenkendelse. 

Det bliver spændende at se, hvad »Pit 
Stop 4« byder på. 

n  engelsk 

En brik i  
en benhård  
kulturkamp
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Læg selv arrangementer 
ind på folkeskolen.dk
folkeskolen har flyttet sin kalender fra det trykte blad til folkeskolen.dk. 
Det skyldes, at bladet overgår til at være et magasin, som udkommer hver 
anden uge, og servicestof generelt derfor flyttes til nettet, hvor det altid 
kan være opdateret, og der kan søges på kryds og tværs.
Alle meddelelser om arrangementer, legater og lignende skal derfor lægges 
enten på folkeskolen.dk eller i bazar. Det kan ske ved at gå ind på folkesko-
len.dk’s forside.
Indtil 31. marts 2012 er der dog en overgangsordning, hvor tid og sted for 
generalforsamlinger kan trykkes i bladet. kontakt eventuelt folkeskolens 
redaktion, hvis du er i tvivl. 
Mindeord optages stadig i det trykte blad. De må højst fylde 1.000 en-
heder.

fra kredsene

Kreds 10
�� Glostrup lærerforeninG

Generalforsamling
Der indkaldes hermed 
til ordinær generalfor-
samling tirsdag den 6. 
marts 2012, klokken 
16.00, på Nordvangsko-
len, lærerværelset.
Dagsorden i henhold til 
kredsens vedtægter. 
Forslag, der ønskes op-
taget på dagsordenen, 
skal skriftligt være kreds-
kontoret i hænde senest 
fredag den 24. februar 
2012, klokken 12.00.
Medlemmer uden fast 
tjenestested vil kunne 
rekvirere eventuelle bi-
lag fra den 28. februar 
2012 på kredskontoret, 
telefon 43 44 48 18 - 
e-mail: 010@dlf.org

Kreds 13
�� DraGør oG tårnby

Generalforsamling
Der afholdes ordinær 
generalforsamling tors-
dag den 15. marts, klok-
ken 16.00, på Kastrup-
gårdsskolen, Blåklokke-
vej 1, 2770 Kastrup.
Foreløbig dagsorden:
1.  Generalforsamlingens 

åbning og valg af diri-
gent

2.  Forretningsorden for 
afvikling af årets ge-
neralforsamling

3.  Formandens beretning
4. Regnskab for 2011
5. Vedtægtsændringer
6. Indkomne forslag
7.  Budget og fastlæg-

gelse af kredskontin-
gent samt kontingent 
til Kredsens Støtte-
fond

8.   Valg af: 
 a.  Kredsformand, 

dernæst den anden 
delegerede til DLF́ s 
kongres og supple-
anter for disse 

 b. Næstformand
 c. Kasserer
 d. To revisorer
 e.  To revisorsuppleanter
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes op-
taget på dagsordenen, 
skal foreligge skriftligt 
hos formanden Ulla 
Erlandsen, »Lærernes 
Hus«, Præstefælled-
vej 37, 2770 Kastrup, 
senest fredag den 2. 
marts.
Der er middag efter 
generalforsamlingen. 
Tilmelding til din tillids-
repræsentant eller til 
Lærernes Hus.

Kreds 20
�� GlaDsaxe lærerforeninG

Generalforsamling
Der indkaldes herved 
til ordinær generalfor-
samling onsdag den 7. 
marts, klokken15.15, på 
Mørkhøj Skole, kanti-
nen, Ilbjerg Alle 25.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.  Fastsættelse af for-

retningsorden, herun-

der valg af stemme-
tællere

3.  Formanden aflægger 
beretning

4. Foreningens regnskab
5. Indkomne forslag
6.  Fastsættelse af ydel-

ser
7.  Budget og fastsæt-

telse af kredskontin-
gent for 2013.

8.  Valg af formand, be-
styrelse, revisorer, 
fanebærer og supple-
anter

9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes sat 
på dagsordenen, skal 
senest den 25. februar, 
klokken 12, være os i 
hænde på kredskonto-
ret, Stengårds Alle 197, 
2860 Søborg, mail: 
020@dlf.org 

Kreds 21
�� ballerup lærerforeninG

Ordinær generalfor-
samling
Fredag den 16. marts, 
klokken 15, i Baltoppen, 
Baltorpvej 20, Ballerup. 
Kaffe-, te- og kagebord 
fra klokken 14.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.  Fastsættelse af for-

retningsorden
3.  Forslag til vedtægts-

ændringer
4.  Formandens beretning
5. Indkomne forslag
6. Regnskab
7.  Fastsættelse af ho-

norarer og ydelser
8.  Fastsættelse af kon-

tingent

9. Valg
 a.Formand
 b. Næstformand
 c.  En kongresdelege-

ret
 d.  Tre suppleanter for 

kongresdelegerede
 e. Kasserer
 f. To revisorer
 g.  To suppleanter for 

revisorer
 h. Fanebærer
 i.  To suppleanter for 

fanebærer
10. Eventuelt. 
Derefter er der mid-
dag og masser af godt 
selskab – reservér hele 
aftenen!
Tilmelding til middagen 
senest onsdag den 7. 
marts til tillidsrepræ-
sentanten eller som 
mail til 021@dlf.org

Kreds 26
�� ruDersDalkreDsen

Generalforsamling
Torsdag den 15. marts, 
klokken 15.30, i Festsa-
len på Bistrupskolen.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5.  Fastsættelse af ydel-

ser og vederlag
6.  Budget og fastsæt-

telse af kredskon-
tingent

7. Valg
8. Eventuelt.
Forslag til dagsorden 
skal være kredskontoret 
i hænde senest 23. fe-
bruar, hvorefter endelig 
dagsorden udsendes.
Se opslag på skolerne/i 
kredsbladet om middag 
efter generalforsam-
lingen.

Kreds 30
�� HillerøD lærerkreDs

Generalforsamling
Der indkaldes til ordi-
nær generalforsamling 
tirsdag den 20. marts 
2012, klokken 16.30, i 
kantinen på Hillerøds-
holmskolen, Hillerøds-
holms Allé 2-4, 3400 
Hillerød.
Dagsorden ifølge ved-
tægterne. 
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab

4. Indkomne forslag
 a.  Forlag til ved-

tægtsændringer: 
Kredsstyrelsen 
foreslår, at antallet 
af generalforsam-
lingsvalgte reduce-
res fra seks til fem

5.  Budget og fastlæg-
gelse af kontingent

6. Valg af
 a. Formand
 b. Næstformand
 c. Kasserer
 d.  Tre medlemmer til 

styrelsen
 e.  Første-, anden- og 

tredjesuppleant for 
styrelsesmedlemmer

 f.  To kongresdelege-
rede

 g.  Første-, anden- og 
tredjesuppleant for 
de kongresdelegerede

 h. To revisorer
 i.  Første- og anden-

suppleant for revi-
sorerne

7. Eventuelt.
Indkomne forslag un-
der punkt 4 skal være 
kredsformanden i hæn-
de senest 14 dage før 
generalforsamlingens 
afholdelse.
Der afsluttes med spis-
ning for tilmeldte.

Kreds 33
�� eGeDal lærerkreDs

Generalforsamling
Der indkaldes til ordi-
nær generalforsamling 
i Egedal Lærerkreds 
torsdag den 22. marts 
2012, klokken 17.00, 
på Maglehøjskolen, 
Skelbækvej 8A, 3650 
Ølstykke.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forretningsorden
3. Valg af referent
4.  Valg af stemmetæl-

lere
5. Beretning
6. Vedtægtsændringer
7. Regnskaber
 a. Driftsregnskab
 b.  Regnskab for Ud-

lagt Særlig Fond
 c.  Regnskab for Akti-

vitetsfonden
8. Indkomne forslag
9.  Budget og fastlæg-

gelse af kontingent
10.  Valg ifølge vedtæg-

terne
11. Eventuelt.
Forslag, der ønskes op-
taget på dagsordenen, 
skal være modtaget på 

kredskontoret, Rørsan-
gervej 13, 3650 Ølstyk-
ke, eller mail: 033@dlf.
org senest den 8. marts 
2012.

Kreds 38
�� HalsnæskreDsen

Generalforsamling
Der indkaldes til ordi-
nær generalforsamling 
fredag den 16. marts 
2012, klokken 16.00, på 
Hundested Skole, Sto-
rebjerg.
Dagsorden ifølge ved-
tægterne.
Forslag, der ønskes op-
taget på dagsordenen, 
skal være kredskontoret 
i hænde senest tirsdag 
den 6. marts 2012.    

Kreds 41
�� roskilDe lærerforeninG 

Ordinær generalfor-
samling
Der indkaldes til ordi-
nær generalforsamling 
onsdag den 7. marts, 
klokken 17.30, på Klo-
stermarksskolen, Kon-
gebakken 19, 4000 
Roskilde.
Foreløbig dagsorden 
ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Forretningsorden
3. Beretning
4. Regnskaber
5. Indkomne forslag
6.  Fremlæggelse af 

budget og fastlæg-
gelse af kontingent

7.  Valg, jævnfør Ros-
kilde Lærerforenings 
vedtægter paragraf 
11

8. Eventuelt.
Eventuelle forslag til 
dagsordenen skal afle-
veres skriftligt til for-
manden, Niels Thulin, 
senest onsdag den 15. 
februar på kredskon-
toret, Møllehusvej 8, 
4000 Roskilde.

