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RefoRm og inklusion  
– alt skal gribes på én gang 
Vordingborg kommune har med ét hug indført 
fuld inklusion, heldagsskole og ny struktur.  
lærerne mener, at den lokale »folkeskolereform«  
går hårdt ud over de svage elever.

Skolereform
Fra aktivitetstimer  
til ti blå bud.
Side 6

Lockoutens  pris
Lockouten koster hvert medlem af DLF 
107 kr. om måneden de næste fire år.
Side 11

kinasyndromet
Klassekamp: Typisk dansk mod  
atypisk kinesisk.
Side 12

siDe 16t ema

139307 p01_FS1113_Forside.indd   1 31/05/13   14.22



gyldendal-uddannelse.dk tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk

GEOS af Niels Kjeldsen og Ove Pedersen. GEOS er et nyt 

system til geografiundervisningen. GEOS er kendetegnende ved 

et højt fagligt niveau. De faglige begreber, metoder og arbejds-

måder er præsenteret gennem eksemplariske temaer. 

GEOS er skrevet med udgangspunkt i Fælles Mål 2009, hvor-

for der er lagt vægt på faglig læsning, samarbejdet mellem 

naturfagene, fokus på et hensigtsmæssigt fagsprog, under- 

søgelser, aktiviteter og feltarbejde samt i-bøger som en 

integreret del af systemet.

Med i-bog plus får man en digital udgave af bogen som 

lærer og elever kan bruge både på den interaktive tavle og på 

computeren. Herudover får man adgang til bl.a. animationer, op-

gaver, illustrationer, tests, videoer med mere.

GEOS er et supergodt materiale, der bearbejder faget geografi 

yderst grundigt og tager fat i den svære overgang fra natur/teknik 

og hen til faget geografi … Folkeskolen

Grundbøger : 128/180 sider.  Kr. 195,-  

Kopimapper : 128 sider. Kr. 750,-  

Lærerresurser: 196 sider.  Kr. 525,-  

i-bøger plus: pr. år pr. klasse  Kr. 319,-  Alle priser er ex moms

8755

GEOGRAFI 

 på fagligt højt niveau

GEOGRAFI

BRUG VORES WEBSHOP PÅ GYLDENDAL-UDDANNELSE.DK

Se uddrag af bøgerne 
på sebogen.dk 

Udkommer til skolestart!

køb
4% onlinerabat

se
på websitet

bestil
til gennemsyn
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For et halvt år siden sendte en desperat lærer et læserbrev til Folkeskolen. 
Hun fortalte om en skole i problemer med inkluderede elever, som placerede afføring 
rundtomkring på skolen – og en lærerstab, som var slidt ned af opgaven med pludselig at 
skulle inkludere uden støtte. 

Redaktionen tog til Vordingborg Kommune og talte med lærere, børn, forældre og 
forvaltning for at finde ud af, om der var tale om en undtagelse. Men desværre. Selv om 
de alle mener, at inklusion er en god ide, og at der er succeshistorier, så er resultatet  
rystende: Lærere, som må gå forbi skrigende børn på gangen, fordi der er for mange 
problemer. Elever, som driver rundt på gangene eller slår ting i stykker. En elev, som 
truer med selvmord. En desperat mor, som må bruge al sin faglige kunnen som special-
undervisningslærer på at skaffe hjælp. Landsrekord i antallet af klager. 

Samtidig lever politikerne i en parallel virkelighed, som er grundlæggende positiv. Det 
er bare overgangsproblemer, siger de. Når det hele er faldet til ro, kommer det til at fun-
gere fint. »Det mest robuste i denne verden er vores børn«, siger borgmesteren.

Det hele er et lærestykke i, hvordan man ikke skal gøre. 
Den økonomiske model skaber i sig selv problemer. Der er endt med at være kæmpe-

stor forskel på skolernes muligheder. Inklusionsprocenten varierer fra 7,6 til 0,7 fra skole 
til skole. Men alle elever får samme pose penge med ud på deres skole – samtidig med at 
det samlede skolebudget er skrumpet.

Ministeriet for Børn og Undervisnings ekspert i inklusion, professor Susan Tetler, 
advarer mod modellen, som efter hendes vurdering betyder, at »kommunerne løber fra 
deres ansvar« ved at lægge beslutningerne ud til skolelederne. 

Processen: Da de mødte i skole efter sommerferien, kendte lærerne hverken elever 
eller skemaer. Og de kunne dårligt spørge skolelederen, for lederne var flyttet til nye 
skoler, samtidig med at de 13 skoler i kommunen var lagt sammen til fem. Der var indført 
heldagsskole, aktivitetstimer og linjer i udskolingen.

Hele øvelsen var planlagt i en gruppe, hvor lærerne og lederne ikke deltog. Venstre-
næstformanden i gruppen havde ganske vist foreslået, at man inddrog dem, men uden 
held. Han siger, at han mener, at tempoet har været for voldsomt. »Man spænder elastik-
ken for meget, når man inkluderer 174 børn, samtidig med at man gør klasserne større«, 
siger han. Men på borgmesterkontoret lyder kommentaren: »Jeg synes ikke, det er gået 
stærkt«. Sikkert ikke på hans kontor, fristes man til at sige. 

Det er et farligt eksperiment, som går ud over de svageste børn. Og det nytter 
ikke noget, at problemerne måske har løst sig om fire-fem år. 
Det er afgørende år i et barneliv! 

Christine Antorini burde løfte hovedet fra  
sin reform og se ud i den virkelighed, som hun 
har lovet ikke er en spareøvelse! 

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

»Anders Balles smil er  
af samme karakter som  

smilet hos det barnebarn, 
der har fat i rattet på  
Tivolis veteranbiler.  

Rattet roterer, men bilen  
er på skinner«.

Fra blogindlæg af dansklærerformand  
Jens Raahauge på netværket 

Dansk

»… delte til retskrivnings-
prøven i år ikke en eneste 

ordbog ud. Samtlige elever 
var med deres smartphone 

gået på ordbogen.dk«.
Fra artiklen »100 dage med iPads ophæver skel 

mellem 7.-klasse-elever« på netværket  
It i undervisningen 

 

»Idræt rammer ikke alle 
elever og slet ikke dem, 

som ikke er motorisk  
alderssvarende«.

Tenna Terney i artiklen »Skole indfører motorisk 
træning og test af alle nye elever« på netværket 

Idræt

»Helhedsskolen kan blive 
et rum, som gør det gode 
måltid til en selvfølgelig 

del af skolens hverdag med 
praktisk læring,  

nydelsesfulde pauser og  
fagintegration«.

Direktør i Københavns Madhus  
Anne-Birgitte Agger på netværket 

Ernæring og Sundhed

Kolofonen står på side 57.

Et farligt  
eksperiment!

HannE BIrgIttE JørgEnSEn,  
AnSv. cheFReDAKTøR

hJo@DlF.oRg

Side 16: Tema om Vordingborgs  
»folkeskolereform«.

Side 13: Susan Tetler: Kommunerne 
lader skolerne i stikken.
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Tilmeld din klasse og læs mere på www.Tivoli.dk/skoler

Faglige Dage i Tivoli giver sTejl
læringskurve hos Dine elever

pris 50 kr. pr. elev inkl. enTré og Turpas

For 4.-6. klasser, 7.-10. klasser samt gymnasie-
klasser i perioden 26. august - 20. september.

Hvad sker der med din puls, når du suser 63  
meter ned i det Gyldne Tårn? Vejer du det samme 
på vej op i Ballongyngen, som du vejer på vej 
ned? Hvor hurtigt svømmer fiskene og hvor  
meget energi bruger forlystelserne?

Dét og meget andet skal dine elever udforske, 
måle sig til og gøre rede for til Faglige Dage i 
Tivoli.

Opgaverne lever op til Undervisningsministeriets 
Fælles Mål. Faglige Dage i Tivoli 
bliver til i samarbejde med 
Skoletjenesten.

I år kan eleverne modtage 
undervisning af Skole- 
tjenesten i Tivoli hele 
sæsonen.

Læringskurve på

5g
som noget nyt i

efteråret 2013 

tilbyder vi Faglige dage 

for både mellemtrin

og udskoling

6

Klumperne i  
ketchupflasken

Blå blok stod klar med 
ti nye punkter, da for-
handlingerne om akti-
vitetstimerne var ovre 
– få indblik i forhand-

lingerne.

Tema: Vordingborg  
som reformens  
gode/onde eKsempel
Dette skoleår har budt på ny skolestruktur, 
fuld inklusion, lederrotation, heldagsskole, 
pædagoger i undervisningen og meget andet 
godt for Vordingborgs lærere og elever. kan 
man med succes ændre  
så meget på én gang 
– og skal man?

16-2711

lockoutens  
pris

107 kroner om  
måneden  

i fire år. 

13

SuSan TeTler:
Kommunerne

lader  
sKolerne
i stiKKen
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Avisen er fuld

af liv og stemmer.

forsker:
lærere har

for lidt fokus
på skrivning.

3216-27 28

Kronikken
læremidler i dansk 

støtter ikke  
faglig læsning.
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Japansk skole  

i skoven.
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Vi læser og skriver 
i caféen
Denne gang er de nye 
hæfter Noget om ferie 
og Noget om at køre. 
Begge på grønt niveau 
til indskolingen.
5 ens Noget om hæfter 
kr 96,-

Gribende historier  
fra det virkelige liv
Nye bøger om Karen Jeppe og 
det armenske folk, et liv – et 
kald og om Peter Sabroes 
store engagement i arbej-
derfolkets dybe fattigdom og 
elendige kår.
Bøgerne i Greyline-serien  
fra kr 98,- 
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aktualiseret

Folkeskolereform:
Klumperne i ketchupflasken

Før aktivitetstiden gled ud af forhandlingerne, 
advarede Venstres folkeskoleordfører, Karen 
Ellemann, børne- og undervisningsminister 
Christine Antorini (Socialdemokraterne): Mi-
nisteren skulle ikke tro, at aktivitetstiden bare 
var som klumpen i ketchupflasken, der skulle 
ud, hvorefter resten kom flydende af sig selv. 

Da aktivitetstimerne endelig blev fjernet, 
var det med en læk direkte til Berlingske. Avi-
sens afsløring faldt, mens der stadig var møde 
i forligskredsen, og det var langtfra første 
gang, at forhandlingsnotater blev kendt af of-
fentligheden. Det til trods for at forhandlings-
parterne ellers har givet håndslag på, at det, 
der bliver talt om ved forhandlingsbordet, 
ikke skulle slippe ud til offentligheden. Den 

manglende fortrolighed har skabt voldsom 
frustration på regeringssiden.

Ordre fra oven
Det er ikke til at sige, hvem der har holdt 
Berlingske underrettet om forhandlingerne, 
men Konservative har i hvert fald fået slået 
fast, at partiet har været en arg modstander 
af aktivitetstimerne. Uenigheden syntes på et 
tidspunkt så stor, at man kunne blive usikker 
på, om en reform overhovedet kunne aftales 
inden for den nuværende forligskreds. Det 
fik Venstres formand på banen. Lars Løkke 
Rasmussen virkede til at have fået nok af især 
den tidligere regeringsmakkers, Konserva-
tives, vilje til at køre sig selv i stilling og 
føre værdipolitik på skoleområdet.

»Vi har et window of opportunity (mulig-
hedernes åbne vindue, redaktionen) lige nu. 
Der har været en hård konflikt på skoleområ-
det her i foråret, og den har i hvert fald ført 
den gode ting med sig, at der nu er frihed til 

Da den største udfordring i forhandlingerne – aktivitetstimerne – var væk, stod  
oppositionen klar med en række nye krav til forhandlingerne om folkeskolereformen.

TeksT EsbEn ChristEnsEn

illusTraTion bOb KatzEnElsOn
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Nu kommer

Samfundsfag for 9. klasse
Se mere på meloni.dk
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Efter at aktivitetstimer var aflivet, stod blå 
blok klar med ti andre punkter, der udfordrer 
regeringens målsætning om at få en folke-
skolereform på plads før sommerferien, så  
den kan gælde fra august 2014.

at lave en ny form for arbejdstidstilrettelæggel-
se, og den skal man gøre brug af«, sagde Lars 
Løkke Rasmussen den 21. maj i Radio24syv.

Oppositionslederens kald til samling var 
ikke for døve øren. Hans forhandlere reage-
rede samme aften ved at møde regeringen 
med ti krav til forhandlingerne. De borgerlige 
partier var dog ikke enige om, hvad de nye 
klumper i ketchupflasken skulle kaldes. Ifølge 
konservative Vivi Kier var det en huskeliste, 
mens Karen Ellemann med inspiration fra 
verdenslitteraturen kaldte dem for »ti bud«.

Mens Konservative var klar til at afbryde 
forhandlingerne på aktivitetstimerne, er de ti 
nyeste punkter ikke så ultimative.

»Det er for at være sikker på, at ministeren 
er klar over, at vi har mange andre ting, som vi 
gerne vil diskutere. Det er en huskeliste. Kon-
servative har jo også nogle andre synspunkter, 
som er vores synspunkter, som vi også tager 
med i debatten«, fortæller Vivi Kier.  
esc@dlf.org
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aktualiseret

Folkeskolereform:
analyse:  
En blandet cocktail

Dansk Folkeparti og Konservative, der sam-
men repræsenterer et andet skolesyn end 
oppositionsmakkeren Venstre, har tidligere 
foreslået, at eleverne skal have karakterer fra 
1. klasse. Venstre så gerne, at der blev givet 
karakterer i 6. klasse. Efter et princip også 

1.   Reformen skal forbedre det faglige niveau. Der 
skal på hvert klassetrin i alle fag udarbejdes klare, 
præcise og målbare læringsmål for, hvad alle elever 
skal lære.

2.   Eleverne får fremover standpunkter i alle fag fra 4. 
klasse.

3.   Elevplaner, kanonlister og nationale test skal fort-
sat spille en central rolle i folkeskolen, ligesom det 
er tilfældet i dag.

4.   Folkeskolens afgangsprøve skal betyde noget. VKO 
foreslår derfor, at eleverne skal bestå dansk og ma-
tematik med karakteren 2 for at få afgangsbevis 
(med mulighed for nye prøver).

5.   Holddelingsbegrænsningen på 50 procent afskaf-
fes, dog skal der stadig være stamklasser, som 
eleverne får et tilhørsforhold til.

6.   Folkeskoleeleverne får en times idræt dagligt.
7.   Uro i klasserne mindskes gennem bedre klassele-

delse.
8.   Fremmedsprog styrkes ved at indføre engelsk fra 

1. klasse, tysk eller fransk fra mellemtrinnet (4.-6. 
klasse) og obligatorisk tilbud om et tredje europæ-
isk fremmedsprog i udskolingen.

9.   Oprettelse af et nationalt center for historie og 
kulturformidling, der skal bistå skolerne med at 
udvikle undervisningen i kulturbærende fag som 
historie og kristendom.

10.  Forældreansvaret tydeliggøres i loven. Det skal 
præciseres, at »samarbejde mellem skole og hjem« 
inkluderer principper om forældreansvar. Af prin-
cipperne skal fremgå, hvad der forventes af foræl-
drene, og at forældre er en resurse, der kan bidrage 
til skolens virke.

De ti punkter

kendt fra Hjallerup Marked er der indgået 
aftale om at satse på 4. klasse. Det er bestemt 
ikke en blomst, der er groet i regeringens 
have. Men alle parter bliver nødt til at være 
imødekommende. Et forsøg på kompromis 
kunne være, at der bliver givet standpunkts-
karakterer fra 7. klasse, så karakterer bliver 
en del af hele udskolingen. Derimod er det 
svært at se, at blå blok får trumfet igennem, 
at karaktererne skal virke som stopprøver. 
Det vil være uspiseligt for regeringen, der til 
gengæld er enig i målsætningen om, at ele-
verne skal kunne opnå 02 ved den afsluttende 
prøve. For dem er vejen derhen dog i stedet 
at fokusere på tidligere fokus og vejledning til 
de svageste elever.

Holddelingsreglerne, der i dag foreskriver, 
at en klasse kun må deles op i halvdelen af 
tiden, står til at falde. Regeringen er optaget 
af, at det ikke resulterer i niveaudeling, og 
af at klassen stadig bliver udgangspunktet i 
skolegangen.