Kreds 42
�� lejre lærerforeninG 

Generalforsamling
Lejre Lærerforening af-
holder generalforsamling 
den 5. marts, klokken 17, 
på Hvalsø Skole.
Dagsorden ifølge ved-
tægterne.

korte meddelelser
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Kreds 43
�� Greve lærerforeninG

Generalforsamling
Hermed indkaldes til 
generalforsamling 
torsdag den 22. marts, 
klokken 16, på Holme-
agerskolen, Skolehol-
men 15-17, 2670 Greve.
Dagsorden i henhold til 
vedtægterne. Forslag, 
der ønskes optaget på 
dagsordenen, skal være 
formanden i hænde se-
nest mandag den 12. 
marts.
Læs mere om general-
forsamlingen på www.
grevelaererforening.
dk, hvor der løbende 
lægges informationer i 
tilknytning til general-
forsamlingen. Her vil du 
også fra den 16. marts 
kunne finde den skrift-
lige beretning, oversigt 
over det reviderede 
regnskab samt den 
endelige dagsorden for 
generalforsamlingen. 
Den skriftlige beretning 
kan også fås ved per-
sonlig henvendelse til 
kredskontoret.
Tilmelding til spisning 
senest fredag den 16. 
marts, klokken 11.30, 
enten til skolerne eller til 
kredskontoret på 043@
dlf.org eller på telefon 43 
40 44 78. 

Kreds 60
�� lærerkreDsen for  

faxe oG vorDinGborG

Generalforsamling
Der indkaldes til ordi-
nær generalforsamling 
torsdag den 15. marts 
2012, klokken 16.00, 
i festsalen på Vor-
dingborg Seminarium 
(UCSJ), Kuskevej 1, 
4760 Vordingborg.
Dagsorden ifølge ved-
tægterne. 
Forslag, der ønskes 
behandlet på general-
forsamlingen, skal være 
formanden skriftligt i 
hænde senest torsdag 
den 1. marts 2012.

Kreds 80
�� lærerkreDsen faaborG-MiDtfyn, 

kerteMinDe oG nyborG 

Generalforsamling
Der indkaldes til ordi-
nær generalforsamling 

torsdag den 8. marts, 
klokken 16, i Ullerslev 
Kultursal, Skolegade 2, 
5540 Ullerslev.
Dagsorden ifølge ved-
tægterne. Forslag, der 
ønskes sat på den en-
delige dagsorden, skal 
foreligge skriftligt på 
kredskontoret, 080@
dlf.org, senest fredag 
den 17. februar. 

Kreds 83
�� norDfyns lærerkreDs

Generalforsamling
Der indkaldes til ordi-
nær generalforsamling 
tirsdag den 13. marts, 
klokken 19, på Sønder-
søskolen, 5471 Søn-
dersø. Dagsorden ifølge 
vedtægterne.
Forslag, som ønskes 
behandlet på general-
forsamlingen, skal være 
formanden i hænde 
senest mandag den 5. 
marts, klokken 13. For-
slag sendes til Vester-
gade 3, 5471 Søndersø, 
eller 083@dlf.org

Kreds 87
�� venDs HerreDs lærerkreDs

Generalforsamling 
Der indkaldes til ordi-
nær generalforsamling 
torsdag den 8. marts, 
klokken 16, i Samlings-
salen, Vestre Skole, 
Middelfart.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5.  Fastsættelse af 

eventuelle ydelser til 
styrelsesmedlemmer 
og størrelsen af ve-
derlag til lønnet med-
hjælp

6.  Budget og fastlæg-
gelse af kredskontin-
gent

7. Valg
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes sat 
på dagsordenen, skal 
foreligge på kredskon-
toret senest ti dage før 
generalforsamlingen på 
mail 087@dlf.org
Efter generalforsam-
lingen er der spisning 
og hyggeligt samvær. 
Tilmelding til tillidsre-

præsentanten eller på 
kredskontoret senest 
torsdag den 1. marts.

Kreds 92
�� aabenraa lærerkreDs

Ordinær generalfor-
samling
Der indkaldes til ordinær 
generalforsamling tors-
dag den 8. marts, klok-
ken 17, på SI-Centeret, 
Rødekro.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.  Beretning fra for-

mand
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5.  Fastsættelse af ydel-

ser
6.  Budget og fastsæt-

telse af kontingent
7. Valg
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes op-
taget på dagsordenen, 
skal være formanden i 
hænde senest onsdag 
den 22. februar med 
morgenposten eller via 
e-mail 092@dlf.org  

Kreds 93 
�� HaDerslev lærerkreDs

Generalforsamling
Der indkaldes til ordi-
nær generalforsamling 
i festsalen på UC-Syd-
danmark, Lembckesvej, 
torsdag den 22. marts 
2012, klokken 17.00.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.  Valg af stemmetæl-

lere
3. Beretning
4. Regnskaber
 a. Årsregnskab
 b.  Regnskab for kred-

sens Særlige Fond
5. Indkomne forslag
6.  Fastsættelse af ydel-

ser til kredsstyrelses-
medlemmer med flere

7.  Budget og fastsæt-
telse af kredskontin-
gent  

8.  Valg i henhold til ved-
tægternes paragraf 9 
og 11

9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes be-
handlet på generalfor-
samlingen, skal foreligge 
skriftligt på kredskonto-
ret, Laurids Skaus Gade 
12, 2. sal, 6100 Ha-

derslev, senest den 12. 
marts, klokken 12.00.
Tilmelding til spisning 
på mail til 093@dlf.org

Kreds 104
�� vejen lærerkreDs

Generalforsamling
Hermed indkaldes til 
ordinær generalforsam-
ling i Vejen Lærerkreds, 
kreds 104, onsdag den 
14. marts 2012, klok-
ken 17.00. General-
forsamlingen afholdes 
på Askov-Malt Skole, 
Maltvej 86, Askov, 
6600 Vejen.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forretningsorden
3. Beretning 
4. Regnskaber
5. Vedtægtsændringer
6. Indkomne forslag 
7.  Budget og fastsæt-

telse af kredskontin-
gent

8.  Valg, jævnfør para-
graf 9 

9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes op-
taget på dagsordenen, 
skal foreligge skriftligt 
hos kredsformand Bir-
the E. Cramon, Vejen 
Lærerkreds, Nørregade 
58b, 6600 Vejen, se-
nest 14 dage før ge-
neralforsamlingens 
afholdelse.

Kreds 111
�� kolDinG lærerkreDs

Generalforsamling 
2012
Kolding Lærerkreds af-
holder ordinær general-
forsamling fredag den 
23. marts, klokken 16, 
på Munkensdam Amts-
gymnasium, Tøndervej, 
Kolding.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forretningsorden
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Vedtægtsændringer
7.  Fastsættelse af ydel-

ser til tillidsvalgte/
udpegede

8.  Budget og fastsættel-
se af kredskontingent 
for indeværende år

9.  Valg, jævnfør para-
graf 8 og 9

Storslået
film 

Nu kan I invitere 
elever i biografen til 

undervisningsrelevante 
filmoplevelser 

En kongelig affære
historien om Struensee

Skoleforevisning fra d. 29.03.12

køb billetter på 

Tlf: 3314 7606 
biobusiness@nordiskfilm.com 

Læs mere på 

biobusiness.dk   

 
Skoleforevisning fra d. 01.03.12 
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10. Eventuelt.
Endelig dagsorden fore-
ligger den 16. marts på 
www.koldingkreds.dk. 
Eventuelle forslag skal 
være Kolding Lærerkreds 
skriftligt i hænde senest 
den 8. marts, klokken 12, 
på 111@dlf.org. Tilmel-
ding til spisning gennem 
tillidsrepræsentant eller 
telefon 75 50 20 55 
senest 15. marts.

Kreds 122
�� fjorDkreDsen

Ordinær generalfor-
samling.
Der indkaldes herved 
til ordinær generalfor-
samling torsdag den 
8. marts, klokken 16, i 
Højmark Forsamlings-
hus.
Dagsorden ifølge ved-
tægterne.
Forslag, der ønskes 
optaget på dagsorde-
nen til den ordinære 
generalforsamling, skal 
skriftligt foreligge på 
kredskontoret, Fjord-
kredsen, Nørregade 
22A, 6950 Ringkøbing, 
eller 122@dlf.org se-
nest mandag den 27. 
februar, klokken 12.

Kreds 122
�� fjorDkreDsens  

pensionistforeninG

Ordinær generalfor-
samling

Der indkaldes herved til 
ordinær generalforsam-
ling tirsdag den 21. fe-
bruar, klokken 12, i Høj-
mark Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge ved-
tægterne.
Forslag, der ønskes 
optaget på dagsorde-
nen til den ordinære 
generalforsamling, skal 
skriftligt foreligge på 
kredskontoret, Fjord-
kredsen, Nørregade 
22A, 6950 Ringkø-
bing, eller 122@dlf.org 
senest torsdag den 9. 
februar, klokken 12.

Kreds 127
�� vestjysk lærerforeninG

Generalforsamling
Der afholdes ordinær 
generalforsamling 
onsdag den 21. marts, 
klokken 17.00, i Mejrup 
Kultur- og Fritidscenter, 
Elkjærvej 26, Mejrup, 
7500 Holstebro.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forretningsorden
3. Beretning
4. Regnskab 2011
5. Indkomne forslag
 A.  Ændring i vedtæg-

ter for kreds 127
6.  Fastsættelse af 

ydelser til kredssty-
relsesmedlemmer og 
størrelsen af vederlag 
for lønnet medhjælp

7.  Budget 2012 og fast-
sættelse af kredskon-
tingent for 2012

8.  Valg efter paragraf 
8 i vedtægterne for 
kreds 127

9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes sat 
på dagsordenen, skal 
foreligge på kredskon-
toret senest ti skole-
dage før generalforsam-
lingen.
Se mere på vores hjem-
meside: www.dlf127.dk

Kreds 137
�� favrskov lærerforeninG

Generalforsamling
Der indkaldes hermed 
til ordinær generalfor-
samling torsdag den 15. 
marts, klokken 17, i Kul-
turhuset InSide, Dalvej 
1, 8450 Hammel.
Dagsorden ifølge ved-
tægterne. Forslag, 
der ønskes optaget 
på dagsordenen, skal 
være modtaget på 
kredskontoret senest 
den 1. marts, klokken 
12. Endelig dagsorden 
bekendtgøres ved op-
slag på skolerne den 8. 
marts.