Dansk Folkeparti står bag punkt ni, hvor 
der oprettes et center, der skal arbejde med 
historie og kristendom. Partiet har desuden 
stillet krav om, at der overhovedet ikke bliver 
oprettet nogen internationale linjer. Umid-
delbart ikke noget, som regeringen vil støtte, 
men det ville være dumt at vædde en grænse-
bom på, hvilke fingeraftryk Dansk Folkeparti 
får sat på aftalen. 
esc@dlf.org

Denne artikel havde endelig deadline fredag 
den 31. maj. På folkeskolen.dk er der løbende 
dækning af reformen. 

blandt blå bloks ti punkter er der en række forslag, det bliver svært 
at få til at flyde ind i reformen.

Cargo 
Dynasty 
er fagmåls-
opfyldende-
samarbejds-
baseredelær-
ingsdifferen-
tierendeOGikke-
mindstsærdeles-
underholdnings-
bugnende

Skovly 
- landets bedste lejrskole

Skovly er med sine dyr helt unik blandt lejrskoler. 
Ingen andre steder kan du komme så tæt på dyrene. 
På Skovly kan du gå på opdagelse i stalden og møde 
kaniner, får, geder og heste. 
Besøget på Skovly kan skræddersyes specifikt til dig 
og din skoleklasses behov. 

Vi hjælper gerne til med til at planlægge oplevelser 
på lejrskolen. 
Faciliteterne er helt i top. Der er bl.a. bålhytte, 
beachvolley og fodboldbaner samt naturlegeplads. 

 Der er totalt fedt i hytterne.  
 Det bedste er den hyggelig 
 hems, hvor man kan sove flere  
 sammen. Allan, 12 år.

Skovly ligger tæt på Ribe, hvor man bl.a. kan besøge 
Vikingecentret og Vadehavscentret.

For yderligere oplysninger 
og tilbud, kontakt 

Jakob Hansen, Bakkevej 54, Ribe
Mobil 24 27 48 57
JHA@vfl.dk | www.skovly.nu

På Skovly er 

der plads til alle

»
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kglteater.dk

Læs mere og se hele programmet på: kglteater.dk/skoler
Eller skriv til bu@kglteater.dk, hvis du har spørgsmål.

På Det Kongelige Teater er der mange 
forskellige forestillinger at vælge mellem i 
det kommende skoleår. Betagende ballet, 

overraskende opera og skuespil i særklasse.

Prisen er 40 kr. pr. elev

 Sæt teater 
 på skemaet…
  …og vær sikker på et dramatisk skoleår

139307_p06-13_FS1113_aktualiseret.indd   9 31/05/13   14.26



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

aktualiseret

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

»Helt ny  
situation:  
nu er skolen  
politikernes  
ansvar«

»Vi har tidligere haft et medansvar. Den 
enkelte lærer har ikke kunnet kræve tid til 
en opgave, som vi havde aftalebelagt. Og jeg 
fatter ikke, at arbejdsgiverne ikke kunne se en 
kæmpe fordel i det. Men det kunne de ikke, 
og nu står kommunalpolitikerne med ansva-
ret for kvaliteten i folkeskolen«, sagde Anders 
Bondo efter kongressen.

»Det er en helt ny tankegang, vi skal 
vænne os til på alle niveauer i organisationen. 
Vi har været frustrerede over, at vi har ople-
vet, at politikerne er løbet fra deres politiske 
ansvar og gjort teknokraterne til de egentlige 
magthavere både centralt og i kommunerne. 
Nu må vi forlange nogle politikere med an-
svar og ambitioner, ikke kun for økonomien, 
men også for kvaliteten«.

Adskillige på talerstolen på kongressen 
citerede lærer Ditte Jensen, der i sin blog på 
folkeskolen.dk skrev, at selvom hun smilede, 
da hun gik på arbejde den første dag under 

lockouten, så havde hun en vrede indeni. Og 
det var med den samme følelse, at Anders 
Bondo og næstformand Dorte Lange, næsten 
inden blækket var tørt på lov nummer 215, 
tog imod en invitation til kaffe hos børne- og 
undervisningsminister Christine Antorini (So-
cialdemokraterne).

indflydelse – ikke klynk
»Det var svært at gå derop til hende, der 
som repræsentant for regeringen havde et 
kæmpe medansvar for situationen. Men det 
med at kaste håndklædet i ringen – det er 
ikke mig«, sagde Anders Bondo. Han sagde 
ja til at fortsætte arbejdet i partnerskabet om 
folkeskolen, i Ny Nordisk Skole, Vi læser for 
livet-projektet og så videre, selvom han og 
lærerne følte sig nedgjort og trådt på.

»Danmarks Lærerforening skal arbejde for 
at sikre den bedst mulige skole i Danmark, og 
vi skal sikre os al den indflydelse, vi kan få«.

Det vigtigste budskab, Anders Bondo ta-
ger med sig fra dagens lukkede kongres, var 
netop budskabet om, at DLF og lærerne skal 
holde den fagpolitiske fane højt og ikke »elen-
diggøre« sig, som en taler udtrykte det.

»Det var det, der gav os respekten under 
konflikten – at vi holdt den fagpolitiske fane 
højt og ikke klynkede«.

Også en lederforening i DlF i fremtiden
Skoleledernes rolle i konflikten og i Danmarks 
Lærerforening blev også diskuteret på kon-
gressen, hvor de to formænd, Bondo og Balle, 
begge understregede, at det er samarbejdet 
mellem lærere og ledere, der skal skabe en 
god folkeskole. Kongressen fandt sted dagen 
før et repræsentantskabsmøde i Skoleleder-
foreningen. For Anders Bondo er der ikke 
nogen tvivl om, at der også i fremtiden er en 
lederforening i Danmarks Lærerforening.

»Jeg er overbevist om, at hvis lederne 
havde stået uden for DLF i den her konflikt, 
så havde vi set en helt anden polarisering 
efterfølgende«.

»Men jeg tror, at mange lærere har været 
skuffede over, at deres egen leder ikke var 
mere aktiv i konflikten. De har brug for, at 
skolelederen giver dem et skulderklap og si-
ger: ’Jeg ved godt, du gør det godt’«. 
kra@dlf.org, hjo@dfl.org

»Nu er det kommunalpolitikernes ansvar at 
sikre, at lærerne har vilkår til at skabe en 
god skole. Men det betyder ikke, at DLF fra-
lægger sig ansvaret«, understregede Anders 
Bondo efter den lukkede kongres.

TeksT KarEn ravn og hannE birgittE JørgEnsEn

foTo Klaus  hOlsting

lukket ekstraordinær kongres i 
Danmarks Lærerforening 22. maj med 
første diskussion af foreningens rolle i 
en virkelighed, hvor DLF ikke længere  
er aftalepart på arbejdstid.
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107 kroner om måneden. 
Det er den meromkostning, som lockouten 

kommer til at koste det enkelte DLF-medlem 
over de næste fire år.

Omkostningerne ved lockouten bliver 
ligeligt fordelt, og strejkekassen bliver ikke 
genopfyldt. Sådan lyder budskabet fra DLF’s 
hovedstyrelse og kongres. Målet har været, at 
alle medlemmer kommer til at betale lige me-
get, og ud fra en gennemsnitlig betragtning 
mener hovedstyrelsen, at man med de 107 
kroner kommer så tæt på målet som muligt.

»Alle, der har optaget et lån, skal naturlig-
vis betale lånet tilbage, men Danmarks Læ rer   -
forening vil bruge foreningens stærke øko  no-
mi til at afbøde konsekvenserne af konflikten. 
For os har det været vigtigt at fokusere på 
solidaritet og retfærdighed i foreningen og 
imellem medlemmerne«, siger formand for or-
ganisationsudvalget i DLF, Per Sand Pedersen.

alle medlemmer stilles lige
Beregningerne er baseret på medlemmernes 
gennemsnitsløn.

For at få enderne til at gå op har kongres-
sen og hovedstyrelsen besluttet at sænke det 
centrale kontingent og samtidig give kredsene 
mulighed for at sænke det lokale kontinget. 
Dermed når man ned på, at alle medlemmer 
de næste fire år får en meromkostning på 
omkring 107 kroner om måneden.

Teknisk vil det ske på den måde, at der 
er fire forskellige modeller for fire forskel-
lige grupper af medlemmer: lockoutramte 
medlemmer vil få en kontingentsænkning, 
samtidig med at de skal betale 420 kroner af 

Konflikten kommer til at koste dig  
mindre end ventet

Særlig Fond bliver ikke genopfyldt efter konflikten, og der-
med kommer lærerne ikke til at få de udgifter af forårets 
lockout, som nogle havde frygtet, lyder det fra DLF’s ho-
vedstyrelse.

TeksT Maria bEChEr triEr

foTo Klaus  hOlsting

på deres konfliktlån hver måned – facit: en 
merudgift på 107 kroner.

De ikke-lockoutramte medlemmer pålæg-
ges 420 kroner om måneden i konfliktkon-
tingent, men på grund af kontingentnedsæt-
telsen bliver deres månedlige merudgift 
ligeledes på 107 kroner.

Lockoutramte medlemmer, der ikke har 
optaget lån, får de næste fire år en månedlig 
kontingentnedsættelse på 313 kroner. Efter 
fire år vil deres kontingent igen stige til det 
normale niveau.

DLF har indgået en speciel aftale med 
Skolelederforeningen, der betyder, at lederne 
ikke personligt skal betale konfliktkontingent 
til Lærerforeningen, men at Skolelederfor-
eningen finansierer konfliktkontingentet på 
anden vis.

»Det har fra starten stået klart, at konflikt 
koster. Og det har været meldt ud i forenin-
gen, at det enkelte medlems udgifter først 
kunne gøres op, når konflikten var overstået. 
Med hovedstyrelsens, kongressens og de 
lokale kredses beslutninger om konfliktens 
økonomi med videre er udgifterne for det 
enkelte medlem nu endeligt fastlagt på et ni-

veau noget under det, nogen havde frygtet«, 
står der i et medlemsbrev, som DLF netop 
har udsendt.

særlig Fond bliver ikke fyldt op 
Modellen betyder, at lærernes strejkekasse, 
Særlig Fond, ender med at indeholde om-
kring 1,6 milliarder kroner. Før konflikten var 
der omkring 2,2 milliarder. Under konflikten 
har DLF lånt 100 millioner kroner til Frie Sko-
lers Lærerforening og 500 millioner kroner til 
medlemmerne. Nu vurderer hovedstyrelsen, 
at 1,6 milliarder kroner er nok til at modstå 
en konflikt. Hovedstyrelsens beslutning om, 
at Særlig Fond ikke i denne omgang skal fyl-
des op, betyder, at DLF kan yde det driftstil-
skud til kredsene, som gør det muligt at sætte 
kredskontingentet ned. 
mbt@dlf.org

Lukket kongres
Den ekstraordinære kongres i Falkoner Centret 
var en lukket kongres, hvor der ikke måtte 
refereres fra. Derfor har redaktionen bagefter 
gennemført interview og refereret fra de vedta-
gelser, som blev udsendt til offentligheden.

107 kroner om måneden de næste fire år. Alle DLF-medlemmer kommer til at betale lige meget  
- Særlig Fond bliver ikke genopfyldt.
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I programmerne møder tv-seere danske 9.z 
fra Holme Skole og den kinesiske klasse num-
mer 13 fra Skole nummer 69. I skildringen af 
9.z vises elever, der kommer 20 minutter for 
sent til undervisning, piger, der spiller bold 
i fysiktimen, og lærere, der ikke kan bryde 
gennem elevernes småsnak. Der klippes til en 
9. klasse i Harbin i Kina, hvor der er ro i klas-
selokalet, og eleverne arbejder koncentreret 
selv uden en lærer i lokalet.

Kineserne vinder over danskerne i prøver 
i læsning, kreativitet og samarbejde samt 
matematik. Kun i engelsk er danskerne bedre 
end deres jævnaldrende i Kina. Det har ført 
til en heftig debat om bristerne i det danske 
skolesystem, og hvem der bærer skylden for 
nederlaget. 

Grundlaget for programmerne er ifølge 
Danmarks Radio, at der er tale om to gennem-
snitlige klasser, der hver især er blandt byens 
bedste, men Politikens korrespondent i Bei- 
jing afviser, at Skole 69 i Harbin kan beskrives 
som gennemsnitlig. Dermed sættes et spørgs-
målstegn ved hele grundlaget for debat og 
beskyldninger i kølvandet på programmerne. 

»Harbin, der har i alt over ti millioner ind-
byggere, er provinshovedstad i Heilongjiang. 
Og skolen er ikke alene en af de bedste i byen 
og provinsen, men også i hele Kina. Så når 
Danmarks Radio påstår, at 9.z kæmper mod 
Kina, så passer det ikke«, skriver korrespon-
dent Kim Rathcke Jensen på sin blog kinablog.
dk. Han mener, at skolen er en såkaldt »nøgle-
skole«, som får særlige privilegier fra staten. 

Han siger desuden til Folkeskolen, at Skole 
69 skriver på sin egen hjemmeside, at den 
har som mål at være blandt landets bedste.  

holme skole: typisk dansk
På den anden side af dysten står 9.z fra 
Holme Skole ved Aarhus. Skolen har et 
karaktergennemsnit lige under det samlede 

gennemsnit for kommunen (2012), mens 
skolen ifølge en Cepos-måling af den såkaldte 
»undervisningseffekt«, renset for elevernes 
socioøkonomiske baggrund, er den tredjebed-
ste i kommunen. Rent fagligt ligger klassen 
altså ikke i top, men når Danmarks Radio 
oplyser, at Holme Skole ligesom Skole 69 er 
blandt byens bedste, er det altså Cepos-målin-
gen, man henviser til.

Skolelederen på Holme Skole beskriver 
skolen som typisk dansk, men han vil ikke 
tage stilling til, om 9.z har konkurreret mod 
en overlegen modstander. Han mener dog 
ikke, at der er grundlag for en direkte sam-
menligning mellem de to klasser.

»Jeg er overordnet tilfreds med program-
merne, men i nogle tilfælde synes jeg, de er 
blevet overfortolkede. Jeg mener ikke, der er 
grundlag for en konkurrencemæssig sammen-
ligning af de to klasser, og jeg så hellere, at 

programmerne i højere grad var beskrivende 
og på den måde gav grundlag for en diskus-
sion«, siger skoleleder Allan Hjortshøj.

Danmarks radio fastholder 
På trods af kritikken, der peger på, at Skole 
69 ikke er lige så typisk kinesisk, som Holme 
Skole er typisk dansk, så mener Danmarks 
Radio ikke, at de havde grund til at tro, at 
danskerne var oppe imod en eliteklasse. 

»Vi stillede krav om, at det skulle være en 
folkeskole, som havde en repræsentativ 9. 
klasse. Vi har ikke haft en oplevelse af, at ki-
neserne har forsøgt at prakke os en eliteklas-
se på«, fortæller den ene af programseriens 
to tilrettelæggere, Lisbeth Dilling. 
asw@dlf.org

Læs også
På folkeskolen.dk kan du se flere artik-
ler og debat om 9.z mod Kina. Læs ek-
sempelvis artiklen »Lærer med erfaring 
fra Kina: De taber mange på gulvet«.

9.z-elever konkurrerede  
mod overlegen modstander

I den kinesiske skoleklasse nummer 13 i Harbin er eleverne 
typisk i skole 12 timer om dagen, hvorimod eleverne i 9.z 
på Holme Skole har en skoledag på seks timer. Foto: DR 

siden Dr-programmet »9.z mod Kina« rullede over tv-skærmene, er det blevet diskuteret, hvordan og 
hvad vi kan lære af det kinesiske skolesystem. Fra flere sider lyder nu en kritik af grundlaget for debatten:  
Man kan ikke sammenligne to vidt forskellige skoler. 

TeksT ann-sOFiE WarniCh
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TeksT PErnillE aisingEr Og JEnniFEr JEnsEn

foTo bO tOrnvig

Hver skole får en pose penge, så skolelederen 
selv kan tage stilling til, hvor mange penge man 
for eksempel skal bruge på de nyinkluderede 
børn. I Vordingborg Kommune, hvor en tredje-
del af skolebudgettet tidligere gik til specialun-
dervisning, har man trukket næsten alle børn 
tilbage fra specialtilbud, smidt pengene i fæl-
lespuljen, og fremover følger der så det samme 
beløb med alle elever ud til deres skoler – uan-
set om de er visiteret til støtte eller ej.

»Det er det mest retfærdige, vi har kun-
net finde på i øjeblikket, og jeg tror på, at 
det hænger sammen. Der har længe været en 
tendens til at ekskludere, fordi det var nem-
mere«, lyder forklaringen fra Vordingborgs 
borgmester, Henrik Holmer.

Men professor i specialpædagogik og le-
der af Ministeriet for Børn og Undervisnings 
resursecenter for inklusion, Susan Tetler, er 
ikke enig. 

»Jeg synes, kommunerne løber fra deres 
ansvar. Det er ikke nok politisk at beslutte, at 
man vil skabe fuld inklusion, man skal også 

»Jeg kan godt forstå, at man 
nogle gange er nødt til at gribe til 
radikale omstruktureringer. Men 
inklusion handler ikke bare om at 
flytte børnene fysisk. Det kræver, 
at man har udviklet en inklude-
rende læringskultur på skolerne og 
har forståelse for de udfordringer, 
som børnene står over for«, siger 
professor Susan Tetler.

Læs tema om Vordingborgs  
»folkeskolereform« side 16.

i vordingborg og en række andre kommuner har man valgt at lægge pengene og beslutningerne om  
spe cial undervisning ud på skolerne. Socialistisk Folkepartis uddannelsesordfører vil gerne ophøje Vording-
borgmodellen til hele landet. Mens ministeriets ekspert i inklusion siger, at kommunerne løber fra deres ansvar.

Kommunerne  
lader skolerne  
i stikken

have en klar målsætning. Kommuner bør ud-
arbejde en udviklingsplan og et inklusionsbe-
redskab. Det er ansvarsforflygtigelse, når man 
lægger alle beslutningerne ud til skoleledere, 
som ikke har uddannelse og tilstrækkelig ind-
sigt til at vurdere, hvilke behov konkrete børn 
har, eller hvilke kompetenceudviklingsbehov 
lærere har. Man lader jo skolerne i stikken«.

Susan Tetler er bekymret for, om de ud-
satte børns behov bliver usynlige og glemt.

»Det er jo ikke sådan, at skolerne flyder i 
penge, så der kan let opstå interessekonflik-
ter og dilemmaer for skolelederen. Når der er 
kamp om resurserne, er det oftest dem med 
de bedste argumenter, der vinder, og det er 
sjældent de børn, der har størst behov«.

inklusion tager tid
I Vordingborg har man trukket 174 af skolens 
214 specialbørn tilbage fra særlige tilbud, 
samtidig med at man har indført heldags-
skole, linjer i udskolingen, ny skolestruktur 
med leder-, elev- og lærerrokeringer og 
holddeling. Alt sammen samtidig fra dette 
skoleårs start. 

Da Socialistisk Folkepartis skoleordfører, 
Pernille Vigsø Bagge, i januar besøgte Vor-
dingborg, roste hun politikerne for deres 
mod til at sætte hurtigt i gang uden en lang 
planlægningsfase. 

»I Vordingborg har man gjort noget af 
det, vi i regeringen gerne vil lave. Her er en 
slags mikrokosmos, som vi gerne vil gøre 
gældende på landsplan. (…) Meget af det, vi 
vil på folkeskoleområdet, er allerede indført 
her, og det ser ud til at virke. Her taler man 

om inklusion, som vi på Christiansborg har 
ønsket, kommunerne ville gøre«, sagde hun 
til Sjællands Tidende. 

En del lærere og forældre har våndet sig over 
den høje hastighed, men kommunens borgme-
ster mener ikke, at det er gået for hurtigt. 

»Med elever med særlige behov er det min 
opfattelse, at det ikke kan gå stærkt nok. Det 
er min oplevelse både som politiker og far, 
at det mest robuste i denne verden er vores 
børn, også elever med særlige behov«, siger 
Henrik Holmer.

Susan Tetler mener derimod, at den slags 
processer kræver tid. Både tid til at inddrage 
forældrene, så børnene, som kan have det van-
skeligt med forandringer, når at vænne sig til 
tanken, og tid for skolerne til at forberede sig. 

Den styringsmodel, som Vordingborg og 
et stigende antal kommuner benytter sig af, 
hedder »inklusionsfremmende processer« og 
stammer fra en rapport, som analysefirmaet 
Deloitte for et par år siden udarbejdede for 
KL, Finansministeriet og Ministeriet for Børn 
og Undervisning.

Skolerne i Vordingborg får næsten den 
samme mængde penge, som de fik før om-
struktureringen, men de kan ikke gå over 
budgettet for specialundervisning, hvis der er 
børn, der har ekstra behov, som de kunne i 
den tidligere model. Samtidig skal de nu også 
finde penge til udskolingslinjer, holddannelse 
og længere skoledage. 
pai@dlf.org, jje@dlf.org
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K L I P  F R A  n e t t e t

Torsdag 23. maj 2013 kl. 11:54 

DPU-lektor: Derfor er DPU ikke  
længere lærernes universitet
Tidligere undervisningsminister Bertel 
Haarder vil via et beslutningsforslag i fol-
ketinget bringe Institut for Uddannelse og 
Pædagogik (DPU) tilbage til folkeskolen. 
Men hvad skete der egentlig? Jo, univer-
sitetsledelsen har siden år 2000 bevidst 
udfaset skolefagene som forskningsområde. 
Hver gang en lektor eller professor i skole-
fagene holdt op, blev der ikke ansat en ny, 
husker lektor Mads Haugsted.

Fredag 17. maj 2013 kl. 09:15

Lovindgrebet giver bedre 
lærerarbejdspladser på skolerne

»som oprejsning til den meget hårde med-
fart, du som skolelærer har fået igennem hele 
lockoutforløbet, kan du nu glæde dig over, at 
du langt om længe kan gøre krav på at få en 
ordentlig arbejdsplads, upåagtet at det bliver 
voldsomt dyrt for den enkelte kommune. Det er 
dog kommunens hovedpine – ikke din«, skriver 
jurist Henrik Brinks i en ny vejledning. læs vej-
ledningen på folkeskolen.dk

Skolelederne vil  
forhandle sig ud af DLF

Torsdag 23. maj 2013 kl. 14:19

Oplægget lød på, at Skolelederforeningen skal arbejde for »størst mu-
lig uafhængighed af DLF«. Men på foreningens ekstraordinære repræ-
sentantskabsmøde strammede skolelederne op, så foreningens mål nu 
er »uafhængighed af DLF«. Det skal dog ske ad forhandlingens vej.

»Det er en turbulent tid lige nu, og vi vil 
fortsat bevæge os organisatorisk mod 

øget selvstændighed. først og frem-
mest vil jeg dog opfordre foreningen 

og medlemmerne til at stå sammen 
i den videre proces. Desuden vil 
jeg stærkt opfordre til, at vi også 
fremadrettet går ad forhand-

lingsvejen, hvilket allerede har 
givet gode resultater«, sagde 
skoleledernes formand Anders 
Balle i sin indledende tale til 
repræsentantskabet, skriver 
skolelederne.org

I den efterfølgende drøftelse 
af arbejdet for større uafhæn-
gighed endte også Anders Balle 
med at støtte den opstramme-
de formulering, hvor målet altså 

nu er »uafhængighed af Dlf«.

»Det er det, der er vores mål, men det er selv-
følgelig også et spørgsmål om tålmodighed«, siger 
Anders Balle.

Repræsentantskabet besluttede, at hovedbe-
styrelsen til det næste ordinære repræsentant-
skabsmøde i marts næste år skal fremlægge en 
tidsplan for vejen mod en selvstændig organisering, 
og der blev nedsat en analysegruppe, der skal stå 
for dette arbejde.

»Vi har brug for en fælles forståelse, konsen-
sus, en fælles retning – en bred midterbane, hvor 
fløjene i foreningen kan samles ... en form for en 
kulturel kollegial fællesskab«, siger Anders Balle i 
en kommentar til skolelederne.org, »og den tror jeg 
vi har fået endnu stærkere i dag med disse fælles 
beslutninger«. 
kra@dlf.org

»Reglerne for en rigtigt indrettet 
kontorarbejdsplads er gældende for 
lærerne også, når de skal arbejde på 
skolen. Billedet er fra Brancevejled-
ningen Kontor, udgivet af Branche-
arbejdsmiljørådet«.
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læs flere 
nyheder på:

Bondo: ny nordisk skole kan 
skabe konsensus om folkeskolen •	 strategi for frem-

medsprog droppet

•	 Ansatte går ned i løn 
for at redde europas 
første hjerneskade-
center

•	 Ringere interesse for 
at åbne friskoler

•	 Guldbarrer til møde-
plansramte lærere

•	 Dlf stiller krav til 
sponsorater

•	 »Messi er jo ikke en 
dværg, der spiller 
billard«
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ti. 28. aug. 2012 kl. 07:00
læs flere 

nyheder på:

Onsdag 22. maj 2013 kl. 17.27

DLF vil sikre solidari-
tet mellem medlems-
grupper

formand for organisationsud-
valget Per sand erkender, at 
Dlf under lockouten kunne 
have været mere direkte i infor-
mationen til forskellige med-
lemsgrupper. Derfor vil Dlf 
sætte fokus på forskellige med-
lemsgruppers særlige forhold.

»Vi har fået trykprøvet vores 
konfliktberedskab og må nu ju-
stere og korrigere de steder, der 
er behov for det. Gennem en 
række møder og analyser vil vi 
se på de forskellige medlems-
grupper. Hvis det er nødven-
digt, vil vi foreslå justeringer og 
ændringer på det organisatori-
ske område«, siger Per sand.

•	 nyt materiale skal 
hjælpe elever på spe-
cialskoler til et godt 
sex- og kærlighedsliv

•	 Forlænget	frist	gav	
flere ansøgere til læ-
reruddannelsen

•	 Ansøgningsfristen	til	
ny nordisk skole er 
flyttet

•	 Uni-C	sælger	fra

•	 Video	af	gruppeprøve	
i matematik

•	 Lockoutpenge	i	Sla-
gelse ender i kom-
munalt hul

kommunerne har bedt os om at 
vikle dem ud af lærernes arbejds-
tidsaftaler. Hvorfor skulle de så be-
gynde at indgå dem, spørger kl’s 
chefforhandler Michael Ziegler. Han 
tror, at kun ganske få kommuner vil 
skrive under på aftaler. 

»Generelt advarer vi mod, at 
man indgår aftaler. Vi har kæm-
pet for at nå dertil, hvor vi er 
nået«, siger Michael Ziegler.

formand for Dlf Anders 
Bondo	Christensen	forstår	ikke	
den store modvilje mod aftaler. 
I hans optik kan der kun indgås 
lokale aftaler, hvis det er en fordel 
for begge parter.

»Det, at man indgår aftaler, 

betyder, at begge parter tager et 
ansvar. Uden aftaler vil det helt 
entydigt være kommunerne, der 
står med ansvaret for, at lærerne 
kan løse de opgaver, de eksem-
pelvis har i forhold til folkeskole-
loven«, siger Anders Bondo. 
Mbt@dlf.org

Ziegler:  
LokaLe aftaLer viL  
være ét skridt tiLbage

Tirsdag 28. maj 2013 kl. 13:30

Tirsdag 21. maj 2013 kl. 10:52

Aarhus Universitet 
tilbyder at uddanne 
skolepsykologer

skolepsykologer går på pension i 
massevis. kl råber vagt i gevær. 
Aarhus Universitet tilbyder nu at 
oprette en skolepsykologiuddan-
nelse specielt til læreruddannede, 
selv om det bliver en under-
skudsforretning for universitetet.
»Vi har den ikke lige liggende 
klar i skuffen, men vi er villige til 
at oprette en toårig kandidatud-
dannelse for lærere i skolepsy-
kologi, som retter sig direkte 
mod ansættelse i Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning, selv 
om det ikke bliver en overskuds-
forretning for os«, siger svend 
Hylleberg, der er dekan ved 
school of Business and social 
sciences, Aarhus Universitet.

»Hvis man lokalt indgår afta-
ler, så er det et skridt frem og 
i hvert fald et tilbage igen. Det 
er ud fra vores perspektiv ikke 
særlig klogt at gøre. Men kom-
munerne bestemmer selv«, siger 
formand for KL’s løn- og perso-
naleudvalg Michael Ziegler.

Onsdag 15. maj 2013 kl. 10:47

»som lærer i en afgangsklasse skal jeg love for, at vi er sat på en op-
rydningsopgave af hidtil usete proportioner«, siger kenneth Tranekjer. 
Han er engelsk- og tysklærer og har følt det nødvendigt at bruge 
tysktimerne på at indhente den mistede undervisning i engelsk, som 
eleverne skal til prøve i. Det betyder, at de elever, der skal have tysk 
i gymnasiet, ikke har haft tysk i fire måneder, når de begynder efter 
sommerferien.

Nu rammer  
lockoutens konsekvenser
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»Vi har i en længere årrække kunnet konstatere,  
at Vordingborg Kommune klarede sig dårligt på 
folkeskoleområdet. Vi vil gerne sikre, at vores børn 
får en uddannelse og bliver gode, selvforsørgende 
samfundsborgere. Derfor har vi set på, hvordan  
folkeskolens penge kan bruges smartere«.
Henrik Holmer,  
borgmester i Vordingborg Kommune

Fuld inklusion  
– succes eller fiasko?

TeksT:  
Pernille  Aisinger 

og  
Jennifer Jensen 

IllusTraTIon:  
rAsmus Juul 

FoTo:   
Bo Tornvig 

Vordingborg kommune har allerede gjort det, som regeringen ønsker at gøre 
på landsplan. læs hvordan hverdagen med fuld inklusion og heldagsskole  
føles for lærere, elever, forældre og skoleledere, og se tallene bag.
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»Mange af de her elever 
har behov for en speciel 
hjælp, som de fik i det 
tilbud, de var i før. Nu er 
de blevet flyttet rundt 
og har mistet deres tryg-
hedspersoner. Det er 
en manglende anerken-
delse af, at en stor del af 
lærerarbejdet bygger på 
relationer til eleverne«.
Jonna Rolvung, 
formand for Lærerkredsen  
Faxe og Vordingborg

I VordIngborg er InklusIon og  
heldagsskole nu hVerdag

  side 18

sådan ændrede polItIkerne  
skoleøkonomIen

  side 20

Kvantificeret:  
specIaleleVerne er skæVt fordelt

  side 20

lærerne: hVorfor spurgte de aldrIg os?
  side 22

lederne:  det blIVer rIgtIg godt
  side 23

det betaler sIg at klage

Konfronteret:  
»folkeskolereformen  mInder  
om VordIngborg«

  side 24

  side 27
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Da lærerne i Vordingborg mødte til første sko-
ledag i august 2012, vidste flere af dem ikke, 
hvor mange visiterede elever der ville sidde i 
klassen – eller hvilke behov eleverne havde. 
Kommunens 13 skoler var lagt sammen under 
fem store skoler, alle med nye ledere. Samti-
dig var en del lærere og elever flyttet rundt 
mellem skolerne hen over sommerferien. 

Vordingborg Kommune har nemlig fra det-
te skoleår valgt at gennemføre fuld inklusion 
samtidig med heldagsskole, ny skolestruktur, 
linjer i udskolingen og en ny budgettildeling, 
hvor pengene følger eleven. 

Ifølge Vordingborgs politikere er det over-
ordnet en succes. Men lærerne fortæller om 
børn, der sidder på gangene, fordi de ikke 
magter de andre børn. Og Vordingborg havde 
sidste år 12 klager i Klagenævnet for Special-
undervisning, hvoraf en fik medhold. 

Borgmester og skolechef ser de 12 klager 
som et tegn på, at de har gjort det godt, for 
året før var der 19 klager. Men ikke desto min-
dre betyder 12 klager, at Vordingborg sammen 
med Holbæk ligger på en førsteplads i antallet 
af klager per indbygger i landet. 