Kreds 145
�� tHy-Mors lærerkreDs

Ordinær valggeneral-
forsamling
Thy-Mors Lærerkreds 
indkalder hermed til or-
dinær generalforsamling 
tirsdag den 6. marts, 

klokken 17, i »Det ot-
tekantede forsamlings-
hus«, Poulsen Dalsvej 7, 
7950  Erslev.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.  Fastsættelse af for-

retningsorden
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6.  Fastsættelse af 

eventuelle ydelser til 
kredsstyrelsesmed-
lemmer og størrelsen 
af vederlag til even-
tuel lønnet medhjælp

7.  Budget og fastsæt-
telse af kredskontin-
gent

8.  Valg, jævnfør para-
graf 8

9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes op-
taget på dagsordenen, 
skal foreligge skriftligt 
på kredskontoret senest 
den 21. februar.
Regnskab for kredsen 
og for Særlig Fond samt 
forslag til budget og 
kontingent fremgår af 
kredsbladet, som ud-
sendes senest den 22. 
februar.
I forbindelse med ge-
neralforsamlingen vil 
der være et trakte-
ment.
Tilmelding til kredskon-
toret senest torsdag 
den 1. marts på telefon 
97 92 52 22 eller e-
mail: 145@dlf.org
Endelig dagsorden ud-
sendes til skolerne se-
nest den 24. februar.

Kreds 150
�� MiDtvenDsyssels lærerkreDs

Generalforsamling 
2012
Der indkaldes til ordi-
nær generalforsamling 
torsdag den 22. marts, 
klokken 16, på Hotel 
Søparken, Søparken 1, 
9440 Aabybro.
Foreløbig dagsorden:  
1. Valg af dirigent
2. Forretningsorden
3. Beretning
4. Regnskaber
5.  Indkomne forslag, 

herunder vedtægts-
ændringer

6.  Fastsættelse af ydel-
ser til kredsstyrelses-
medlemmer og tillids-
repræsentanter og 
eventuel fratrædel-
sesordning for kreds-
styrelsesmedlemmer

7.  Budget og fastsæt-
telse af kredskon-
tingent for følgende 
kalenderår

8.  Udpegning af ekstern 
revisor for følgende 
kalenderår

9.  Valg, jævnfør kred-
sens vedtægter para-
graf 9

10. Eventuelt.
Forslag, der ønskes op-
taget på dagsordenen, 
skal foreligge skrift-
ligt hos kredsformand 
Inge Haaber Pedersen, 
Midtvendsyssels Læ-
rerkreds, Grønnegade 
52, 9700 Brønderslev, 
150@dlf.org, senest 12. 
marts, klokken 10.

Kreds 151
�� MariaGerfjorD lærerkreDs

Generalforsamling
Der indkaldes hermed 
til ordinær generalfor-
samling tirsdag den 20. 
marts, klokken 16, på 
Restaurant Landgan-
gen, Oxendalen 1, 9550 
Mariager.
Dagsorden ifølge ved-
tægterne. Forslag, der 
ønskes optaget på 
dagsordenen, skal være 
kredskontoret skriftligt 
i hænde senest mandag 
den 5. marts. 
Af hensyn til kaffe og 
spisning er tilmelding 
nødvendig. På skolerne 
vil der blive ophængt 
tilmeldingslister. An-
dre kan tilmelde sig på 
kredskontoret, telefon 
98 33 60 01, senest 
fredag den 9. marts.

Kreds 152
�� HiMMerlanDs lærerkreDs

Ordinær kredsgeneral-
forsamling
Der indkaldes til ordinær 
generalforsamling ons-
dag den 21. marts, klok-
ken 16, i Messecentret 
i Aars.  
Dagsorden i henhold til 
vedtægterne. Forslag, der 
ønskes optaget på dags-
ordenen, skal være kreds-
kontoret, Løgstørvej 14A, 
Aars, skriftligt i hænde 
senest den 7. marts.  

korte meddelelser

2012SkolemessenDanmarks største fagmesse for læremidler

Program, billetter og tilmelding på www.skolemessen.dk

Messeavisen 2012 
er udkommet !
- se det store program

Roskilde Kongres- og Idrætscenter
14. og 15. marts · Begge dage 9 - 17

Mød:
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faglige foreninger

��  børneHavekl asseleDerfor-
eninGen, kreDs 2 (købenHavn)

Generalforsamling
Tirsdag den 28. februar, 
klokken 16.30 til 20.30, 
afholder vi generalfor-
samling og inspirations-
kursus på Kildegård-
skolen, Dildhaven 40, 
Herlev.
Anette Schack fortæller 
nyt fra hovedstyrelsen.
Kom med en god ide!

�� børneHaveklasseleDerforenin-
Gen, vestsjællanDs kreDs 5a

Generalforsamling
Der afholdes generalfor-
samling onsdag den 22. 
februar, klokken, 17.30-
19.00, på kredskontoret i 
Slagelse, Mathildevej 9.
Dagsorden ifølge ved-
tægterne.
Indbydelse og dagsorden 
vil blive sendt til alle med-
lemmer.

�� DanMarks HånDarbejDs- 
lærerforeninG

Generalforsamling
Der indkaldes til gene-
ralforsamling lørdag den 
17. marts 2012, klokken 
14.30, i Vingstedcen-
tret, Vingsted Skovvej 2, 
Vingsted, 7182 Bredsten.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5.  Regnskab, budget og 

fastsættelse af kontin-
gent 

6.  Valg, jævnfør paragraf 
7:

 •  Fire bestyrelsesmed-
lemmer

 • Fem opstillede
 • To suppleanter
 • To kritiske revisorer
 • En revisorsuppleant
7. Eventuelt.
Forslag til dagsordenen 
skal være formanden 
i hænde senest den 1. 
marts 2012.

�� DanMarks MateMatiklærerfor-
eninG, kreDs 10, syDvestjyllanD

Generalforsamling
Der afholdes ordinær 
generalforsamling 
onsdag den 8. februar 

2012, klokken 15.30, på 
Gørding Skole, persona-
lerummet. 
Dagsorden ifølge ved-
tægterne. Kan findes på 
www.dkmat.dk under 
kredse.
På mødet serveres 
kaffe/te og frugt.
Forslag til dagsordenen 
og tilmelding til for-
manden senest mandag 
den 6. februar på mail-
adressen sissel.chri-
stensen@gmail.com
Endelig og fuldstændig 
dagsorden samt even-
tuelle indkomne forslag, 
herunder ideer til arran-
gementer, fremlægges 
på mødet.

personalia

John Illum fylder 60 

En enklere og bedre 
lærerhverdag. Det har 
været en sag, som John 
Illum har arbejdet for, 
siden han blev tillids-
repræsentant på Ejby-
skolen i Odense. Han 
blev valgt til Danmarks 
Lærerforenings hoved-
styrelse for 16 år siden 
og var også en periode 
medlem af kredsstyrel-
sen i Odense. I et lille 
år var han formand for 
pædagogisk udvalg i 
DLF og fik da sin dag-
lige gang i DLF’s byg-
ninger på Vandkunsten 
i København. Men John 
Illum skal ikke længere 
så ofte til hovedsta-
den. Blot ti dage før 
sin 60-års-fødselsdag 
var han til overdragel-
sesmiddag med de nye 
medlemmer af DLF’s 
hovedstyrelse. Her tak-
kede John Illum farvel 
til hovedstyrelsen, hvor 
han ihærdigt har kæm-

pet faglige kampe gen-
nem årene. Lige nu går 
han i hjemmet i Søn-
derborg og laver en liste 
over muligheder i livet. 
Alt står åbent. John Il-
lum er gift og far til fire. 
Derudover rummer fa-
milien et sammenbragt 
barn. 

 

Et fyrtårn skruer  
lidt ned for lyset

For to år siden trak 
Thorkild Thejsen sig 
tilbage fra posten som 
chefredaktør på Fol-
keskolen og tilhørende 
medier for at gå på ned-
sat tid. Nu går han så på 
pension. Sådan da.
For Thorkild Thejsen 
trækker sig aldrig til-
bage. Det ved alle, som 
kender ham. Det kan 
godt være, at den læ-
reruddannede tidligere 
chefredaktør er 67 år, 
en dedikeret bedstefar, 
og at han ikke længere 
har kontor på Vandkun-
sten. Men han er stadig 
i fuld gang med projek-
ter for Fagbladet Fol-
keskolen – og for folke-
skolen ude i samfundet. 
Sådan kan han lide det. 
Sådan lever han. Og 
sådan har han gennem 
22 år udviklet bladet 
fra at være en lille butik 
til et uafhængigt flag-
skib i fagbladsverdenen 
og i den pædagogiske 
debat om folkeskolen. 
Det har ikke været for 
tøsedrenge, som DLF’s 
formand, Anders Bondo 
Christenen, skriver i 
et festskrift, som blev 
udgivet i anledning af 
65-års-dagen.
Thorkild Thejsen er en 
ildsjæl i ordets bedste 
betydning. Han brænder 
for folkeskolen, for pæ-
dagogikken, for journa-

listikken og for den pro-
fessionelle debat og går 
ikke af vejen for et godt 
verbalt slagsmål. 
Men han er også blid. For 
mange af os er han en 
god og engageret ven, 
som altid tager sig tid 
til at lytte og dele ud af 
sine egne erfaringer fra 
et langt og farverigt liv.  
Nu indleder han så sin 
pensionisttilværelse 
med at drosle ned til 
kun to projekter og en 
række tv-udsendelser. 
Det bliver spændende 
at følge en Thorkild-
udgave af pensionist-
tilværelsen. 