Stella Steengaard, som er tovholder for 
børne– og ungenetværket i Danske Handicap-

I Vordingborg er inklusion  
og heldagsskole nu hverdag
længere skoledage, fuld inklusion, lederrotation, ny budgettildeling, markant mere holddannelse og linjer  
i udskolingen. Vordingborg kommune har indført det hele på én gang. Politikerne ser succes, men lærere 
og forældre er ikke enige.

Min største anke mod 
hele forløbet er, at det 
er foregået med så 
kort planlægningsfase.
Jonna Rolvung,  
kredsformand

organisationers Vordingborg-afdeling, er ikke 
overrasket over den position. 

»Vi vil rigtig gerne reel inklusion, men det 
er gået alt for stærkt. Det går galt for børn 
med eksempelvis autisme og ADHD, når 
de bliver kastet rundt i uvished, for de har 
behov for struktur og forudsigelighed. Set i 
bakspejlet ville jeg meget hellere have set, 
at kommunalpolitikerne brugte et år på at 
implementere ændringerne. De kører jo på 
vejen, mens de bygger den«.  

En optimering af folkeskolen
Ændringerne tog deres begyndelse i 2011, 
hvor Vordingborgs politikere satte sig for at 
optimere folkeskolen. Kommunen lå i bunden 
af Cepos-listen, gennemførelsen af ungdoms-

uddannelser var lav, børnetallet var faldende, 
og mere end en tredjedel af udgifterne på 
skoleområdet gik til specialundervisning. Nu 
skulle der ryddes op og rykkes rundt for at 
få en bedre folkeskole for den samme pose 
penge. 

Kommunen nedsatte et midlertidigt ud-
valg, som besøgte kommunens skoler og 
udvalgte skoler landet over. Resultatet blev 
ni anbefalinger, som kommunalbestyrelsen 
flettede ind i en strukturændring, der skulle 
finansiere tiltagene, og efter en høringsrunde 
blev projekt »Fokus på folkeskolen« vedtaget i 
slutningen af februar 2012 med ikrafttrædelse 
august 2012. 

»Min største anke mod hele forløbet er, 
at det er foregået med så kort planlægnings-
fase«, siger lærerkredsformand i Faxe og 
Vordingborg Jonna Rolvung. »Alle mener, at 
det er en rigtig tanke at inkludere. Men op-
starten var meget kaotisk, fordi der ikke var 
ro, overblik og mulighed for at planlægge. 
Ingen vidste, hvilke opgaver de stod med – og 
planlægning er alfa og omega, især når det 
handler om elever med særlige behov, hvor 
både de og deres forældre har brug for at føle 
sig trygge«.

Formand for Børne-, Unge– og Familieud-
valget i Vordingborg Kommune Peter E. Jonas-
sen er derimod glad for forløbet. 

»Med en stor proces vil der altid være ting, 
som kunne være gjort bedre, men grundlæg-
gende synes jeg, at det er de rigtige beslutnin-
ger, vi traf som politikere. Alt er ikke på plads 
endnu, og vi vidste godt, at det ville være 
sådan. Men jeg er sikker på, at vi har gået 
nogle væsentlige og rigtige skridt ud ad den 
rigtige vej, for alle har lagt sig i selen for at få 
ændringerne gennemført til gavn og glæde for 
børnene«. 
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Han har stor forståelse for, at specialun-
dervisningselever og forældre har oplevet en 
stor forandring. Men han mener ikke, at om-
væltningen ville have været mindre, hvis det 
var blevet trukket over længere tid.

»Der er forskellige holdninger til, om 
man skal tage små skridt over mange år eller 
mange skridt samtidig. I vores situation er det 
min vurdering, at tingene hænger uløseligt 
sammen. Vores ansatte skal have efteruddan-
nelse, for at eleverne skaber bedre resultater. 
Og pengene til den efteruddannelse skulle 
blandt andet findes via en ændret struktur og 
en ny budgetmodel. Derfor skulle alt beslut-
tes samtidig«, siger han.

Vi er godt på vej
Skolechef Per Larsen fortæller også, at der er 
blevet taget godt imod ændringerne. Særligt 
med inklusionen har det været vigtigt at ind-
drage forældrene. Der bliver fremover afholdt 
tre årlige dialogmøder med elever og foræl-
dre med evaluering og mål for læringen.

»Selvom det er gået stærkt, er det gået 

bedre end forventet med inklusionen. Ud af 
de 174 elever er der i hvert fald 150, der trives 
bedre i normalklasserne, end de gjorde i de 
specialtilbud, hvor de var før. Dermed ikke 
sagt, at der ikke skal arbejdes videre med 
opgaven, og at det ikke er udfordrende, men 
alle yder en kæmpe indsats. Nu arbejder vi 
hårdt på at gøre inklusionen vellykket for de 
resterende. Vi er ikke i mål endnu, men vi er 
godt på vej«, siger han.

Ifølge Per Larsen har Vordingborg Kom-
mune i dette skoleår brugt mere end 11.000 
timer på efter– og videreuddannelse af læ-
rere, og den indsats forstærkes næste skoleår. 
De er desuden kommet med i Ministeriet 
for Børn og Undervisnings partnerskab om 
inklusion. 

På lærersiden har man dog ikke oplevet at 
bliver forgyldt med relevant efteruddannelse. 
Spørger man på skolerne, fortæller lærerne 
om et Alinea-kursus i klasseledelse, som i 
sig selv var udmærket, men på ingen måde 
står mål med de opgaver, lærerne står over 
for, når de pludselig skal undervisningsdif-
ferentiere fra 2. til 7. klasse i samme time og 
få børn med en mængde forskellige diagnoser 
til at fungere i klassen. 

Lærerkredsens formand Jonna Rolvung 
mener ikke, at forvaltningen har anerkendt, 
at mange af de inkluderede elever har speci-
fikke vanskeligheder.

»Mange af de her elever har behov for en 
speciel hjælp, som de fik i det tilbud, de var i 
før. Nu er de blevet flyttet rundt og har mistet 
deres tryghedspersoner. Det er en manglende 
anerkendelse af, at en stor del af lærerarbej-
det bygger på relationer til eleverne. At der 
skal opbygges ny tillid, når man flytter en 
elev, og at det tager tid for en lærer at sætte 

sig ind i, hvordan den enkelte elev fungerer 
og lærer«.

Og Stella Steengaard mener på ingen 
måde heller, at lærerne har været godt nok 
klædt på. 

»Det er synd for både elever og lærere, at 
de ikke har haft en mulighed for at vide og 
forberede sig på, hvilke elever de ville få ind 
i klasserne, og hvad disse elever har brug for. 
Jeg frygter, at børnene kommer til at betale 
prisen. Hvis projektet ikke lykkes, er der en 
risiko for, at eleverne med særlige behov får 
skylden«, siger hun.

Det ville være underligt, hvis der ikke 
skete fejl
Spørger man de politikere, som skrev de op-
rindelige anbefalinger, er der delte meninger 
om resultatet. 

Formand for udvalget, kommunalbestyrel-
sesmedlem Birgitte Steen Jørgensen (Radika-
le), mener, at mange af ændringerne fungerer 
rigtig godt. 

»Det eneste, jeg hører bekymring om, er 
inklusionen, hvilket kan gøre mig i tvivl om, 
hvorvidt vi har inkluderet for mange. Med så 
store omlægninger ville det være underligt, 
hvis der ikke skete fejl, så hvis noget ikke 
fungerer godt nok, skal vi selvfølgelig lave det 
om«, siger hun.

Men kommunalbestyrelsesmedlem Asger 
Diness Andersen (Venstre), som var næstfor-
mand i udvalget, ser anderledes på proces-
sen.

»Personligt mener jeg, at tempoet har 
været for voldsomt. Man har smidt så mange 
bolde op i luften på én gang, at jeg synes, det 
vil være imponerende, hvis bare hovedparten 
af dem bliver grebet. Man spænder elastikken 
for meget, når man inkluderer 174 børn, sam-
tidig med at man gør klasserne større«.

Han havde gerne set, at lærere og ledere 
var blevet involveret mere i processen. 

»De ved, hvor skoen trykker derude, og 
kan bidrage med meget. Men mit forslag om 
at have repræsentanter med blev desværre 
ikke imødekommet af udvalget. Når man 
foretager en masse ændringer uden at ind-
drage medarbejderne, så får man dem heller 
ikke med på ideen, når der bare kommer æn-
dringer i lind strøm ovenfra«.  
pai@dlf.org,  jje@dlf.org

  Fuld inklusion
  Længere skoledage
  Ny budgettildeling 
  Lederrotation
  Skolesammenlægninger
  Mere holddannelse
  Linjer i udskolingen
  Efteruddannelse 
  Inklusionsmedarbejdere
  Flere pædagoger i skolen
  Læseindsats
  It-udvikling

Det vedtog politikerne

Det går galt for børn 
med eksempelvis 
autisme og ADHD, når 
de bliver kastet rundt  
i uvished.
Stella Steengaard,  
Danske Handicaporganisationers  
Vordingborg-afdeling

Selvom det er gået 
stærkt, er det gået  
bedre end forventet 
med inklusionen.
Per Larsen,  
skolechef
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Sådan ændrede  
politikerne  
skoleøkonomien
De mange nye tiltag på skoleområdet i Vordingborg er finansieret af en 
strukturændring med blandt andet skolesammenlægninger og en ny  
tildelingsmodel. læs her, hvordan økonomien er blevet ændret. specIaleleVerne 

er skæVt fordelt
Vordingborg har ændret tilde-
lingsmodellen. Før fik skolerne 
penge, ud fra hvor mange klas-
ser de havde. Men på de små 
landskoler var nogle klasser me-
get små, så pengene blev skævt 
fordelt. 

Nu følger pengene eleverne. 
Specialundervisningsbudgettet 
er spredt ud, så beløbet per elev 
er steget. Men pengene er sta-
dig skævt fordelt, for de skoler, 
der har mange visiterede elever 
og derfor bruger mange penge 
på specialtilbud, har dermed 
færre penge til resten af elev-
flokken end de skoler, som har 
meget få visiterede elever. 

Se også
Se animation på fol-
keskolen.dk: Vording-
borgs ændrede skole-
økonomi forklaret på 
tre minutter.

Før projekt »Fokus på folkeskolen« havde 
Vordingborg Kommune 15 skoler. Ved skoleåret 
2012/13’s start blev en skole lukket, mens en 
anden blev til Kompetencecenter Kalvehave 
– et center for 40 Vordingborg-elever med så 
særlige behov, at de ikke kan inkluderes i den 
almene folkeskole. Kommunens øvrige 13 skoler 
blev lagt sammen til fem skoler, som stadig har 
undervisning på de matrikler, de selvstændige 
skoler var på før. Ved at lægge 13 skoler sam-
men til fem sparede kommunen otte lederløn-
ninger.

Før fik alle skolerne tildelt penge, ud fra 
hvor mange klasser de havde. Men på de små 
landskoler var nogle årgange – og dermed klas-
ser – meget små. 

Pengene følger barnet
Da man indførte den nye skolestruktur, valgte 
man samtidig, at pengene følger barnet. Det 
betyder, at de fem skoler er nødt til at have 
størst mulige klasser, fordi det er for dyrt i læ-
rerlønninger, hvis der er få elever til hver lærer. 
Klassekvotienten er derfor steget fra 21,1 til 22 
mod 20,5 på landsplan, og lærer-elev-ratioen er 
steget fra 13,47 i 2012 til 13,83 i dette skoleår. 

Besparelsen på lederlønninger og gevinsten 
ved den nye tildelingsmodel frigjorde samlet set 
syv millioner kroner. Heraf gik to millioner kro-
ner til styrkelse af it-området og fem millioner 
kroner til efteruddannelse af lærere og ledere. 

Skæv tildeling til elever med særlige behov
Før ændringerne gik over en tredjedel af 
skoleområdets resurser til specialundervisning. 
Eleverne blev fragtet rundt til kommunens 
specialundervisningstilbud, så befordring slugte 
en stor slat penge. Samtidig var mange elever 
sendt uden for kommunen til specialtilbud. 

 Igennem en årrække havde skolerne brugt 
mere på specialundervisningsområdet, end der 
var budgetteret med, i alt 18,9 millioner kroner. 
Denne merudgift skulle i første udkast betales 
tilbage fra skolerne over tre år. Senere blev de 
18,9 millioner eftergivet, men kommunen har 
ikke i det nye budget taget højde for, at sko-
lerne har haft behov for de ekstra penge.

 Ved skoleårets start august 2012 blev 174 ud 
af kommunens 230 elever med særlige behov 
trukket tilbage til deres lokale skoler. De penge, 
der før gik til specialundervisning, er nu lagt 
oven i den pose penge, skolerne får til hver 
elev. Det vil sige, at beløbet per elev er steget 
med knap 4.000 kroner til 42.744 kroner per 
elev.

 Men det samme beløb følger alle elever, 
uanset om eleven er visiteret. Det betyder, at 
de skoler, der har fået mange elever med sær-
lige behov, har færre penge til de resterende 
elever på skolen, fordi en stor del af budgettet 
skal gå til støtte. 

 Hvis en skole ønsker at sende en elev til 
Kompetencecenter Kalvehave, koster det et 
engangsbeløb på 300.000 kroner, hvorefter 
kommunen fra en central pulje dækker det re-
sterende skoleforløb på centret. Skolechef Per 
Larsen forklarer, at det koster 300.000 kroner, 
fordi der skal være et incitament for skolen til 
at forsøge at udvikle et tilbud til eleven hjemme 
på skolen for færre penge.

 Sidste år fik skolerne i alt 304,8 millioner 
kroner, mens tallet i år er 296,9 millioner kro-
ner. Men man har tilføjet ekstra opgaver uden 
at sætte budgettet op, så for næsten den samme 
mængde penge skal skolerne nu også oprette 
for eksempel heldagsskole, linjer i udskolingen 
og aktivitetstimer. 
pai@dlf.org,  jje@dlf.org
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de fem skoler: 

Svend Gønge-Skolen
Elevtal: 483
Andel visiterede elever: 7,2 %
Budget 2013: 26,5 mio. kr.

Møn Skole
Elevtal: 799
Andel visiterede elever: 6,3 %
Budget 2013: 45,2 mio. kr.

Kulsbjerg Skole
Elevtal: 934
Andel visiterede elever: 0,7 %
Budget 2013: 52,1 mio. kr.

Præstø Skole
Elevtal: 750      
Andel visiterede elever: 2,0 %
Budget 2013: 40 mio. kr.

Sidste år fik skolerne i alt 304,8 millioner kroner. I år er tallet 296,9 millioner kroner.

Gåsetårnskolen
Elevtal: 1.501
Andel visiterede elever: 3,5 %
Budget 2013: 82 mio. kr.
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Lærerne:  
Hvorfor spurgte de aldrig os?
Marianne Madsen og Peter fisker har altid været glade for deres lærerjob på  svend Gønge-skolen. 
Men når skolen skal rumme 20 nye inklusionsbørn uden ekstra resurser, og man ikke længere har 
overskud til at tage sig af børn, der sidder og græder, er det svært at holde modet oppe. 

I dag kan Marianne Madsen opleve sig selv gå 
forbi en elev, der sidder på gangen og skriger 
i frustration. »Man når dertil, hvor man 
tænker: Det er ikke mit barn. Jeg er nødt til at 
nøjes med at tage mig af mine egne«. Sådan 
ville hun aldrig have reageret for et år siden. 
Men der er intet overskud tilbage. 

I efteråret 2011 fik lærerne i Vordingborg 
Kommune at vide, at der skulle laves ny 
skolestruktur. I foråret 2012 fik de at vide, at 
skolelederne skulle byttes rundt. Og 14 dage 
senere kom beskeden om, at ingen lærere 
kunne forvente at blive på deres nuværende 
skole. Alle skulle udfylde papirer med, hvor 
de helst ville være. 

»Alle følte sig meget usikre. Det har stor 
betydning for folk, hvem deres leder er, og 
hvilke kolleger de har. Vi ville jo helst blive, 
hvor vi var. I sidste ende var det meget få, der 
blev flyttet, men det gav en masse uro. Og 
alle de andre ændringer, der kom væltende, 
blev langt sværere af, at vi ikke havde vores 
leder, som vi var glade for«, fortæller Peter 
Fisker, som er lærer og arbejdsmiljørepræ-
sentant på skolen.

Vi gør børnene en bjørnetjeneste
Svend Gønge-Skolen modtog 20 nye visiterede 
elever efter sommerferien, så de nu har i alt 
35 børn med særlige behov på en skole med 
483 elever. Hidtil havde deres 15 specialunder-
visningselever været samlet i to specialklasser 
med tre fuldtidslærere, en pædagog og en med-
hjælper. Nogle af børnene var med i normal-
klasserne i enkelte timer, mens dem med svære 
diagnoser kun gik i specialklassen. Nu skal 
samtlige elever inkluderes i normalklasserne, 
men virkeligheden er ikke helt sådan endnu. 

Da lærerne startede efter sommerferien, 
havde de ikke færdige skemaer, og de vidste 
først efter skolestart, hvilke elever de ville få 
ind. 

»Nogle elever kan godt inkluderes, og der 
er bestemt også succeser imellem. Jeg har en, 

som helt tydeligt har rigtig godt af at kunne 
spejle sig i de andre børn. Men der er altså 
også nogle, der overhovedet ikke magter de 
andre børn. Vi gør dem en stor bjørnetjene-
ste, for det her er slet ikke det, de har behov 
for«, siger Marianne Madsen.

Lærerne føler sig pressede
Samtidig med inklusionen og den nye økono-
miske fordeling har kommunen også indført 
heldagsskole, holddeling og linjer i udsko-
lingen. Men lærerne kan ikke se, hvordan 
det skal hænge sammen. Skolen har 

fået et påbud fra Arbejdstilsynet for dårligt 
arbejdsmiljø, og lærerne føler sig pressede. 

»Jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke har 
spurgt os lærere om, hvordan vi mente, man 
kunne lave den bedste skole for børnene. 
Vi kunne fint have fundet en måde, hvorpå 
vi kunne inkludere flere, hvis vi var blevet 
spurgt, og det hele ikke skulle hastes sådan 
igennem«. 

Normalbegrebet flytter sig
De to lærere fortæller om, hvor svært det 
er at have børn med så forskellige behov og 
niveauer i klassen.

»Vi har intet fået at vide om de nye børn. 
De var der fra dag ét, og så kunne man gå 
op og læse i en mappe om dem. Det har 
godt nok været skrækkeligt. Der er børn, der 
skriger i flere timer heroppe, fordi de har 
det så dårligt. Og hvis jeg går hen til dem, 
bliver jeg kaldt fede luder og slået på. Det er 
simpelthen så hårdt at se på, at de har det så 
dårligt«, siger Marianne Madsen. 

Peter Fisker har en dreng fra områdets 
opholdssted, som bare går fra timerne. 

»Der er sket et skred for, hvad der er nor-
malt. Det er sværere at holde på dem, der 
ligger på grænsen, for de andre ser, at han 
skrider, og så gør de det også. Der er meget 
løberi på gangene til stor frustration, og det 
smitter. Når vi får nye børn ind, så skal vi se på 
dem som normalelever. Vi må ikke kalde dem 
inklusionselever, for så skal de jo have støtte«.

Peter Fisker har drengen Mads i klassen, 
hvis mor har klaget. Hun har som den eneste 
ud af 12 fået medhold i sin klage. Det undrer 
ham, at der ikke er flere forældre, der har 
klaget over den nye situation. 

Økonomien er blevet sværere
Med de nytilkomne er 7,2 procent af Svend 

Gønge-Skolens elever visiteret til special-
undervisning. Det er dobbelt så mange 
som kommunegennemsnittet. Vording-

For nogle børn er inklusionen god, for andre er det helt 
forfærdeligt, fortæller Marianne Madsen og Peter Fisker, 
som begge er lærere på Svend Gønge-Skolen.
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Lederne:  
Det bliver rigtig godt
lederne på Vordingborg-skolerne medgiver, at der har været  
mange omvæltninger og udfordringer. Men når det hele falder på 
plads, bliver det godt.

Læs også
Lærerne hænger på problemerne
Det smadrer arbejdsglæden, når man 
ikke kan give børnene det, de har 
brug for, fordi støttetimerne bliver 
ædt op af heldagsskole og resurse-
mangel, mener tillidsrepræsentanter-
ne Anette Lis Jensen og Conni Lund. 
 
Læs deres historie på folkeskolen.dk

I foråret 2012 legede skolelederne i Vording-
borg stoleleg. 13 skoler skulle slås sammen 
til fem. Ingen måtte have deres nuværende 
leder. Så 1. august kunne fem ledere sætte 
sig bag helt nye skriveborde og tage fat på 
opgaven med at skabe ny skolestruktur, inklu-
dere 174 specialundervisningsbørn, oprette 
heldagsskole, udskolingslinjer og holddeling 
på baggrund af en ny økonomisk fordelings-
model og i nogle tilfælde med nytilkomne 
lærere.

Torben Folke Månsson var tidligere leder 
af Langebækskolen. 1. august blev han ansat 
på Svend Gønge-Skolen og 1. april som afde-
lingsleder på Gåsetårnskolen.

»Der er altid nogle gnidninger i en foran-
dringsproces. Og der har været travlhed, det 
er klart. Men det politiske niveau har været 
meget tydeligt, og der har været god dialog 
mellem lederne og politikerne. Så alt taget 
i betragtning har det være okay«, fortæller 
han. 

Dog beklager han, at han ikke kunne 
melde tydeligere ud til lærerne tidligere. »Det 
ville have givet dem langt bedre mulighed 
for at planlægge. Men sådan var vilkårene nu 
engang«. 

Det bedste for børnene
Winnie Kistrup, som er gået fra at være skole-
leder på Iselinge Skole til nu at være viceleder 
på Møn Skole, fortæller, at ændringerne har 
kostet mange mandetimer:

»Der er udfordringer i den lange skoledag 
og aktivitetstimerne, som vi har svært ved at 
udfylde især for de ældre børn. Meget er endt 
som lektielæsning«.

Også inklusionen har været udfordrende. 
Overordnet har forældre og lærere taget godt 
imod det, synes hun. En evaluering på Møn 
Skole viser, at 85 procent af specialeleverne 
ikke ønsker sig tilbage, nu hvor ændringerne 
er sket. 

»Men det har krævet en stor indsats fra læ-

rernes side. Og hos de sidste 15 procent skal 
vi ind at se på, hvordan vi har ramt forkert, 
og hvad der skal ændres. Det er gået stærkt, 
og det har helt sikkert været en belastning 
for os, der stod i det. Men nu, hvor vi er ved 
at være igennem, så tror jeg på, at det er det 
bedste for børnene«.

Lærerne er trængte
Thomas Dandanell Nielsen blev ansat som 
leder af Gåsetårnskolen 1. april. Han kom fra 
Guldborgsund, hvor han gennem de seneste 
3,5 år har arbejdet i kommunen for at skabe 
fuld inklusion. Han synes overordnet, at 
Vordingborg Kommunes strategi er ambitiøs 
og bærer præg af, at folk kerer sig om de 
svageste. Men da han kom til skolen, var det 
tydeligt, at lærerne havde haft det hårdt. 

»Det er vigtigt at anerkende, at lærerne er 
trængte og udsatte og trætte. De har stået i 
mange konflikter og omvæltninger. Det slider 
på folkeskolen og i særlig grad på lærerne. Og 
det stjæler energi fra det, det i virkeligheden 
handler om, nemlig mødet med eleverne«.

Thomas Dandanell er overbevist om, at 
inklusionen skal løses ved bedre samarbejde 
– ikke ved flere kurser. Hvis lærerne står alene 
i hver deres klasse, kan det ikke lykkes. Men 
hans umiddelbare vurdering er, at det er mu-
ligt at finde tid til det i det nuværende system, 
når der falder lidt ro over hverdagen. 

»Der er ingen, der slipper uden mærker, 
når man gennemfører så store forandringer. 
Og det er altid de svageste, der bliver ramt. 
Men vi arbejder alle sammen for at skærme 
de sårbare børn, og den vilje, der bliver lagt i 
at lave gode løsninger for dem, skal nok give 
resultater i fremtiden. Jeg forstår godt det 
fokus, der er på dem, det går skidt for. Men vi 
kunne altså også fortælle mange gode histo-
rier om, hvor godt det er for andre børn. Og 
det var heller ikke problemfrit med special-
klasserne«. 
pai@dlf.org,  jje@dlf.org

borg Kommune har samtidig med den nye 
fuldinklusionsstrategi ændret tildelingsmo-
dellen, så man ikke længere får tilskud til 
elever med særlige behov. Pengene til spe-
cialundervisning er lagt i den samlede pulje, 
så skolerne får samme lidt højere beløb til 
alle elever. Det er en fordel for for eksempel 
Kulsbjerg Skole, som kun har 0,7 procent 
visiterede elever, men anderledes ser det ud 
for Svend Gønge-Skolen.

»Vi oplever, at vi har fået 20 ekstra børn 
med særlige behov og kun en halv lærerstil-
ling ekstra. Resten skal dækkes af de timer, vi 
allerede har. Vi har fået forklaret, at når pen-
gene bliver fordelt til alle, så bliver der mere 
tid til alle. Det er sikkert rigtigt på nogle af 
de andre skoler, hvor de har fået flere penge, 
men ikke flere specialbørn. Men på Svend 
Gønge-Skolen er vi havnet i fedtefadet, for vi 
ligger i et belastet område og har børn fra et 
opholdssted«, siger Marianne Madsen.

Hvis lærerne går til ledelsen og siger, at 
et barn absolut ikke kan inkluderes, så er 
beskeden den, der er givet fra kommunen: 
Hvis et barn skal sendes til Kompetencecen-
ter Kalvehave, så koster det skolen 300.000 
kroner. Det er det samme som at fyre en 
lærer. 
pai@dlf.org,  jje@dlf.org
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Det betaler sig at klage
 
Mads vil helst gå i normalklasse. Men det kan han ikke uden støtte, og den forsvandt med Vordingborgs 
nye inklusionsstrategi. Heldigvis har hans mor klaget. 

Lone Karrebæk stirrer på brevet i sin hånd. 
Hun er lige kommet ind ad døren til køk-
kenet, og familiens dansk-svenske gårdhund 
skøjter hen over trægulvet for at fange hendes 
opmærksomhed. Men hun har ikke tid. En-
delig har hun fået en visitationsafgørelse om, 
hvor hendes søn Mads skal starte i 7. klasse. 
I marts fik hun et standardbrev om, at Mads 
fremover skal gå i normalklasse. Nu – en uge 
inde i sommerferien – har hun modtaget det 
endelige brev om, hvad der skal ske. 

Men brevet giver ingen reelle svar. 
»Mads tilknyttes 7.b og hold 4. 7.b består af 

28 elever. Hold 4 er knyttet til 6. og 7. årgang 
og består i 1. periode af 12 elever«. 

Men hvad betyder det? Han skal ikke læn-
gere gå i den specialklasse, som han hader, 
men får han så den støtte, han har brug for?

Hun griber med det samme ud efter tele-
fonen for at få en forklaring af skolelederen, 
men han er ikke til at få fat på. For nylig har 
hun fået at vide, at der fremover er fem sko-
ler i stedet for 13, og at skolelederne skal byt-
tes rundt mellem de nye skoler. Så ingen ved 
reelt, hvad der skal ske med børnene. 

Hun kan mærke vreden komme op fra 

maven og svedpletterne, der vokser under 
skjorteærmerne. »Det her er simpelthen 
ikke i orden«. Det seneste år har Mads 
gået i specialklasse på Svend Gønge-
Skolen. Og han har hadet det hele vejen 
igennem. 

»De her børn ligner ikke mig, mor«, si-
ger han tit. Forleden havde en af drengene 
fra specialklassen slået på en af pigerne fra 
3. klasse. »Tænk, hvis de andre tror, at jeg 
også er sådan, fordi jeg går i den klasse«, 
kom han brødebetynget hjem og sagde.

Og nu vil de så putte ham i normalklas-
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se, men uden støtte? Da han gik på friskole, 
mente de, at 13 timers støtte var passende. Da 
de ikke kunne få mere end fem timer, ville de 
ikke længere tage ansvar for hans læring.

Lone ringer til skolechefen, men han 
kender ikke ordlyden af brevet. Og da hun 
får fat på Svend Gønge-Skolens leder, får hun 
indtryk af, at ingen ved, præcis hvad de har 
tænkt sig at gøre. 

På brevets tredje side står der, at en even-
tuel klage skal sendes til skolen, som så vil 
sende den videre til Klagenævnet for Special-
undervisning. »Det bemærkes, at eventuel 
klage skal være Vordingborg Kommune/skole-
lederen i hænde senest onsdag den 1. august 
2012 (inklusive fem dage til forsendelse)«, står 
der. 

Det betyder, at hun ikke kan nå at se, 
hvordan tilbuddet bliver, før klagefristen er 
udløbet. Lone er selv specialundervisnings-
lærer i en anden kommune, og hun har ikke 
tænkt sig at løbe den risiko. Mens hun sætter 
vandet over til en kop kaffe, begynder hun i 
hovedet at formulere den klage, som hun om 
lidt vil gå i kælderen og skrive.

  Forældre og plejeforældre kan klage over en afgø-
relse om specialundervisning inden for fire uger 
efter modtagelse. 

  Klagen sendes til den kommune eller skoleleder, 
som har truffet afgørelsen. Man kan starte med at 
skrive en kort klage, hvor man fortæller, at man vil 
uddybe senere. Den skal indeholde kontaktoplysnin-
ger og visitationsafgørelse.

  Kommunen/skolen har fire uger til at revurdere sa-
gen. Hvis de fastholder afgørelsen, skal de sende 
alle dokumenter til Klagenævnet.

  Forældrene modtager en kopi af samtlige dokumen-
ter og har 14 dage til at komme med bemærknin-
ger. Herefter vurderer en faglig konsulent sagen og 
skriver en afgørelsesindstilling. På førstkommende 
møde træffer Klagenævnet en afgørelse ud fra ind-
stilling og dokumenter.

  Forældrene og kommune/skole modtager afgørelsen 
i løbet af tre hverdage. Afgørelsen er bindende. 

Sådan klager man

»Det er et problem, at skolelederen, der skal betale støtten, 
også er den, der skal vurdere, om der overhovedet skal gives 
støtte. Det duer ikke, at et barn er afhængigt af, om for-
ældrene kan finde ud af at klage«, siger speciallærer Lone 
Karrebæk, som er mor til en dreng med ADHD.

Ny skolestruktur i Vordingborg
28. marts 2012 modtog forældrene til 174 
børn med særlige behov et identisk brev fra 
Vordingborg Kommune. Her stod, at børnene 
fremover skulle gå på den lokale skole. 
Standardbrevene vakte uro. Da sommerferien 
begyndte, modtog forældrene breve med 
den endelige afgørelse. På det tidspunkt var 
samtlige ledere på vej til nye skoler på grund 
af den nye skolestruktur, og lærerne vidste 
endnu ikke, om de skulle blive, og hvilke 
elever de skulle undervise.

På overarbejde syv timer om dagen
»Mor, det er bare det rigtige for mig. Det er 
rart at være sammen med nogle, der trives 
og ligner mig lidt«, siger Mads en af de første 
dage efter sommerferien. 

Men glæden er kort. Selvom det socialt 
kører fint med de 27 andre børn, har han ikke 
en chance for at følge med i timerne. Han skal 
være i skole fra 8 til 15 hver dag, så det er slut 
med ridningen. Og når han dødtræt smider 
sig på den hvide sofa, er der ikke nogen, der 
får noget godt ud af at fortælle ham, at han 
skal stille sin taske på plads. Fodboldmålene i 
haven kalder, og hunden skubber til ham med 
snuden og logrer med halen, men han orker 
ikke at rejse sig igen.