Chefredaktør  
Hanne Birgitte Jørgensen

Ny bladredaktør

Fra årsskiftet er Henrik 
Ankerstjerne Hermann 
ansat som bladredaktør 
på Folkeskolen, hvor han 
sammen med webre-
daktør Karen Ravn og 
chefredaktør Hanne 
Birgitte Jørgensen ko-
ordinerer strømmen af 
nyheder og artikler på 
net og i det trykte blad. 
Henrik Hermann har ar-
bejdet som redaktør af 
Bibliotekarforbundets 
fagblad Bibliotekspres-
sen siden 2003, og i 
2010 stod han bag en 
gennemgribende relan-
cering af fagbladet, der 
samtidig skiftede navn 
til Bibliotekarforbun-
dets fagmagasin Per-
spektiv. 
Han er uddannet jour-
nalist fra Journalist-
højskolen i Aarhus og 
tillige uddannet master 
i redaktionel ledelse fra 
Syddansk Universitet i 
2008 og har tidligere 
blandt andet arbejdet 
som reporter på Christi-
ansborg og som redak-
tionschef. 

Læs & forstå matematik 
giver læreren den nødvendige
viden samt et overskueligt 
redskab til at arbejde faglig 
læsning matematik.

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Kr. 375,- ekskl. moms

Matematik
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Birgit Antonsen
Birgit Antonsen døde 
24. december 2011 – 
hun tabte til kræften. 
Birgit arbejdede de sid-
ste 22 år på Højskolen 
i Krummerup, som hun 
var med til at forme fra 
starten. Birgit var pri-
mus motor i skolens år-
lige teaterperiode, hav-
de store kreative kvali-
teter og var ikke bange 
for at kaste sig ud i nye 
emner. Birgit var altid 
at finde på lejrskoler, 
linjefagsture, SLIS og 
teaterfestivaler. Mange 
har nydt godt af hendes 
»omsorgs-gen« gennem 
årene. Birgit fortalte 
ofte en god historie, og 
både elever og kollegaer 
nød godt af denne for-
tælleglæde. Netværket 
i skolens elevforening, 
EFIK, nød godt af hen-
des arbejdsindsats. 
Birgit favnede bredt. 
Eleverne på Højskolen i 
Krummerup har mistet 
en god lærer, og perso-
nalet har mistet en god 
kollega. Birgit er og vil 
blive savnet. 
Æret være Birgits 
minde. 

På vegne af  
Højskolen i Krummerup, 

Lene Kiel Larsen

Helle Flyger
Helle er altså ikke sådan 
som andre lærere …
Sådan lød ét af de søde 
udsagn om Helle Fly-
ger, da hun blev 50 år i 
2007. Ordene kom fra 
en elev på Strandsko-
len i Karlslunde, hvor 
Helle var en afholdt 
og respekteret lærer i 
mere end 25 år. Helle 
havde altid fokus på det 
enkelte barn – på den 
personlige relation – og 
var en realistisk advokat 
for de svageste børn i 
systemet. 
Faget hjemkundskab 
havde en særlig plads i 
Helles liv. Hun skrev for 
eksempel en fin lille ko-
gebog til hjemkundskab 
og var en stædig for-
kæmper for fagets posi-
tion som dannelses- og 
eksamensfag. Bevidst 
om råvarerne, passio-
neret kok, kogekone og 
vinkender. Utallige er de 
elever, kolleger, venner 
og familie, der har nydt 
glæde af Helles unikke 
kokkeevner.
Så kom kræften snigen-
de og tappede Helles 
kræfter. Hun kæmpede 
med al sin vilje gennem 
et hårdt sygdomsforløb. 
Men den 27. november 
2011 tabte Helle den 
ulige kamp. Eleverne 
har mistet deres om-
sorgsfulde lærer, vi har 
mistet en loyal og sjov 
kollega og en trofast 

veninde. Det tungeste 
savn er dog hos Helles 
børn Kristian og Marie 
og deres tætte familie. 
De skal nu bygge videre 
på al den kærlighed og 
omsorg, Helle har givet. 
Det føles helt forkert, 
at elevens søde kom-
mentar ovenfor nu skal 
skrives i datid. 
Lad os mindes Helle 
med kærlige tanker og 
taknemmelighed.

Hanne Olsen og  
Mariann Bach Nielsen

Lars Jørgensen Kock
Rasmus Rask-Skolen 
modtog fredag den 2. 
december beskeden om, 
at lærer Lars Jørgensen 
Kock sov ind torsdag den 
1. december 2011, 49 år. 
Det er et stort savn 
for elever, kollegaer og 
forældre ikke at have 
en kapacitet som Lars i 
skolens hverdag længere.
Lars har været ansat på 
Rasmus Rask-Skolen 
siden 1988. Han var et 
meget afholdt menne-
ske med et stort hjerte. 
Han var vidende, belæst 
og fagligt dygtig. Lars 
var god til at lytte til og 
vejlede elever og havde 
altid et godt råd til vo-
res unge mennesker. 
Vi kommer til at savne 
Lars’ rolige væsen 
og hans store faglige 
overblik. 

Lars har på skolen sat 
sine aftryk i blandt an-
det skolens udviklings-
arbejder, hvor han med 
sit store engagement 
og overblik i særde-
leshed har bidraget til 
resultaterne. Lars har 
haft rigtig mange til-
lidsposter på skolen.
I 2005 afsluttede Lars 
»Lærer til Leder-uddan-
nelsen«, en pædagogisk 
diplomuddannelse i 
ledelse af skoler og of-
fentlige uddannelsesin-
stitutioner.
Rasmus Rask-Skolen 
mindes Lars som en 
yderst loyal, udviklings-
orienteret, afholdt og 
respekteret medar-
bejder.
Æret være Lars Jørgen-
sen Kocks minde.

Viceskoleleder  
Lasse Bach Sørensen 

på vegne af personalet 
på Rasmus Rask-Skolen 

korte meddelelserDen danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse
Fra alle skoleformer optages lærere og lærer-
ægtefæller/samlevere og ligeledes pædago-
ger, der ikke er fyldt 50 år.
 
Der kan tegnes begravelsesforsikringer på 
op til 25.000 kr. Præmien er lav, og når man 
er fyldt 70 år, ophører præmiebetalingen. 
Kontakt undertegnede formand pr. telefon 
eller e-mail: jmejlgaard@mail.tele.dk eller 
søg evt. på www.ddlb.org for nærmere op-
lysninger.
 
I november valgtes til styrelsen: Svend Korup, 
Viborg, Bente Høirup, Aalborg, og Jørgen 
Mejlgaard, Lem – og som 1.-suppleant til sty-
relsen Birthe Jensen, Munkebo. Som revisor 
valgtes Peter W.E. Dinesen, Holbæk, og som 
revisorsuppleant Kari Drengsgaard Jensen, 
Dronninglund.
 
I 2011 blev der for 32 afdøde medlemmer 
udbetalt en begravelseshjælp på 440.525 kr. 
– heraf bonus 175.025 kr.

 
Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 9756 8057

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

Kig forbi www.spf-herning.dK  ·  her Kan du bestille og læse mere om titlerne  ·  Vi sender gerne til gennemsyn  ·  priser excl moms

Hør en lyd, opgaver til spf-pennen
I det første opgavesæt handlede det om 
at høre den første lyd. I de to nye sæt 
går opgaven ud på at høre indlyden og 
udlyden. Tre muligheder, men kun ét 
rigtigt svar.
Hør den første lyd / Hør en indlyd /  
Hør en udlyd kr 95,- pr æske / spf-pen kr 65,-

Med fokus på sproget
kan vi høre en lyd og lege med skøre rim og vilde dyr

Er det en farlig løve eller 
en smuk svane?
24 rim om forskellige dyr, du 
skal gætte. Det sidste ord i 
hvert vers er udeladt. Tegnin-
ger, tekst og rim er ledetråde.
Skøre rim og vilde dyr kr 128,- 

holder åbent 
hele døgnet
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  Lederstillinger 

aarhus.dk/job

Stillinger

PPr og sPecialPædagogik 

ppr leder til aarhuS SydveSt
har du lyst til at indgå i udviklingen af ppr og Specialpædagogik i 
aarhus kommune?

PPr og specialpædagogik søger ny PPr leder til aarhus sydvest pr. 
1. april 2012 eller senest 1. maj 2012. der er tale om en udfordrende 
og spændende stilling, hvor du som PPr leder har ansvar for den 
specialpædagogiske betjening i et område med ca. 10.000 børn og 
unge. 

Vi søger en offensiv PPr leder, som er udviklingsorienteret i forhold 
til de fremtidige PPr udfordringer, hvor øget inklusion og kompe-
tenceudvikling er centrale temaer. 

PPr og specialpædagogik i aarhus består af fire PPr afdelinger, som 
betjener hver sin bydel og en bydækkende afdeling, som betjener de 
specialpædagogiske tilbud som f.eks. særlige dag- og fritidstilbud, 
specialskoler og specialklasser. hertil kommer endnu to sektioner 
for henholdsvis visitation og planlægning samt administration.

ppr og Specialpædagogik er tillagt tre overordnede opgaver: 
•	 Faglig betjening af skoler og dag- og fritidstilbud i hele 0 – 18 års 

området
•	 Faglig kvalitetssikring, planlægning og udvikling i forhold til spe-

cialpædagogiske indsatser
•	 strategiske opgaver især i forhold til nye politikker, faglig og øko-

nomisk planlægning og udvikling

du kan læse hele stillingsopslaget på aarhus.dk/job

yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til chef-
psykolog jan kirkegaard, tlf. 89 40 13 10 eller 30 63 94 10.

løn efter kvalifikationer og gældende overenskomst. der vil blive 
indhentet straffeattest og børneattest ved ansættelse. 

ansøgning sendes til: chefpsykolog jan kirkegaard, PPr og special-
pædagogik, grøndalsvej 2, Postboks 4069, Viby j, eller pr. e-mail til 
claudia risbæk: clari@aarhus.dk

ansøgningsfrist: Torsdag den 9. februar 2012 januar, kl. 12. ansæt-
telsessamtaler forventes at finde sted  torsdag den 23. februar 2012 
og mandag den 27. februar 2012. 

Den specialpædagogiske indsats i Aarhus er samlet i PPR og Specialpæda-
gogik, som er en del af Pædagogisk Afdeling i Børn og Unge i Aarhus Kom-
mune. Den pædagogisk-psykologiske virksomhed omfatter aldersgruppen 0 
– 18 år. Det samlede elevgrundlag udgør cirka 33.000 skolebørn og cirka 
26.000 småbørn. PPR og Specialpædagogik har tilknyttet psykologer, kon-
sulenter, specialpædagogiske faggrupper og administrative medarbejdere.

Bliv spottet som 
kommende leder

Næsten halvdelen af de nuvæ-
rende skoleledere har en alder, 
så de sandsynligvis går på pen-
sion eller efterløn i løbet af de 
næste fem-seks år. Selv om der 
for tiden bliver nedlagt skoler 
og dermed stillinger, vil der i 
fremtiden være gode mulighe-
der for at få et lederjob.

Forudsætningen er dog, at 
nogen får øje på dine evner som 
leder. Hvordan lykkes det?

»Først og fremmest ved at 
gøre opmærksom på sig selv 
som et positivt element i orga-
nisationen. Det kan ske på flere 
måder, men grundlæggende ved 
at være stærk til at kommuni-
kere«, siger Niels Erik Hulgård 
Larsen.

Han er chefkonsulent i vi-
dereuddannelsesafdelingen på 
Professionshøjskolen UCC og 
har været med til at designe og 
gennemføre projektet »Talent 
for ledelse«, som 204 lærere 
med interesse for at blive skole-
ledere har gennemført.

Sans for kommunikation
Er du stærk til at kommunikere, 
bliver du lagt mærke til i samar-
bejdet på skolen. Det kan være i 
team, i udvalg og i den alminde-
lige diskussion. 

Det er et godt udgangspunkt. 
Et andet kan være at gøre op-

mærksom på sine lederønsker i 
medarbejderudviklingssamtaler.

»Medarbejderudviklingssam-
talen er et oplagt sted. Hvis den 
nærmeste leder har blik for, at 
du har lyst til at gå ledervejen, 
bliver der mere opmærksomhed 
omkring din indsats. Det er tit 
de nuværende ledere, der er 
med til at spotte kommende 

ledere«, siger Susanne Sønder-
gaard Hansen, der er chefkonsu-
lent på VIA University College, 
og som også har været med til 
at designe og gennemføre pro-
jektet »Talent for ledelse«.

Hun peger på to områder, 
hvor det kan være godt at pro-
filere sig:

»Det handler om personlige 
egenskaber og om interesse for 
organisationen og dens udvik-
ling. Altså om at have kommu-
nikative og sociale kompetencer 
og om at være i stand til at hæve 
blikket over sine egne opgaver 
og se organisationens strategi-
ske behov eller måske se det, 
som jeg kalder klisteropgaver, 
altså de opgaver, som får organi-
sationen til at hænge sammen«.

Løs udviklingsopgaver
En del af de lærere, der har gen-
nemført »Talent for ledelse«, har 
været eller er tillidsrepræsen-
tanter for deres kolleger, men 
det er en myte, at det er den 
eneste vej til at bliver leder.

»Du kan sagtens vise, at du 
har lederegenskaber, ved at 
melde dig, når der skal løses en 
udviklingsopgave, eller når der 
skal ske en udvikling på et stra-
tegisk eller udviklingsmæssigt 
område«, siger Susanne Sønder-
gaard Hansen.

Læs hele »Job og karriere« på 
 lærerjob.dk

Jan Kaare, jobogkarriere@dlf.org

Gør opmærksom på dit potentiale på en god 
måde, hvis du vil i betragtning som kommende leder.

Job & karriere
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 Lederstillinger 

Vi har derfor brug for en ny – 1. marts 2012 eller snarest derefter.
Tjørnelyskolen er tosporet med ca. 500 elever fordelt på børne
haveklasse til 9. klasse. De undervises af 47 lærere.
Vi har en rigtig god SFO med 165 børn og 12 pædagoger.

Greve Kommunes specialtilbud indenfor autismeområdet er placeret 
på skolen – her går 55 børn. 

Tjørnelyskolens grundlæggende værdier er:
Tryghed, faglighed og rummelighed.

Tjørnelyskolen har et dygtigt og engageret personale, der hjælper og 
støtter hinanden i det daglige arbejde. Der arbejdes sammen i flere 
typer af team.
Blandt skolens indsatsområder kan nævnes læseløft, udviklingen af 
IT i undervisningen og inklusion – herunder arbejdet med 
 ”talentfulde børn”. 

Vi søger en viceskoleinspektør der:
•  vil arbejde med evaluering og kvalitetssikring
•  Kan lide at samarbejde med ansatte og brugere
•  Kan arbejde med overblik – også i pressede situationer
•  Tager aktiv del i den pædagogiske udvikling
•  Har lyst til at arbejde med økonomi og budgetstyring
•  Vil være ansvarlig for prøveafvikling
•  Vil stå for vikarbetjeningen
•  Vil være en aktiv del af ledelsesteamet.

Der er knyttet undervisningsforpligtigelse til stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår: I henhold til gældende overenskomst og 
efter principperne i lokal løndannelse. I forbindelse med ansættelse 
indhentes børneattest og straffeattest.

Du kan få flere oplysninger og aftale besøg på skolen ved at ringe  til 
skoleleder Steen GrønbergJensen på tlf: 4390 4101. Du kan også 
besøge vores hjemmeside: www.Tjoernelyskolengreve.dk

Din ansøgning skal sendes til
Tjørnelyskolen, Lillevangsvej 48, 2670 Greve

Eller mailes til: tjoernelyskolen@greve.dk

Vi skal have din ansøgning senest fredag den 3. februar 2012.

Tjørnelyskolens ”vicer” er blevet skoleleder.

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

Viceskoleinspektør til 
 Tjørnelyskolen

ØRESTAD FRISKOLE SØGER 
NY SKOLELEDER

Efter at have været med fra skolens start, har vores skoleleder besluttet at gå nye 
veje. Vi søger derfor pr. 1. april 2012 eller snarest derefter en skoleleder, der vil 
fortsætte arbejdet med at drive og udvikle skolen.

OM SKOLEN  Ørestad Friskole startede med sin første klasse på 17 
elever i august 2005. Siden er skolen vokset til 153 elever fordelt på 0. til 6. 
klasse. Udbygningen fortsætter de kommende år med ét klassetrin om året, til 
skolen er en fuldt udbygget grundskole med ét spor og tre afdelinger: indskoling, 
mellemtrin og udskoling. 

Vi har et lærer- og pædagogteam med pionerånd, som er engageret i at bygge 
videre på det bestående fundament. Vi har en engageret forældrekreds, som har 
løst og fortsat skal være med til at løse mange af de udfordringer en nystartet fri 
grundskole løber ind i. Vi har nye bygninger til syv årgange, en sund økonomi og 
en dygtig viceskoleleder.

Vi har brug for en skoleleder, som har lyst til at føre skolen videre sammen 
med os.

OM JOBBET  Vores nye leder har ansvaret for den pædagogiske og admin-
istrative ledelse af skolen. Skolelederen skal videreudvikle skolen i takt med, at 
den vokser, og gå foran i etableringen af udskolingsafdelingen. Dette arbejde vil i 
sagens natur stå højt på dagsordenen de første år.

Vores nye leder skal fastholde og videreudvikle den didaktiske og pædagogiske 
praksis, som allerede findes og fungerer godt i indskolingen og på mellemtrin-
net. Det er et særkende for Ørestad Friskole, at vi arbejder systematisk med 
niveaudelt undervisning på tværs af klassetrin.

Vores nye leder skal fastholde og videreudvikle den samarbejdspraksis, der 
allerede findes mellem medarbejdere, elever, forældre og bestyrelse – en praksis, 
der baserer sig på tillid, faglighed og en klar ansvars- og opgavefordeling: Lærerne 
underviser, forældrene opdrager, ledelsen leder – og alle støtter hinanden.

Som fri grundskole er vi i konkurrence med de øvrige skoletilbud i lokalområdet, 
og vi lægger derfor vægt på skolelederens evne til at markere skolens eksistens 
og placere den tydeligt som et tilbud til forældre med skolesøgende børn. 

OM DIG  Det er naturligt for dig at lede og at tage ansvar. Du brænder for 
at lave skole og ved, hvor du vil hen med dit virke. Du ser Ørestad Friskole som 
stedet, hvor dit hjerteblod, dine idéer og visioner kan næres, udvikles og blive til 
virkelighed.

Vi forestiller os, at du enten har en læreruddannelse eller en anden relevant vide-
regående uddannelse og ledererfaring. Administrativ og driftsøkonomisk erfaring 
er et krav. Det samme er erfaring med medarbejderledelse og -udvikling.

Du er både visionær og velovervejet og sætter en ære i at inkludere og engagere. 
Du er lyttende og samarbejdsvillig og kan også skære igennem. Du kommunik-
erer åbent og klart både skriftligt og mundtligt, og evner at skabe og fastholde 
anerkendende relationer med medarbejdere, elever og forældre.

OM RESTEN  Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst 
mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Lønnen aftales inden 
for et løninterval ud fra skolens elevtal. Her på skolen udgør lønintervallets bund 
403.683 kr./år og lønintervallets top 484.027 kr./år pr. 1. april 2012. Ud over 
intervallønnen kan der aftales tillæg. 