Næste morgen starter en ny dag med syv 
timer på konstant overarbejde. Når læreren 
stiller et spørgsmål, bliver der ofte svaret, før 
Mads når at tænke sit eget svar igennem. Han 
har svært ved at følge med i de bøger, der skal 
læses, og dagen føles endeløs. Han begynder 
at smutte fra timerne og slentrer omkring på 
gangene sammen med de andre elever, som 
også føler sig tilovers.

Lærerne er søde, og som hans mor siger, så 
har de ikke en chance for at hjælpe ham, når 
de samtidig skal tage sig af de 27 andre elever. 

Indimellem drømmer han sig tilbage til 
friskolen, hvor han gik de første fem år. Der 
var de kun mellem otte og seksten i klassen. 
Han elskede at gå i skole. Men på et tidspunkt 
kunne de ikke have ham længere, og nu er 
han her. Og han kæmper. For han vil så gerne 
lære noget. Det er bare så svært. 

Heldagsskole og mange klager
Samtidig med fuld inklusion har Vordingborg 
Kommune indført heldagsskole, så udsko-
lingseleverne går i skole fra 8-15, mellemtrin-
net fra 8-14 og indskolingen fra 8-13. Der er 
ikke tilført ekstra resurser til de ekstra timer. 

Den nye inklusionsstrategi har betydet, 
at Vordingborg sammen med Holbæk er den 
kommune i landet, der har flest klager over 
specialundervisningstilbud per indbygger. 12 
klager i Vordingborg mod for eksempel 20 
klager i hele København. Men kun i en af sa-
gerne har forældrene fået medhold. 

Den bedste julegave
Den dag, Lone går på juleferie, står hun igen 
med et brev i køkkenet. Det er tusmørke, og 
hun tøver med at åbne konvolutten. Det er 
fra Klagenævnet, og det er altafgørende, hvad 
der står. 

Det seneste halve år har hun brugt mange 
timer på at overbevise skolen, kommunen og 
Klagenævnet om, at Mads har brug for støtte. 
Flere gange har det slået hende, hvor uretfær-
digt det er, at man skal være velformuleret, 
have et stort overskud og en masse faglig vi-
den for at kunne begå sig i det her system. 

mads’ hIstorIe:
Mads starter i almindelig børnehaveklasse, men bliver snart flyttet til 
Sværdborg Friskole med kun otte elever i klassen. I 1. og 2. klasse får han 
18 timers støtte om ugen. Derefter 13 timer. 

Som otteårig får han diagnosen ADHD, normaltbegavet. 
Fra 5. klasse kan friskolen kun få fem timers støtte til ham, og da det 

ikke fungerer, får han lov til at gå med pedellen i nogle af timerne, hvil-
ket han elsker. Men friskolen meddeler, at man ikke med kun fem timers 
støtte kan tage ansvar for hans skolegang. 

Han starter i specialklasse på Svend Gønge-Skolen i 6. klasse, men 
hader det. 

I 2012 starter han i en almindelig 7. klasse på Svend Gønge-Skolen. 
Socialt går det fint, men han kan ikke følge med fagligt. Hans mor klager 
og får medhold i klagen, så Mads nu har krav på ni timers støtte om ugen.
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Undervejs sendte hun et bekymringsbrev 
til kommunen og politikerne, og så blev hun 
for alvor en varm kartoffel. Hun har løbende 
talt med vicelederen, og som den første 
forælder fik hun et af de dialogmøder, som 
alle forældre til børn med særlige behov var 
blevet lovet tre af årligt. Her forklarede skole-
lederen hende, at Mads skam fik støtte, men 
en del af den var indirekte – timerne gik til 
det generelle inkluderende læringsmiljø, til 
trivselscoachen, læsevejlederen og til møder 
med ledelsen. 

Hun bliver vred igen, når hun tænker på 
det. »Det skal være så fantastisk det hele, og 
det er det bare slet ikke. Hvis de i det mindste 
bare kunne erkende, at de har for meget at se 
til og ikke har penge til at give den støtte, der 
er behov for. Det ville jeg kunne forstå. Men 
at påstå, at alt er godt …«.

Med bankende hjerte sprætter hun brevet 
op. Og her står det sort på hvidt, at Mads skal 
tildeles ni støttetimer ugentligt a 60 minutter. 
Og timerne skal gå til Mads og ikke til gene-
relle støtteforanstaltninger.

Hun løsner det lille hvide tørklæde med de 
blå engle, som hun har om halsen. Sparker 
skoene af og går på bare tæer over det tykke 
gulvtæppe med de stærke blå, orange og 
røde farver. Mod sædvane blander hun sig en 
gin og tonic og lægger sig på den hvide sofa. 
Hun stiller glasset mellem de små buddhaer i 
vindueskarmen, lukker øjnene og puster ud. 
»Det her var den bedste julegave, jeg kunne 
få. Det her kan betyde, at Mads igen kan blive 
glad for at gå i skole«. 
pai@dlf.org  jje@dlf.org 

Svend Gønge-Skolens skoleleder har set artiklen 
og haft mulighed for at kommentere den.

Læs også
Lones bekymringsbrev til politikerne 
på folkeskolen.dk

Formelt har lærerne ikke pligt til at oplyse forældre om 
muligheden for at klage. Men etisk bør de alligevel gøre 
det. Ellers sidder lederen med et for stort ansvar, mener 
hovedstyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening Niels 
Christian Sauer. 

»Det er en stor svaghed i forvaltningen, at det er skole-
lederen, der har pligt til at informere og vejlede foræl-
drene i at klage, når det også er ham, klagen rammer. 
Det kræver en meget høj moral at opfordre til, at der 
bliver klaget over én selv«. 

Derfor mener han, at lærerne bør gøre forældrene op-
mærksomme på muligheden for at klage, når de selv 
mener, at afgørelsen er på grænsen til at være forkert.

 »Man skal sige til forældrene, at man mener, de bør 
gøre brug af deres ret til at klage – og også tilbyde at 
hjælpe dem med at formulere en klage. Selvom man 
dermed kritiserer sin leder, er det etisk det eneste rig-
tige at gøre. En lærer har altid pligt til at sætte barnets 
tarv forrest«.

Lærere bør opfordre  
forældre til at klage

»Hvorfor skal de  
lave alting om?«

Oliver er autist og har det svært med 
for mange mennesker på én gang. Al-
ligevel blev han sidste år inkluderet i 
en normalklasse. Han har meget svært 
ved at håndtere uroen, men det er ikke 
inklusion, hvis han hele tiden vil være i 
enrum, siger skolen.

Læs Olivers historie på folkeskolen.dk

»Jeg går ud foran  
bilerne, mor«

Det var på ingen måde godt for An-
dreas at blive flyttet fra en specialklasse 
ind i en normalklasse. Men det var først, 
da han truede med selvmord, at skolen 
lyttede til hans behov.

Læs Andreas’ historie på folkeskolen.dk

Der er ikke plads  
til Lucas i folkeskolen

Lucas har diagnosen infantil autisme, 
indlæringsvanskeligheder og moderat 
retarderet. Han kan ikke fungere i en 
normalklasse. Men lige nu sidder han 
alligevel på Svend Gønge-Skolen, mens 
hans forældre drømmer om en skole, 
der kan forstå hans behov.

Læs Lucas’ historie på folkeskolen.dk
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  Hvorfor har I ændret så mange ting samti-
dig?  
 »Vi har i en længere årrække kunnet konsta-
tere, at Vordingborg Kommune klarede sig 
dårligt på folkeskoleområdet. Vi vil gerne sik-
re, at vores børn får en uddannelse og bliver 
gode, selvforsørgende samfundsborgere. Der-
for har vi set på, hvordan folkeskolens penge 
kan bruges smartere. Vi har haft behov for at 
ryste posen for at komme videre«. 

  Nogle forældre til elever med særlige be-
hov har oplevet forløbet kaotisk. Hvorfor 
skulle ændringerne gå stærkt?
 »Jeg synes ikke, det er gået stærkt. Med ele-
ver med særlige behov er det min opfattelse, 
at det ikke kan gå stærkt nok. Det er min op-
levelse både som politiker og som far, at det 
mest robuste i denne verden er vores børn, 
også elever med særlige behov. Desuden kan 
jeg konstatere, at vi har færre klager end tidli-
gere, så det må være det rigtige, vi har gjort«. 

  Men Vordingborg Kommune har stadig 
flest klager per indbygger. Hvordan hæn-
ger det sammen?
 »I 2010 havde vi 19 klager, i 2012 var der 12, 
hvoraf kun én blev omgjort. Jeg anerkender, 
at der er udfordringer for både forældre, børn 
og medarbejdere under en proces som vores, 
men for mig at se er de få klager et udtryk for, 

at vi har gjort det rigtige og opført os ordent-
ligt. På en skole er forældre til elever med 
særlige behov blevet spurgt, om de ville til-
bage til gamle tilbud, og det ville de ikke«.

  Er lærere og kredsen blevet inddraget nok 
i beslutningerne?
 »Først har et udvalg indsamlet erfaringer fra 
kommunens skoler og andre skoler. Herefter 
har vi sendt beslutningsgrundlaget ud i en 
forhøring. Her har skoler, forældre, medarbej-
dere og lærerkreds haft mulighed for at kom-
mentere på det materiale, vi skulle tage be-
slutninger ud fra. Det betød faktisk, at vi på 
nogle punkter ændrede holdning«. 

  Har det været en fair proces for lærerne?
 »Vi har nogle dygtige lærere og medarbejdere, 
så jeg er helt sikker på, at de har kunnet løfte 
opgaven, uanset hvornår de har fået besked. 
Lærerne fra specialtilbuddene er også flyttet 
med ud på skolerne. Det er klart, at nogle 
medarbejdere har oplevet at stå over for en 
ny type opgave, men man må forvente, at de 
har kompetencer til at klare det. Det er en del 
af den faglighed, de bør have med sig fra læ-
reruddannelsen. Derudover har der været et 
særligt uddannelsesforløb om klasserumsle-
delse og inklusion før skoleårets start«.

  I har ændret tildelingen, så hver elev får den 
samme sum, uanset om de er visiterede el-

ler ej. Er det rimeligt, når nogle skoler har 
fået flere inklusionselever end andre?
 »Det er det mest retfærdige, vi har kunnet fin-
de på i øjeblikket, og jeg tror på, at det hænger 
sammen. Der har længe været en tendens til 
at ekskludere, fordi det var nemmere«. 

   Der er i en årrække brugt flere penge på 
specialundervisning, end der var budget-
teret med. Gælden er eftergivet. Men er 
det muligt for skolerne at give gode spe-
cialtilbud for de penge, der ikke rakte før 
omlægningen?
 »En del af det er gammel gæld helt tilbage 
fra kommunesammenlægningen. Og jeg hø-
rer, at det godt kan lade sig gøre at klare spe-
cialundervisningsopgaven for det budget, der 
er. Det er jo opgaven«.

   Pernille Vigsø Bagge har sagt, at I er det 
gode eksempel. Er det her den gode måde 
at drive skole på?
 »Det er i hvert fald én måde at gøre det på. 
Det, der giver mening i Vordingborg, er ikke 
nødvendigvis det, der giver mening i andre 
kommuner. Vi har haft vores egen proces med 
at lægge grundlaget for fremtidens skole. Og 
man må sige, at den folkeskolereform, vi lige 
nu ser på tegnebrættet, i stor grad minder om 
det, vi arbejder med her«.  
jje@dlf.org 

JENNIFEr JENSEN  SPørGEr        BorGMester i VorDinGBorG koMMune Henrik HolMer   SVaRER: 

Vordingborgs borgmester mener ikke, at processen er gået for stærkt, for børn er robuste. Og man  
må forvente, at lærerne har kompetencerne til at varetage de nye opgaver. 

»Folkeskolereformen  
minder om Vordingborg«
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fotograferet

S k o v e n S  p æ d a g o g i k
Timerne vil tage udgangspunkt 
i dyr og planter på bakkesiden. 
næste generation af japanere 

skal leve i balance  
med naturen.

i n d g a n g  t i l  
S k o v e n S  v e r d e n

Håndværkere bygger et træhus, 
som snor sig op ad den skov-

klædte skråning. Det skal være 
indgangsportal til skolen.

F o l k e S k o l e
Dette er ikke en flippet privat-

skole for flippede familier. Det er 
den kommunale folkeskole fra 

1.-6. klasse i den nye by.
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S t o r  d e b a t
Mange genhusningsprojekter 
i Japan har fokus på natur og 

bæredygtighed. Men ikke alle er 
enige i denne dyre og  
langsommelige linje.

U d S i g t  t i l  h a v e t
fra bakken er der udsigt til  

havet, der viste sin kraft i 2011. 
Børnene er i sikkerhed, men de 

skal lære respekt for 
naturen.

Japansk skole i skoven
– i ly for næste tsunami
500 menneskeliv gik tabt ved tsunamien i 2011 i nobiru ved Japans  
østkyst. nu bygger man et nyt nobiru i bakkerne i ly for næste tsunami. 
De kalder det nye nobiru »mini-Danmark«. Børnene skal gå i skole i en 
skole i skoven bygget af træ – i pagt med naturen.

foTo og TeksT: asger røJle
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alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Flere funktioner i Superbog
Superbog kan nu også bruges på børnenes iPads, og har samtidig  

fået både opdateret designet og fået flere funktioner. Bl.a.:

•	 Interaktive	opgaver	til	alle	bøger

•	 Ny	søgefunktion,	hvor	emne	og	lix	kan	kombineres

•	 Nye	lærerfunktioner..

Har I allerede Superbog, får I automatisk den nye version.
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Dansk  ·  0.-6. klasse

Superbog 
på iPad!

NYHED

Superbog er et online-bibliotek 

med adgang til over 250 let-

læsningsbøger, der kan bruges 

til læsetræning og læseop-

levelser – i skolen som i fritiden. 
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I februar holdt vi læsemaraton på Nydamskolen, 
Vester Sottrup ved Sønderborg. 135 elever fra 
4.-9. klasse havde meldt sig til 24 timers non-
stoplæsning. 

Undervejs blev deltagernes læsning supple-
ret af oplæsninger fra inviterede gæster udefra. 
Sønderborgs borgmester Aase Nygaard åbnede 
maraton, og derefter gik det derudad med læs-
ningen. Om formiddagen var også områdets 
dagpleje- og børnehavebørn inviteret til dialogisk 
læsning, og både små og store nød at tage del i 
aktiviteterne.

Over middag læste 1. årgang højt for deres 
bedsteforældre, og senere på dagen var der 
forfatteroplæsninger via Skype med forfat-
terne Manu Sareen og Josefine Ottesen, der 

læste højt af henholdsvis »Iqbal Farooq« og 
»Krigeren«. 

Sponsorer for eleverne
Det var frivilligt at deltage i maraton, da det na-
turligvis kræver stor vilje og motivation at læse 
i 24 timer. Men resten af skolen tog dog også 
del i læsemaraton ved at læse i alle klasser 
og alle fag. 

Eleverne kunne endda søge 
sponsorer til deres læsning. De 
kunne få forældre, bedstefor-
ældre, mostre og onkler til at 
sponsorere deres læsning med 
x antal kroner for x antal læste 
sider. Alle indtægter fra spons-
orlæsning gik til klassekasserne. 

Og der blev virkelig læst og talt 
sider op døgnet igennem. Fredag morgen 
var det nogle trætte elever, der kunne slutte læ-
semaraton af med udsigt til en velfortjent vin-
terferie. Også blandt skolens voksne var der po-

sitiv stemning over for læsemaraton. Frivillige og 
pensionerede lærere hjalp til med bespisningen 
af de mange læsende maratondeltagere.

Motivation og inspiration
Formanden for skolebestyrelsen, Tommy Fi-
scher, udtalte stor tilfredshed med arrange-

mentet. Med læsemaraton har vi ønsket 
at sætte fokus på læsning, men da vi 

ved, at læsning er nært knyttet til 
motivation, så er det også vigtigt 
at få oplevelser og inspiration 
knyttet til læsningen. De mange 
oplæsninger i døgnets løb satte 
fokus på bøgernes verden og 

gav forhåbentlig masser af in-
spiration til fortsat læsning. En-

delig var det også et mål at lade de 
læselystne børn og unge få lejlighed til at 

møde voksne læsende rollemodeller.
Der blev læst 74.911 sider ... 