Vil du vide mere om skolen og jobbet, så gå ind på www.oerestad-friskole.dk 
og læs mere. Du er også velkommen til at ringe til skoleleder Lotte Kamp på tlf. 
3312 8181, hvis du har yderligere spørgsmål.

Ansøgningen sendes til: ansoegninger@oerestad-friskole.dk

Ansøgningen skal være modtaget senest mandag den 6. februar 2012 
kl. 12.00. Vi afholder samtaler i uge 8 og 9.

Ørestad Friskole - Nordre Digevej 6 - 2300 København S
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 Lederstillinger 

Leder til PPR og det specialpædagogiske felt
Vil du være frontfigur i udviklingen af kompetencerne i PPR og det specialpædagogiske 
felt? Kan du, i tæt samspil med ledere og medarbejdere, præge udviklingen i den pæ-
dagogiske praksis i en inkluderende kontekst? Og kan du medvirke til yderligere udvik-
ling af tværfaglighed og synergi i en fagligt bredtfavnende afdeling?

Til PPR og det specialpædagogiske funktionsområde søger Assens Kommune pr. 1. 
april 2012 en ny visionær og dynamisk leder, som har viden og erfaring inden for det 
pædagogiske og psykologiske område.

Vi har bl.a. igangsat et stort projektforløb i forhold til inklusion på området for Børn og 
Undervisning. Projektforløbet involverer mange aktører, og PPR og de specialpædagogi-
ske områder vil få en meget aktiv rolle. Vi forventer, at projektet vil medvirke til at definere 
et ændret ydelsesmønster inden for specialundervisning og specialpædagogiske tiltag. 

Vi søger en leder, som kan være ledende og retningsgivende i forhold til udviklingen 
inden for kompetenceområderne, og som kan bidrage til den samlede udviklingsproces 
på tværs af organisationen. Du har passion for arbejdet med børn med særlige udfor-
dringer og har en anerkendende lederstil.

Se hele funktionsbeskrivelsen på www.assens.dk/job.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest den 6. februar 2012.

Mød os på 
www.ishoj.dk

Ishøj Kommune

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

Vejlebroskolen er en tosporet skole og sfo med 407 ele-
ver og 53 lærere, pædagoger og medhjælpere. Skolens 
ledelsesteam består af en skoleleder, en viceskoleleder, 
en afdelingsleder og en sfo-leder.

Som skole og sfo vil vi være kendt for, at inddrage 
bevægelse i undervisningen, at arbejde målrettet med 
det sociale og faglige læringsmiljø, at vi har en høj trivsel 
blandt ansatte og elever og at vi ruster vores elever til 
at gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi ønsker, at 
Vejlebroskolen er det naturlige valg for forældre og elever 
i lokalområdet.

Se det fulde stillingsopslag på www.ishoj.dk
Send din ansøgning til vejlebroskolen@ishoj.dk  
inden den 10.2.2012 kl. 12.00

Viceskoleleder søges til 
Vejlebroskolen i Ishøj Kommune

 

MED I PAKKEN får du kvit og frit:
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:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SLÅ TIL, HVIS du kan krydse følgende ord af:
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::::::::::::p:::::::::::::::ft:::::å:::::::::::::::::::
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::p:::::::p:::::::: ::::::::::::::::::::: :::p::tf:::::
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::::::::::::::::::::::::::::p:::::::::::::::::…:::::::!

(P:::!:::::::::::::::::::::::?:;:)

S:::::::::::p:::::::på:holstebrofriskole.skoleintra.dk

Holstebro Friskole søger ny skoleleder

En spændende lederstilling for dig, der vil være tæt på.

Vi lægger vægt på, at du: 
•  Finder det spændende at være øverste leder for en skole med 

udvidet SFO (børnehave, SFO og skole)

•  Tror på og kan udvikle de muligheder, som en lille skole har

•  Vil se skolen som et aktiv i lokalsamfundet

•  Er en demokratisk leder, der vedkender dig lederskabet

•  Møder andre mennesker med tillid og respekt så børn, personale 
og forældre oplever dig anerkendende, troværdig og nærværende

Ansøgningsfrist torsdag den 9. februar 2012

Se hele stillingsbeskrivelsen på www.langelandkommune.dk under 
”ledige stillinger”.

Nordskolen har ca. 75 elever og 10 lærere foruden skolelederen. Skolen 
har eleverne fra 0. til og med 6. klasse, herefter fortsætter de på over-
bygningsskolen i Rudkøbing. 

Skolen arbejder med 4 indsatsområder: 
• mange måder at lære på (LS) • relationskompetence (LP)
• natur og det naturfaglige område • teamsamarbejde

Nordskolen på Langeland 
søger ny skoleleder
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 Specialstillinger 

BRØNDBY KOMMUNE 

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK 
RÅDGIVNING SØGER PSYKOLOG

Vi søger en engageret psykolog 37 timer ugentligt til et 
dynamisk kontor i proces.  

PPR er en specialenhed under Børneforvaltningens 
Børne- og Familieafdeling. PPR består af 8 psykologer, 
10 tale- hørekonsulenter, 1 inklusionskonsulent, 2 ergo-
terapeuter og administration.  

Yderligere oplysninger
Kontakt leder af PPR, Frank Olsen på telefon 4328 3580 
eller stedfortræder Lone Hyldgaard på telefon 4328 
3594.  

Ansøgningsfrist onsdag den 15. februar 2012 klok-
ken 12. Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 22. 
februar 2012.  
 
Søg stillingen på www.brondby.dk/job

Stillinger

aarhus.dk/job

PPr og sPecialPædagogik

pSykologer - BarSelSvikarer
vi søger to barselvikarer for psykologer med tiltrædelse den 15. fe-
bruar 2012 eller snarest derefter. 

der er tale om to fuldtidsstillinger, som indeholder opgaver inden-
for PPr, herunder bl.a. udarbejdelse af pædagogisk psykologiske 
vurderinger af børn i specialpædagogiske tilbud, medvirken til 
tværfaglig udredning af børn med særlige vanskeligheder, indgå i 
udviklingen af de specialpædagogiske tilbud i daginstitutioner og 
skoler samt udvikling af metoder til fremme af inklusion og kom-
petencer samt supervision til pædagogisk personale i de special-
pædagogiske tilbud. 

se det fulde stillingsopslag på aarhus.dk/job

yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til sektionsled-
er lotte Fensbo, tlf. 89 40 87 85, 30 69 91 95 eller Tove sørensen, tlf. 
29 61 56 78.

løn efter kvalifikationer og gældende overenskomst. der vil blive 
indhentet straffeattest og børneattest ved ansættelse. 

ansøgning sendes til PPr og specialpædagogik, grøndalsvej 2, 
Postboks 4069, 8260 Viby j, eller pr. e-mail til claudia risbæk: 
clari@aarhus.dk

ansøgningsfrist: Mandag den 6. februar 2012 kl. 12. 
ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag den 9. februar 
2012.
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 Specialstillinger 

Viborgstift.dk
Viborg Stift søger fire konsulenter til etablering  
af Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift
Viborg Stift søger fire konsulenter, der tilsammen skal dække hele 
Viborg Stift, og opdelingen mellem konsulenterne vil være i hhv. 
– Viborg Domsprovst & Viborg Østre Provst; 
– Vesthimmerlands Provsti, Skive Provsti & Salling Provsti;
– Holstebro Provsti, Struer Provsti & Lemvig Provsti;
– Herning Nordre Provsti, Herning Søndre Provsti & Ikast-Brande Provsti. 

Konsulenternes opgave er dels, i samråd med lokalt etablerede arbejds-
udvalg, at etablere kontakt med skolerne og præsterne i områderne, 
og dels at lave fælles projekter, der lever op til folkeskolens formål og 
slutmål for kirstendomskundskab.

Konsulenterne skal i det daglige arbejde referere til Viborg Stifts teolo-
giske medarbejder og sparre med arbejdsudvalgene.

Konsulenterne skal samarbejde som et team og skal som sådan fagligt 
og praktisk kunne supplere og understøtte hinanden i arbejdet.

Konsulenterne i skoletjenesten indgår i Landsnetværket af Folkekirke-
lige Skoletjenester.

Stillingerne er tidsbegrænsede til to år.

Forventninger:
De fire konsulenter skal have en teologisk eller skolemæssig baggrund.
Stillingerne er halvtidsstillinger med et forventet timetal på 19 timer/uge.

Rammer:
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finans-
ministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (CO10 
fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet 
og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 og det tilhørende 

protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekir-
kenspersonale.dk  

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kom-
petenceniveau jf. Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer 
med sognemedhjælperfunktioner.

Løngruppe 1 omfatter medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekra-
vet for stillingen og skal supplere deres uddannelse. Årslønnen aftales 
indenfor intervallet 262.132 kr. – 347.325 kr.(nutidskroner). Fikspunktet 
er 275.239 kr. (nutidskroner). Der ydes et årligt rådighedsbeløb på 
28.835 kr. (nutidskroner).

Løngruppe 2 omfatter medarbejdere, der opfylder kompetencekravet 
for den pågældende stilling. Årslønnen aftales indenfor interval-
let 275.239 kr. – 393.198 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 288.345 
kr.(nutidskroner). Der ydes et årligt rådighedsbeløb på 28.835 kr. 
(nutidskroner).

Ansøgningsfrist: Den 6. februar 2012

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås på www.viborgstift.dk og 
ved henvendelse til teologisk medarbejder Trine Kofoed Romanini på 
tlf. 8726 2188.

Ansøgning vedlagt CV, oplysninger om tidligere beskæftigelse og even-
tuelt anbefalinger sendes som e-mail til: kmvib@km.dk eller til:

Viborg Stift
Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Att. Konsulent til FSVS
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jobannoncer
       fra lærerjob.dk

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

lederstillinger specialstillinger
lærerstillinger stillinger ved andre institutioner

bazar
       ikke-kommercielle annoncer 

fra dlf-medlemmer

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

Feriebolig i Køben havn
suverænt beliggende lej-
lighed på 4. sal i ombyg-
get silo på Islands Brygge, 
lige ved vandet med ud-
sigt over havnel...
Telefon: 22569414

Nyd vinteren syd for Rom
flyv med Ryan air til Rom. 
Derfra 1 times kørsel til 
norma. lejligheden er be-
liggende i en bjerglandsby 
52 km fra...
Telefon: 60226802

UGE 8 SKIFERIE NORGE
Velbeliggende hytte med 
alle bekvemmeligheder 
udlejes i uge 8. ski ud/ind 
alpin og langrend. Veleg-
net til to mindre...
Telefon: 65981878

Berlin med rabat
få 10% rabat på ophold i 
Berlin i januar, februar og 
marts. oplev Berlin med 
base i dejlig, nyrenoveret 
og velind...
Telefon: 98911425

Ferie ved Vesterhavet
feriehus i Thyborøn i 1. 
række med fantastisk ud-
sigt over klitterne og ca. 
100 m. til vandkanten 
udlejes. Huset i...
Telefon: 40174565 / 
20464243

Luksus nær Løkken 
m. havudsigt
Hus på 124 m2 fra 2007 
- 7-9 sovepl. spa, bruse-
niche med damp, internet 
osv.. Hele uger fra 3500 
kr. Miniferie fr...
Telefon: 
98988026/24659833

Tårnbygårdsskolen, Tårnby kommune

SFo-leder søges

� ansøgningsfristen er den 09/02/12

Net-nr. 8856

Hornum Skole, Vesthimmerland kommune

Skoleleder Hornum Skole

� ansøgningsfristen er den 30/01/12

Net-nr. 8853

Vesthimmerlands kommune

Vester Hornum Skole søger ny skoleleder

� ansøgningsfristen er den 10/02/12

Net-nr. 8885

Søndre Skole, mariagerfjord kommune

Viceskoleleder søges 

� ansøgningsfristen er den 03/02/12

Net-nr. 8886

brenderup og omegns realskole, middelfart kommune

Visionær skoleleder

� ansøgningsfristen er den 06/02/12

Net-nr. 8893

Uddannelseshuset, Po, Helsingør kommune

konsulent for dansk, it og medier 

� ansøgningsfristen er den 26/01/12

Net-nr. 8860

familiekurserne københavn, københavns kommune

Familiekurserne københavn søger lærer

� ansøgningsfristen er den 03/02/12

Net-nr. 8881

region Hovedstaden, lyngby-Taarbæk kommune

Lærere til Geelsgårdskolens Spor 2 og 3 

� ansøgningsfristen er den 26/01/12

Net-nr. 8891

St. magleby Skole, dragør kommune

Lærere til barselsvikariater søges

� ansøgningsfristen er den 20/02/12

Net-nr. 8889

Skovvangskolen, allerød kommune

To tidsbegrænsede lærerstillinger

� ansøgningsfristen er den 03/02/12

Net-nr. 8887

Vor frue Skole, næstved kommune

barselsvikar

� ansøgningsfristen er den 07/02/12

Net-nr. 8892

Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret 
 og læs hele annoncen
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Oplev Lønstrup/
Vesterhavet i 
vinterferien
Vort dejlige hus med hav-
udsigt udlejes. Pris i vin-
terferien er 2000 kr+el.
Huset har opvaskemaski-
ne, vaskemaskine...
Telefon: 24947480

STEVNS - ILULISSAT 
feriebytte!
Dejligt 105 m2 landhus 
på stevns. smukt belig-
gende ved skov, tæt på 
børnevenlig strand, udsigt 
over faxe bugt. 72...
Telefon: 35395289

Sommerhus ved 
Limfjorden i Thy
nyt sommerhus i skøn 
natur med udsigt til lim-
fjorden. 15 km til Vester-
havet og nationalpark 
Thy. 6 senge i 3 være...
Telefon: 86271250 / 40104169

2v andel m udestue
Andel i (2800)lyngby: 
54kvm + 12 kvm ude-
stue. Andel: 595.000kr 
(Vurdering 841.000)
Husleje: 3181kr + forbrug. 
sund...
Telefon: 51905389

Andalusien, Esptepona, 
Sydspanien 
Vest for Malaga i estepo-
na tæt ved Marbella/Pu-
erto Banus udlejes lækker 
3-værelses lejlighed i flot 
lav bebyggels...
Telefon: 27107970

Dejligt sommerhus i det 
skønne Sønderjylland
I sønderjyllands skønne 
natur udlejes dejligt hus 
med plads til 6-8 pers.
stor dejlig terrase, opva-
skemask., bålp...
Telefon: 56286727/56657477

Ferie lejlighed i Berlin 
Prenzlauer Berg
lejlighed i Berlin, Pren-
zlauer Berg. nyrenoveret 
2 værelses lejlighed med 
altan, plads til 4-6 pers. 
udlejes. De...
Telefon: 25671484

FERIELEJLIGHED 50 
KM SYD FOR ROM 
I den pittoreske bjergby 
Cori udlejes vores perle af 
en lejlighed. Her vil i op-
leve ægte italiensk stem-
ning blan...
Telefon: 61376860

Oplev Krakow - 
lejlighed i centrum
skøn, lys lejliged i rolig 
gade, 10 min. gang fra 
centrum. 2 vær./stuer 
m/4-6 sovepladser, køk-
ken, bad, balkon, f...
Telefon: 59471766

STORT FERIEHUS 
I SMÅLAND
fantastisk hus, især vel-
egnet til større grupper - 
familie/venner ol. Udlejes 
ferie, weekend & hverdag. 
smukt ind...
Telefon: +4528704209 & 
+4528704299

Forældreorlov i Italien.
storslået panorama fra 
flere altaner/have. nær-
hed til middelhavets fan-
tastiske vand og stort 
poolområde med børne...
Telefon: +45 3112 0571

Autentisk landsbyhus 
i Spanien
I den gamle landsby Gual-
chos, Granadaprovinsen, 
350 m højde,udsigt over 
Middelhavet. Tæt ved 
plaza. spisestue,køkken,...
Telefon: 43640701  - 41664718

Budapest 2012 – 
forår & sommer 
luksuslejlighed i Buda-
pest. 85 kvm med udsigt 
over Donau. Tæt på metro 
og centrum. 5 soveplad-
ser og fuldt udsty...
Telefon: 29641618

Vinterferie i Kbh
145 kvm herskabelig lej-
lighed på indre Østerbro 
(Rosenvængets kvarter) 
udlejes i vinterferien til 
par eller rolig...
Telefon: 22481312

Nyrestaureret 
landsbyhus Andalusien
landsbyhus i den auten-
tiske landsby Gualchos 
med fantastisk udsigt 
over havet, bjergene og 
byen. 6km fra kysten, ...
Telefon: 40841674

Vinterferie i Klint
stort,lyst, nyere, arkitekt-
tegnet sommerhus i ny-
rup ved klint, nyk sj, Rør-
vig, skov strand og natur.
super indre...
Telefon: 29625612

Vinterferie i Sydfrankrig
Ved foden af Pyrenæerne 
ligger vores dejlige hus 
i den lille by Ille sur Tet. 
Huset ligger inden for by-
muren i de...
Telefon: 24231925

Provencehus ved 
middelhavet
skønt Provencehus til le-
je med en fantastisk ud-
sigt til middelhavet og de 
smukke Valcrosdale. Hu-
set ligger i et l...
Telefon: 55732832

PROVENCEVILLA - 
MIDDELHAVSUDSIGT
la londe. enestående 
smuk beliggenhed. Rolige 
omgivelser. Velfungeren-
de bolig. Alle faciliteter: 
nyt udendørskøkk...
Telefon: 55738131

1-1 1/2 vær lejl. i Aarhus
Til vores datter 24 år sø-
ges snarest 1-11/2 vær.lejl. 
i Aarhus (helst)C/n.  Ca. 
4500 kr. Hun er rolig, an-
svarlig og ...
Telefon: 64892198 / 
25544477

Slotslejlighed til Salg
køb lejlighed på slottet 
Chateau d’Arc en Barrois 
- 2 timers køørsel fra Pa-
ris. Ud over lejligheden har 
du andel i...
Telefon: 31724775

Vesterhavs 
Poolsommerhus
12 pers 5 soverum pool, 
spa, sauna. Wii og mange 
andre faciliteter udlejes. 
Pris uden for ferier pr. uge 
kr. 3.50...
Telefon: 86226700

ITALIEN HOS HANNE                             
På hyggeligt familiehotel i Rimini ved 
Adriaterhavets skønne sandstrand fra kr. 200/pers. 
Nu også med 2 ferielejligheder.

Eller nær TOSCANA , 2 landhuse
Med pejsestue, køkken, 3 værelser, 2 wc og lille 
have, udlejes hele året. Fra kr. 3.900/uge.