TEKST 
Karina nørager Larsen
LæSEVEJLEDEr  
NyDAMSKOLEN

135 elever fra Nydamskolen i Sønderjylland læste nonstop i 24 timer.
Læsemaraton

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

og dele viden, råd og  
billeder.

De mange oplæs-
ninger i døgnets løb 
satte fokus på  
bøgernes verden 
og gav forhåbentlig 
masser af inspiration 
til fortsat læsning. 
Tommy Fischer 
Formanden for skolebestyrelsen

Eleverne på Nydamskolen kunne søge sponsorer til klassekasserne, da de deltog i 24 timers læsemaraton - eleverne 
læste op for deres bedsteforældre, og der var også forfatteroplæsninger ved Manu Sareen og Josefine Ottesen.
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•	 Interaktive	opgaver	til	alle	bøger
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Eleven i 5. klasse, der oplever, at teksterne i 
fagene bliver sværere at læse, får ikke støtte 
til læsearbejdet i læremidlerne til danskun-
dervisningen. Eleven lærer ikke at læse sig til 
faglig viden og får ikke blik for, hvordan man 
kan læse sig til viden i andre faglige sammen-
hænge. 

Det er en af de mere kritiske konklusio-
ner på et netop gennemført læremiddeltjek 
af fem systemer til dansk på mellemtrinnet 
(»Fandango«, »Plot 5«, »Pegasus«, »d’dansk« 
og »danskfaget.dk«). Tjekket peger på gen-
nemgående problematikker, som har betyd-
ning for brug af systemerne – og for diskus-
sion af danskfaget.  

Læsning i danskfaget
Tjekket undersøger, om læremidlerne støt-
ter udviklingen af sprog- og læseforståelse. 
Det korte svar er nej. Eleverne bliver ikke 
hjulpet til at læse sig til faglig viden, de bliver 
aldrig bevidste om forskellige teksttyper, og 
læremidlerne skaber derfor ikke det ønskelige 
afsæt for læsning af tekster i andre fag. Gen-
nemgående problematikker er:
•  De skønlitterære tekster dominerer. Der 

arbejdes systematisk med læseforståelse af 
disse tekster. Eleverne kan få det indtryk, at 
sådan læses alle tekster, men når man læser 
fagtekster, spiller læseformål, fremstillings-
form og det multimodale forhold mellem 
tekst og billeder en væsentlig rolle, som ar-
bejdet med litterære tekster ikke nødvendig-
vis sætter fokus på. Hvis læremidlerne skal 
ruste eleverne til at læse mange forskellige 
typer af tekster, er det nødvendigt at udvide 
læremidlerne med mere varierede tekster 
og flere læseforståelsesstrategier.

•  Der er for få aktiviteter, der understøtter 
dybere læseforståelsesstrategier. Kun få akti-
viteter hjælper eleverne til at reflektere over 
deres læsning og dermed til at udvikle deres 
bevidsthed om sig selv som læser. Lærervej-
ledningerne opfordrer læreren til at støtte 
eleverne i at være aktive læsere, men uden 
at støtte læreren i at modellere og eksplicit 
guide eleverne heri.

•  Der er ikke fokus på elevernes læseerfa-
ringer. Elevernes selvstændige læsning er 
væsentlig for den fortsatte læseudvikling. 
Derfor er det ikke nok blot at opfordre til 
frilæsning og til, at eleverne kan dele læse-
oplevelser med hinanden. 

•  Endelig er det bekymrende, at tosprogede 
elevers læsning stort set er fraværende i 
læremidlerne. Viden om tosprogede elevers 
læseudvikling integreres ikke, og lærerne får 
ikke greb til at håndtere denne udfordring. 

Faglig læsning i dansk er læsning af fagets 
tekster. Disse indgår ofte som formidlings-
tekster i læremidlerne. Men det er ikke nok, 
at der i lærervejledningen står, at læremidlets 
egne formidlingstekster kan betragtes som 

fagtekster, når elevernes tænke- og læsear-
bejde ikke modelleres. Ved læsning af en af 
fagets egne fagtekster (Weinreichs »Børnenes 
litteraturhistorie«) bliver selve litteratur-
historien sekundær i elevernes arbejde. 
Målet med aktiviteterne er ikke, at eleverne 
udvikler et reflekteret forhold til læsning 
af litteraturhistorie. Eleverne skal derimod 
kun lære at anvende læsefaglige værktøjer. 
Det er en skam. Læsningen afsluttes med, at 
eleverne skal præsentere en god bog, de har 
læst. Hvad med elevernes nyerhvervede   
viden om børnelitteraturhistorie? Den skal 
de ikke bruge. Fokus på skønlitteratur og 
læseteknik gør, at der ikke bliver tale om 
faglig læsning, men læsning af fagtekst uden 
refleksion over, hvad det vil sige at læse for 
at lære.

Læsning af danskfaget
Tjekket viser ikke kun, at der 
arbejdes for usystematisk med 
udvikling af elevernes læse-
kompetencer. Set i et fagdidak-
tisk perspektiv må man også 
spørge: Hvilke tekster, hvorfor 
og hvordan? Er formålet med for eksem-
pel »Fandango«, at eleverne skal blive dygtige 
til at analysere tekster, eller at de skal blive 
dygtige til at bruge tekstanalytiske værktøjer 
på tekster? Der er en fare for, at tekstarbejdet 
instrumentaliseres. Dette gælder også lære-
midlernes fokus på genre som formelle træk 
ved tekster.

Tjekket tegner et billede af et fag, hvor 
man har glemt, hvorfor man skal arbejde 
med genrer og analytiske begreber, og hvor 

Trods flere års fokus på faglig læsning viser et nyt læremiddeltjek, at fem populære dansksystemer  
giver et dårligt afsæt for læsning af tekster i andre fag.

kronik
Thomas Illum hansen,  
ph.d., leder af naTIonalT  
VIdencenTer for læremIdler, 
læremIddel.dk, og  

dorThe carlsen,  
lekTor, læremIddel.dk

Læremidler i dansk  
støtter ikke faglig læsning
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arbejdet med litteratur er blevet prioriteret 
på bekostning af andre teksttyper.

Dansk er et tekstfag
For en umiddelbar betragtning rummer de 
tjekkede læremidler et bredt tekstudvalg: 
litterære tekster, computerspil, film og klippe-
kunst. Men det er alt sammen tekster, der er 
kendetegnet ved deres æstetiske funktion. De 
giver en æstetisk oplevelse og hører hjemme 
i kultursfæren. Til gengæld er der ikke mange 
tekster fra hverdagslivet.

Konsekvensen er, at læremidlerne støtter 
eleverne i at udvikle en fortolkningskom-
petence, men ikke en kritisk kommunikati-
onskompetence. Dansklæreren kan bruge 
de æstetiske tekster til at skabe et rum for 

Læs mere på www.læremiddeltjek.dk
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indlevelse og etiske, sociale og eksistentielle 
diskussioner. Derimod er æstetiske tekster 
ikke velegnede til at sætte fokus på kontek-
stens betydning for kommunikation med 
tekster. Hertil har man brug for fagtekster 
og praktiske tekster, der er kendetegnet ved 
deres funktion og sociale formål. Blogindlæg, 
valgmateriale og leksikonopslag har kontekst-
bestemte funktioner, som man har brug for at 
kunne forholde sig kritisk og reflekterende til. 

Hvis læremidlerne afspejler 
praksis, så uddanner dansk-
faget eleverne som æstetikere 
og deltagere i en kulturel of-
fentlighed. Det er en vigtig opgave, men 
den må ikke udgrænse andre lige så vigtige 
danskfaglige opgaver. Eleverne skal også være 
borgere og brugere i et offentligt system, og 
det kræver, at der arbejdes med en flerhed af 
teksttyper og kompetencer i danskfaget.  
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debatteret

Den højtprofilerede 
folkeskolereform

I skrivende stund sidder partierne bag folke-
skoleloven i intense forhandlinger om en ny 
folkeskolereform. Det er som bekendt den 
tredje højtprofilerede folkeskolereform siden 
2003, og i en periode på syv år op gennem 
nullerne blev folkeskoleloven ændret ikke 
mindre end 28 gange. Statsministeren pro-
klamerede da også i Folketingets afslutnings-
debat: »Nu skal der være ro om folkeskolen!« 
(Det fik vi også at vide i 2003 og i 2006, men 
nu skal det altså være!)

Får vi så den afgørende reform, der er 
funderet i den nyeste viden fra den pædago-
giske forskning og funderet på den viden, der 
hele tiden genereres i lærernes praksis ude i 
skolerne, eller får vi et kludetæppe af politi-
ske kompromiser, hvor det vigtigste er, at alle 
partier over for medierne kan dokumentere, 
at de sandelig også havde indflydelse? Ja, 
bedøm selv!

Der er næppe tvivl om, at der sammen 
med reformen bliver afsat penge til mere 
efteruddannelse. Det er entydigt godt, at 
efteruddannelsesmulighederne styrkes. Vi vil 
formentlig igen og igen høre, at der er blevet 
afsat en milliard til mere efteruddannelse. En 
milliard er jo frygteligt mange penge, men 
når der er tale om det samlede beløb frem 
til 2020, og beløbet skal dække såvel lærere, 
ledere som pædagoger, ja, så betyder det 
altså, at der i gennemsnit vil være syv-otte 
ekstra efteruddannelsestimer per lærer per 
år. Dermed vil efteruddannelsesmulighederne 
være bragt tilbage på det niveau, de lå på for 
tre-fire år siden. På det tidspunkt dokumen-
terede en OECD-undersøgelse, at Danmark lå 
helt i bund, når det gjaldt efteruddannelse af 
lærere. Husker partierne at fortælle det, når 
de præsenterer deres reform?

Eleverne får flere timer. Det er der bred 

enighed om. Flere undervisningstimer er 
godt, hvis der er tale om timer med høj kva-
litet, ellers har det ikke betydning for elever-
nes faglige niveau. Ministeren vil formentlig 
undgå at komme for meget ind på, hvordan 
disse ekstra timer skal finansieres. Hidtil har 
regeringen givet udtryk for, at det var lærer-
nes arbejdstidsregler, der skulle løse det lille 
problem, og det vil den formentlig hævde, 
at det har den sikret gennem sit lovindgreb 
L215 i vores overenskomstforhandlinger, men 
det er jo noget vrøvl. Lovindgrebet giver jo 
ikke i sig selv mere undervisning til eleverne. 

Det sker kun, hvis kommunerne systematisk 
bruger L215 til at skrue op for undervisningen 
på bekostning af forberedelsen, skoleudvik-
lingen, teamarbejdet, den faglige sparring 
og de andre ting, der er helt afgørende for 
kvaliteten i den undervisning, som eleverne 
får. Husker partierne at fortælle det, når de 
præsenterer deres reform?

En folkeskolereform skal tilrettelægges og 
gennemføres i tæt samarbejde med skolens 
parter – ikke mindst de lærere, der skal sikre 
udviklingen i elevernes undervisning. Vi skal 
tage ved lære af udlandet og indse, at udvik-
lingen af folkeskolen skal være et langsigtet 
systematisk projekt, der bygger på den viden, 
vi har fra forskningen og praksiserfaringen fra 
skolerne. Når det sker, vil vi for alvor i fælles-
skab kunne løfte folkeskolen. 

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

Niels Christian Sauer:
»… Den optagelsessamtale, 
som de kinesiske elever har 
været igennem, har tydeligvis 
haft til formål at sikre, at ele-
ver, der ikke levede op til den 
af skole nummer 69 ønskede 
grad af ’uddannelsesparathed’, 
skulle søge andre græsgange. 
I hvilken udstrækning dette 
rent faktisk er sket, ved vi altså 
ikke; men det er heller ikke af-
gørende. Alene det, at elever, 
der ville ind i klassen, skulle 
igennem en sådan procedure, er 
rigeligt til at holde de svageste 
elever væk«.

}Klip fra blogindlægget »9.z 
mod Kina, fortsat«

Bettina Buch: 
»… Programmet var underhold-
ning, men danne basis for at 
udtale sig om folkeskolen eller 
det kinesiske skolesystem, for 
ikke at tale om hvilket der er 
bedst, det kunne den ikke …«.
Martin Hansen:
»… Tv er ikke forskning, og 9.z-
programmerne kan ikke anføres 
som bevis for noget som helst. 
Der er tale om så forsvindende 
små stikprøver, som slet ikke er 
sikret nogen form for repræsen-
tativitet, at det aldrig vil give 
mening at drage konklusioner 
om henholdsvis det danske og 
det kinesiske undervisningssy-
stem på baggrund af en sam-
menligning. Var elevgrundlaget 
præcis det samme, ville det 
fortsat være forkert at bruge 
klassernes testresultater som 
udtryk for andet end netop de 
to klassers testresultater. Det 
er for mig derfor helt tosset, at 
folkeskolen.dk og dets debat-
tører bruger så meget krudt på 
at diskutere, om elevgrundlaget 
for de to skoler er ens, når det 
er fuldstændigt ligegyldigt for, 
hvilke konklusioner man kan 
drage af programmerne …«.

 Ministeren vil 
formentlig undgå 
at komme for  
meget ind på, 
hvordan disse 
ekstra timer skal 
finansieres.

DLF mener
AnDers bonDo chrIsTensen 
formAnD for DLf  
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Kære Bjarne Kent Nielsen.
Jeg er helt uenig i din fremstilling af og re-

torik vedrørende lærerarbejdet (debatindlæg i 
Folkeskolen nummer 10, redaktionen).

Skolelederforeningen har i hele forhand-
lingsforløbet fremhævet, at vi har ønsket et 
større ledelsesmæssigt råderum, bedre flek-
sibilitetsmuligheder og en aftale, der i højere 
grad understøtter fællesskabet og samarbej-
det i skolen.

Skolelederne vil understøtte lærerarbejdet 
som det professionsarbejde, det er og skal 
være. Lærerarbejde skal også fremover være 
præget af høj grad af autonomi, ansvar, enga-

gement og kvalitetsbevidsthed. Uanset om det 
er i op- eller nedgangstider.

Men fællesskabet og et meget tættere 
samarbejde i selve undervisningen skal priori-
teres op. Det vil give bedre resultater for ele-
verne, og det vil give et bedre arbejdsmiljø.

Ledelse skal i den sammenhæng handle 
om fordeling af arbejdsopgaver og ikke om 
tidtælleri. Der er en bestemt mængde arbejde 
på skolen, der skal udføres. Det skal fordeles 
så kvalitetsbevidst og retfærdigt som muligt 
mellem de medarbejdere, der er ansat. 

»Pølsefabriklønarbejdere« er der ikke 
plads til i folkeskolen.

Anders Balle, skoleleder, formand for Skolelederforeningen, svar til Bjarne Kent Nielsen

Fordeling aF arbejdsopgaver  
– iKKe tidtælleri

Bent Thøsing, pensioneret viceinspektør, Nr. Åby

Lov om ro i klasserne – det er jo genialt
Man overvejer nu fra Dansk Folkepartis side 
at lovgive om ro i klasserne i folkeskolen 
(Politiken.dk den 14. maj, redaktionen). Ja, 
hvorfor har man ikke tænkt på det noget før? 
Hvis man fortsætter den tankegang, er der 
virkelig mange, mange penge at spare. Man 
kunne forbyde alle indbrud, alle former for 
vold og al anden kriminalitet. På den måde 
kunne man spare politiet, fængslerne og Kri-
minalforsorgen. Ja, man kunne også forbyde 
al narkomani, cykelkørsel uden lygter, når det 
er mørkt. Men ved nærmere eftertanke er der 
jo lovgivet på alle disse områder med et noget 
pauvert resultat. Man kunne jo med nogen 
ret frygte, at det ville gå på samme måde med 
loven om uro i klasserne i folkeskolen. Det er 
vel i virkeligheden så som så med »genialite-
ten« i forslaget. Det kan jo også være derfor, 
at ingen andre har foreslået noget sådant.

Det er trods alt meget sjældent, at man 
præsenteres for en så fuldkommen naiv uvi-
denhed, og så tilmed hos et partis talsmand 
på området. Nå, det er nu ikke helt enestå-
ende, det er forekommet før.