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

rubrikannoncer

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

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

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

Tlf.: 7022 0535
hol@kilroygroups.com

Skolerejser
med fagligt indhold
Se de mange rejsemål og priser på

kilroygroups.com

Huse fra 4-60 pers. Ialt 275 senge. 
Teltcamp, købmand, kro og lystbådehavn.

n   Bilfri og børnevenlig økologisk ø midt 
i Limfjorden

n   Lejrskole og kurser med eller uden 
pension

n   Veludstyret biologisk feltlaboratorium
n   Lejrskolemappe med historie, biologi, 

geografi og opgaver

Åbningsperiode i 2012: 
13. april – 12. oktober

Tlf. åben hele året: 
9867 6362

e-mail: livo@livo.dk
www.livo.dk

 

 

Internatkursus d. 23/8 - 25/8 
Gerlev Idrætshøjskole, Slagelse 

 

Sammenspil – Brugsklaver - Dans - Salsaband - 
Sigurd og symfoniorkesteret - På vej til Musik 
- Lige i Øret mm. Instruktører bl.a.: Birger 
Sulsbrück, Jesper Gilbert, Linda Wilhelmsen 

Arr.: Vestmus, Musiklærerforeningen 

Bestil program:  
Peter2Bach@gmail.com eller 30236067 
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Cesky Raj - Action kr.  1.335,-
Prag kr.  1.055,-
Berlin kr.  1.110,-
Tyskland - naturcamp kr.  1.110,-
Krakau kr.  1.110,-
Warszawa kr.  1.125,-
Budapest kr.  1.110,-

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

Cesky Raj - Action kr.  1.335,-
Prag kr.  1.055,-
Berlin kr.  1.110,-
Tyskland - naturcamp kr.  1.110,-
Krakau kr.  1.110,-
Warszawa kr.  1.125,-
Budapest kr.  1.110,-

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

Berlin  fra kr.  746
Cesky Raj   fra kr.  1.620
Prag   fra kr.  1.221
London  fra kr. 1.708

Krakow   fra kr.   1.271
Warszawa   fra kr.   1.312
Budapest   fra kr.   1.398

Kontakt os: www.vm-rejser.dk 36 98 19 39 & 75 16 42 15

SKI I TJEKKIET - BESTIL NU!

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

Idrætslejrskole
såvel som alm. lejrskole. To idrætshaller  

samt en svømmehal m.m.
SE NY HJEMMESIDE 

Han Herred FrItIdscenter
Brøndumvej 14-16, 9690 Fjerritslev

Telefon 98 21 11 90 · Fax 98 21 25 22
Email mail@hhfritid.dk

www.hhfritid.dk

LONDON
 Se alle rejser og bestil tilbud på smartphone: 
....se også www.alfatravel.dk

DFDS - 5  dage/ 2 nætter fra kr.   ......................1.248,- 

DFDS - 6  dage/ 3 nætter fra kr.   ......................1.448,- 
 
FLYREJSE - 4 dage/3 nætter fra kr.................. 1.898,- 

 Der er naturligvis mulighed for tilkøb af ekstra nætter.

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

“London er et af de mest efterspurgte 
rejsemål, og det er bestemt ikke nogen 
tilfældighed.  Vi tilbyder fx et eksklusivt 
besøg på Globes Theatre, besøg på en 
politistation eller en tur til musical.” 
Christian Skadkjær , mere end 25 år med grupperejser

Jeres rejse begynder på

Team-benns.com

Kontakt Mette 
på tlf: 46 91 02 49
meeb@team-benns.com

Inkl. flersengsværelser på hostel i 3 nætter

Top 3 studiebesøg: 
•  Skole- & Institutionsbesøg
 •  Virksomhedsbesøg (f.eks. Grundfos)
•   Foredrag om sigøjnerne

 1.490,-
pr. person

superpris
fra kr.

Studietur til Budapest, bus, 6 dage

Sigøjnere

www.grouptours.dk
-en klasse bedre!

Tlf. 98 17 00 77

g
n

Tlf

g
n

Tlf

gwwww.g
-e

Tll

ww

Storbyer
I Europa  

– direkte fra skolen

"BUS FOR JER SELV"

Pris v/48 deltagere

Vesterbro 89 · 9000 Aalborg

Amsterdam 5dg/3nt  fra kr. 1.240,-

Berlin 5dg/2nt  fra kr.     890,-

Bruxelles 6dg/3nt  fra kr. 1.485,-

Budapest 6dg/3nt  fra kr. 1.970,-

Krakow 6dg/3nt  fra kr. 1.585,-

Paris 6dg/3nt  fra kr. 1.675,-

Prag 6dg/3nt  fra kr. 1.100,-

Cesky Raj 6dg/3nt  fra kr. 1.455,-

Tlf. 98 12 70 22
eller ring til os

www.eurotourist.dkBestil kataloget på

Mød os på 

www.facebook.com/eurotourist9000

Europas STORBYER 
Prag  6 dg.  fra. 1.465,-  Budapest 6 dg.  fra 1.565,-
Berlin 4 dg.  fra  1.395,- Paris  6 dg.   fra 1.845,-
Inkl. bus, 3 nætter med morgenmad
Priserne er ved samrejse og fuld bus.
Forhør på London, Krakow, Rom, Barcelona, Amsterdam

AKTIVE rejseprogrammer  
Norge – Troll Mountain  3 dg. fra 1.345,-
Inkl. 3 aktiviteter, hytte /lavo, færge til Hirtshals 
Tjekkiet – Bøhmiske Paradis 6 dg.   fra 1.885,-
Inkl. bus, aktiv. i 3 dage, helpension, og udflugt til Prag
2 aktivitetsdage og én nat i Prag  fra 1.695,-
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WWW.LPPENSION.DK

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

Formand
Lærerstuderende Tobias Holst.
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

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

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

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

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

Danmarks LærerForening
Vandkunsten 12 • 1467 københavn k
Telefon 3369 6300 • Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

sekreTariaTsCheF
Lærer hans ole Frostholm

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

serViCeLinjen, 
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du kan henven-
de dig med et problem, kan du ringe til service-
linjen. Her kan du få oplyst, om du skal henven-
de dig til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension mv., 
om kredskontorets åbningstid, adresser og tele-
fonnumre.
Servicelinjen er åben mandag-torsdag fra klok-
ken 8.30 til 16.00 og fredag fra klokken 8.30 til 
15.00.

meDLemshenVenDeLser
Henvendelser om pædagogiske, økonomiske 
og tjenstlige forhold skal ske til den lokale 
kreds.
Til sekretariatet i København kan man henven-
de sig om konkrete sager om arbejdsskader og 
psykisk arbejdsmiljø, om medlemsadministra-
tion, låneafdeling, understøttelseskasse og ud-
lejning af foreningens sommerhuse.

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

Lån
Henvendelse om lån kan ske på telefon 3369 
6300, eller der kan ansøges direkte på vores 
hjemmeside www.dlf-laan.dk
Du kan se den aktuelle rente og beregne dit lån 
på: www.dlf-laan.dk

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

Hyggelige oplevelser i vinterlandet...

Se også vores andre  
skønne tilbud på 
sinatur.dk/tilbud  

fx en lækker  
winemakers dinner  

på Gl. Avernæs...
 

Find os på Facebook (facebook.com/sinatur) og bliv vores ven, eller skriv dig op til at modtage vores nyhedsbrev på sinatur.dk 

Der venter mange spændende oplevelser på Sinaturs hoteller i vinterferien.  
Blot roen, stilheden og tiden med dem du holder af, kan trække tankerne  
længselsfuldt hen til uge 7 og 8. 

Dato: Tilbuddet gælder i uge 7, og på nogle hoteller i uge 8 (13.-26. februar)
Du får: 2-retters menu, kaffe & lidt sødt, overnatning og lækker morgenbuffet.

DLF Pris fra: kun 504 kr. pr. pers. i mini dobb.vær. på Gl. Avernæs

Se tilbuddet og book her: sinatur.dk/dlf
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uskolet 

Møgunge fandeme 
uinkluderbar.

2.b godt klar over, at 
hidsighedsanfald er 
på vej, når klasselæ-
rer gør det dér med 
munden.

Fysikforsøg i det 
mindste forsøgt.

Lærer dygtig til man-
ge ting, bestemt. Un-
dervisning bare ikke 
en af dem.

Næsten rørende så 
overrasket nyansat 
lærer er over at skulle 
undervise i fag, som 
ikke er hendes lin-
jefag.

a l t  f o r  k o r t e

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

Så kan de lærer det / 7

for korte NYHeDer

Lærerne bruger i gennemsnit 39 procent af arbejdstiden på at under-
vise, viser en ny rapport fra KL. De resterende knap 1.000 timer om året 
bruges på opgaver, der ligger ved siden af undervisningen. Men en ny 
undersøgelse viser nu, at en betragtelig del af disse timer benyttes til at 
forholde sig til, diskutere og kommentere netop et stigende antal rap-
porter og udspil fra KL. »Hvis lærerne årligt brugte blot 30 timer mindre 
på at forholde sig til udspil fra KL, kunne hver lærer undervise én lektion 
mere om ugen«, fortæller undersøgelsens forfatter. »Alle de her rappor-
ter, al denne kritik og mere eller mindre gennemtænkte effektiviserings-
udspil, der fokuserer på kvantitet snarere end kvalitet, er i sig selv ved 
at blive en af de væsentligste hindringer for, at vi kan give børnene flere 
undervisningstimer«, mener han. Undersøgelsen viser i øvrigt store indi-
viduelle forskelle på, hvor mange timer lærerne bruger på at hidse sig op 
over KL-udspil på de enkelte lærerværelser.  

Fra mandag den 16. januar til og med den 30. april 
er der igen åbent for booking af testtider til de ti obli-
gatoriske test. Det betyder, at det snart igen vil være 
muligt at danne sig et overblik over, hvilke elever i 
hvilke skoler der er gode til at tage test. »Vi glæder os 
meget til at se resultaterne denne gang«, lyder det 
fra kontorchefen i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. »Og 
selv om det nu ikke mere er muligt at sammenligne 
på nettet, hvilke skolers elever der er bedst til at tage 
test, vil det stadig give os et vigtigt fingerpeg om, 
hvorvidt eleverne i vores folkeskoler er dygtige nok til 
at tage disse test, eller om vi skal sørge for at gøre 
dem bedre til at tage test«. Kritikere påpeger, at re-
sultaterne jo kun viser, om eleverne er gode til at tage 
netop denne type test, og ikke om de er dygtige til at 
tage test generelt.

Igen tid til at teste 
danske elever i, hvor 
gode de er til test

flere undervisningstimer kunne 
frigøres, hvis lærere ikke skulle for-
holde sig til udspil fra kl hele tiden

Undersøgelse:
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