Tidligere var der absolut ingen, som talte i 
mobiltelefon i timerne, måske fordi den ikke 
var opfundet! Men til gengæld kastede man 
med kridt, skød med papirkugler, varmede 
grifler i kakkelovnen, så de skreg mod tavlen, 
fyldte snot i blækhusene og så videre. Grun-
den til, at uroen er tiltaget, hvis den da er 
det, er, at man stort set har forbudt lærerne 
at straffe eleverne. Læreren skal nu være så 
inspirerende, at eleverne sidder med åben 
mund og polypper og sluger hver en sætning, 
som læreren måtte udspy. Det har alle ele-
verne nu aldrig gjort, og det kommer de nok 
heller aldrig til.

Der var vel tidligere tre-fem procent (gym-
nasiedelen), som gjorde det. I vore dage er 
der vel 30 procent (gymnasiedelen), som hø-
rer efter, og så er der 20 procent, som absolut 
ikke gør det. Det levner 50 procent, som bare 
skal have det overstået. Så held og lykke med 
lovgivningen. Man må så håbe, at alle elever 
får lært at læse godt nok, så de kan forstå lo-
ven og rette sig efter den.

Den danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse

Fra alle skoleformer optages lære-
re og lærerægtefæller/samlevere 
og ligeledes pædagoger, der ikke 
er fyldt 50 år.
 
Der kan tegnes begravelsesfor-
sikringer på op til 25.000 kr. 
Præmien er lav, og når man er 
fyldt 70 år, ophører præmiebe-
talingen. Kontakt undertegnede 
formand pr. telefon eller e-mail: 
jmejlgaard@mail.tele.dk eller søg 
evt. på www.ddlb.dk for nærmere 
oplysninger.
 
Det kommer gerne bag på de 
fleste, hvor store udgifter der kan 
være i forbindelse med død og 
begravelse. Vi skal derfor stærkt 
tilråde, at man tegner et medlem-
skab af DLB. Herved kan man sikre 
de efterladte en begravelseshjælp, 
som kan være til stor hjælp, når 
den tid kommer.
 
Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 9756 8057

Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. Mak-
simalt 1.750 enheder inklusive mellemrum. Redaktionen forbeholder sig 
altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen  nummer 13 
skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 31. juli klokken 9.00.
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Vinder af Gyldendals 
Læremiddelpris 2012!  

DANSK DIREKTE er kendt for sit skarpe danskfaglige fokus og 

sine klare læringsmål. Nu udkommer Dansk direkte også til ind-

skolingen!

Øvelse gør mester, og man bliver kun en god skriver ved at skri-

ve meget. Derfor er Dansk direkte et arbejdskrævende materia-

le med masser af stof. Til de elever, der har brug for flere udfor-

dringer eller mere træning, er der i den fyldige lærervejledning 

et stort antal kopiark. Desuden er der løbende indbygget evalu-

eringsark.

Der er udarbejdet en i-bog, identisk med den fysiske elevbog, 

som kan lette gennemgangen af opgaverne i klassen.

Dansk direkte 3 Elevbog      kr. 75,- ex moms

8760

DANSK DIREKTE 

– skarpt danskfagligt fokus

DANSK

BRUG VORES WEBSHOP PÅ GYLDENDAL-UDDANNELSE.DK

Udkommer ultimo juni

køb
4% onlinerabat

se
på websitet

bestil
til gennemsyn
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Læs udførligt program på:
à  folkeskolen.dk 

Tag med til Beijing, hvor vi skal opleve Nordkinas 
største kulturelle højdepunkter, historie og hverdag.

Kina er et land med en helt utrolig og unik hi-
storie, og det er især historien, kulturen og de 
smukke landskaber, der danner rammer om dette 
fantastiske land. Der er mulighed for at bruge ti-
den på egen hånd eller at tilkøbe en spændende 
udflugtspakke. Eventyret starter i Kinas hoved-
stad Beijing, hvor vi skal opleve byens og omeg-

te By, byplansmuseet og traditionelt tehus.
Dag 4 Lama Templet, Trommetårnet, hutonger, 
cykeltaxi og »Silkemarkedet«.
Dag 5 Cloisonné-fabrik, »Åndealleen«, Ming-
gravene, lokal landsby og Den Kinesiske Mur.
Dag 6 Tai-chi, pandaer i Beijing Zoo, Sommer-
paladset, Himlens Tempel og Perlemarkedet.
Dag 7 Oplevelser på egen hånd og Peking-and.
Dag 8 Hjemrejse og ankomst til Danmark. 

■  Afrejse og pris: 12. oktober. Per person i delt 
dobbeltværelse: 8.990 kroner. Tillæg for en-
keltværelse: 1.190 kroner. Udflugtspakken: 
1.990 kroner.

■  Med i prisen: Fly København-Beijing tur/retur 
med SAS. Udflugter og transport efter pro-
grammet. Indkvartering i delt dobbeltværelse. 
Morgenmad dagligt. Skatter og afgifter. Dansk 
rejseleder.

■  Udflugtspakken inkluderer: Alle udflugter 
ifølge program. Fire gange frokost og seks 
gange aftensmad. Drikkevarer til frokost og af-
tensmad, øl/vand.

■  Information og bestilling: Læs udførligt pro-
gram på folkeskolen.dk. Team Benns, telefon 
65 65 65 60 – mail asien@team-benns.
com. Oplys rejsekode FO.

Beijing i efterårsferien
Den Kinesiske Mur er et 
af de over 15 udflugts-
mål på rejsen i oktober.

læserrejse

nens største kulturelle og historiske seværdig-
heder, som blandt andet omfatter Den Forbudte 
By, Sommerpaladset og Himlens Tempel. Vi skal 
naturligvis også ud at gå på Den Kinesiske Mur.
Dag 1 Afrejse til Beijing.
Dag 2 Det Olympiske Stadion og velkomstmiddag.
Dag 3 Den Himmelske Freds Plads, Den Forbud-

Følg med og deltag i debatten på

gyldendal-uddannelse.dk tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk
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Øvelse gør mester, og man bliver kun en god skriver ved at skri-

ve meget. Derfor er Dansk direkte et arbejdskrævende materia-

le med masser af stof. Til de elever, der har brug for flere udfor-

dringer eller mere træning, er der i den fyldige lærervejledning 

et stort antal kopiark. Desuden er der løbende indbygget evalu-

eringsark.

Der er udarbejdet en i-bog, identisk med den fysiske elevbog, 

som kan lette gennemgangen af opgaverne i klassen.

Dansk direkte 3 Elevbog      kr. 75,- ex moms
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Alle Børn Cykler arrangeres af  
Cyklistforbundet  i samarbejde  
med TrygFonden.

Vær med i Danmarks sjoveste og klogeste cykeldyst.  
Det er gratis. Og I kan vinde seje præmier!  
Tilmeld jer nu på www.abc-abc.dk
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ny viden
 

Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
○   JohN Villy olseN / jvo@dlf.org /  esbeN christeNseN / esc@dlf.org 

»I den teknokratiske sfære er man vant til at indsamle så-
kaldte ’fakta’ og at beregne korrelationer på en helt ureflek-
teret måde i en blanding af managementteknik og anvendt 
erhvervs- og nationaløkonomi. et pragteksempel på, hvor 
ureflekteret dette kan foregå, er oecd’s policydokument, 
der går under betegnelsen Pisa«.

en række unge pædagogiske forskere diskuterer i det 
nye nummer (2/13) af »dansk pædagogisk Tidsskrift« 
kritisk den evidensdagsorden, der i disse år dominerer den 
pædagogiske videnskab og uddannelsespolitik i danmark 
og i mange andre vestlige lande. en af dem, pædagogikstu-
derende josephine Anna Billesø, gennemgår artikler af tre 
vilde og oprørske tidligere professorer i pædagogik, Peter 
Kemp, Knud grue-sørensen og staf callewaert. Artiklerne, 
hun gennemgår, har sigende titler som »Pædagogik mellem 
videnskab og filosofi« (1965) og »Pædagogik – videnskab 
eller professionsviden« (2007). citatet ovenfor stammer fra 
sidstnævnte artikel, der er skrevet af callewaert.

er 1960’ernes og 1970’ernes kritiske pædagogik ved at 
komme tilbage på universiteterne i fornyet form i et opgør 
med den herskende evidenstænkning? læs selv.

Nyt partnerskab skal udvikle digitale    læringsmiljøer

Tilbage til  
den kritiske  
pædagogik

Læs mere på dpt.dk

der er brug for at udvikle viden om, hvordan 
man bedst udnytter og udvikler digitale læ-
ringsmiljøer.

det mener i hvert fald silkeborg Kom-
mune, via University college og Aarhus Uni-
versitet – de tre parter har derfor indgået et 
partnerskab, hvor det er målet at etablere 
et fælles forsknings- og udviklingssamar-
bejde, der skal se på digitale læringsmidler for 
0-18-årige i forhold til skole- og institutions-
ledelse samt medborgerskab og inklusion.

»det er vigtigt at udforske og udvikle nye 
måder at lære på, så vi kan give børn og unge 
det bedst mulige udgangspunkt fremadret-

tet. det gælder ikke mindst digitale lære-
midler, der rummer helt nye muligheder for 
at skabe et kreativt og innovativt miljø. der-
udover rummer udviklingsarbejdet en række 
andre spændende perspektiver, for eksempel 
at styrke samspillet mellem forældre og skole 
gennem digitale platforme«, siger søren Kri-
stensen, formand for børne- og ungeudvalget 
i silkeborg Kommune, i en præsentation af 
samarbejdet.

det bliver uddybet af erik Hygum, direktør 
for Pædagogisk-socialfaglig Højskole, via 
University college: 

»det nye partnerskab giver mulighed for 

foto: k.W
. Barrett

TidsskrifTeT  
Unge pædagoger 
 

Bestilles og betales på www.u-p.dk

Unge Pædagoger
Edvard Griegsgade 2 
2100 København Ø
Telefon +45 3929 1548
u-p@u-p.dk

nr. 1 / 2013 

TEMA: 
Pædagogiske færdigretter

Artiklerne kaster et kritisk blik på 
tre forskellige typer af lærings- og 
klasseledelsesstrategier, der har vundet 
indpas i eller er blevet trukket ned 
over hovedet på mange skoler i dag: 
pædagogiske koncepter, - modeller  
og socialpædagogiske spil. 

112 sider - 112 kr.

nr. 2 / 2013: 

TEMA: 
Syv “syndefulde” skarpe!

Med udgangspunkt i de syv dødssynder: 
Hovmod, Misundelse, Vrede, 
Dovenskab, Griskhed, Fråseri og Vellyst 
sættes folkeskolen til debat. Målet 
er at provokere, vende tingene på 
hovedet og få læserne op af stolene til 
tænksomme øjeblikke.

96 sider – 96 kr.
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I folkeskolen nummer 9 bragte vi i samarbejde med landsnet-
værket af folkekirkelige skoletjenester en konkurrence, hvor man 
skulle kæde fem kunstværker sammen med fem begreber. 
det korrekte svar er: 1B, 2c, 3e, 4A, 5d.
vinderne er fundet ved lodtrækning blandt de rigtige besvarelser: 
1.-præmie: Karen Aagaard Nielsen, randers 
2.-præmie: stefanie Harbo, esbjerg
3.-præmie: Bodil Kjær, viborg.

vindere af  
Kierkegaard- 
konkurrencen

Samtalegrupper  
for børn af indsatte
4.000 børn i danmark har en mor eller far, 
der er fængslet. røde Kors har erfaret, at 
disse børn ofte oplever at føle skam, skyld, 
usikkerhed eller angst. derfor tilbyder røde 
Kors nu gratis samtalegrupper i København, 
Aarhus, odense og Aalborg. lærere opfor-
dres til at henvise til samtalegrupperne, hvis 
de er i kontakt med et barn, hvis mor eller far 
er indsat. I juni måned foretages visitations-
samtaler med børn, der skal med i de grup-
per, der starter efter sommerferien. 

Danmarksmester-
skab i sol
Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens solkampag-
ne afholder i samarbejde med experimentarium dan-
marksmesterskab i sol for udskolingselever i 8.-10. 
klasse. I et tværfagligt undervisningsforløb i dansk og 
naturfag skal eleverne agere forandringsagenter, der 
skal skabe flere skyggemuligheder i lokalmiljøet. Kon-
kurrencebidraget er en film på maksimalt tre minut-
ter – førstepræmien er 20.000 kroner. Konkurrencen 
finder sted fra 15. august til slutningen af september. 
deltagelse er gratis, og der er lærervejledning med 
tæt kobling til trinmålene.

Ved Jennifer Jensen / jje@dlf.org

 

Nyt partnerskab skal udvikle digitale    læringsmiljøer

Med partnerskabet 
glæder Aarhus Uni-
versitet sig over at få 
mulighed for prak-
sisnær forskning og 
videnudveksling.

foto: k.W
. Barrett

forskningsprojekter, der kan skabe helt ny viden 
om it og pædagogik. vi kan blandt andet få svar 
på, hvordan forskellige teknologier udvikles og 
bruges bedst til at fremme børn og unges læring. 
gennem partnerskabet skal vi for eksempel også 
udvikle viden om, hvordan der kan kommunikeres 
med elevernes forældre på nye og bedre måder 
gennem digitale platforme. I forskningen vil lærer- 
og pædagogstuderende blive involveret gennem 
deres bachelorprojekter – til gavn for både forsk-
ningen og uddannelsen af kommende pædagoger 
og lærere«, siger han.

det nye partnerskab skal dækkes økonomisk 
inden for de almindelige budgetter.

Læs mere på rødekors.dk/ 
børnafindsatte

Læs mere på experimentarium.dk/undervisning/
paa-skolen

Sæt madpakken 
på skemaet!

Sund madpakke = energi 
+ indlæring

Deltag i den årlige temadag “Madpakkens Dag” 
torsdag d. 5. september. Sæt  fokus på sundhed og 
værdien af madpakkens indhold sammen med dine 
elever. 

Schulstad og Hjemkundskabslærerforeningen har 
udarbejdet undervisningsmateriale for 4-7 klasse. 

Målet med undervisningsmaterialet er, at øge elever-
nes generelle viden om madpakken gennem en 
ernæringsmæssig og naturvidenskabelig tilgang. 

Tilmeld din klasse på schulstad.dk fra 17. juni 2013.

De første 500 klasser der 
tilmelder sig, får gratis brød!

Madpakkens Dag 2013
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interviewet

dansklf.dk – dansklf@dansklf.dk – 3379 0010

Os fra Blomsterkvarteret er til oplæsning og til selvstændig 
læsning i 2.-4. klasse. Oplæsninger, opgaver og andet ekstra-
materiale finder du på dansklf.dk
Pris pr. bog 87,- ekskl. moms
Bestil bøgerne via dansklf.dk/butik

OS FRA 
BLOMSTER-
KVARTERET

4 NYE 
BØGER 

I SERIEN OM 
DE FIRE 

BØRN OG DET 
FINURLIGE 
UNIVERS I 

SNOGSTRUP

Lærere har  
for lidt fokus på 
skrivning

TeksT Pernille Aisinger

Der er en generel opfattelse af, 
at forfatter er noget, man er født 
til at blive, ikke noget, man kan 
lære. Det er en del af årsagen til, 
at mange ikke tænker, at man kan 
undervise i skrivning, fortæller 
professor Steve Graham fra Ari-
zona State University.

»Men selv om Hemingway må-
ske var mere talentfuld, så bety-
der det ikke, at vi andre ikke kan 
lære at skrive godt. Og sandheden 
er, at hvis vi ikke lærer børn at 
skrive godt, så får de svært ved 
at få et godt job. Og de vil faktisk 
også få svært ved at klare sig so-
cialt. Skrivning er mindst lige så 
vigtigt som læsning, matematik og 
naturfag«.

lærere kan ikke lide at skrive
Steve Graham er lærer og profes-
sor i specialundervisning, og han 
har gennem de seneste 25 år for-
sket i betydningen af skrivning og 
udgivet en lang række bøger om 
specialundervisning og skrivning.

Hans forskning viser, at skrive-
undervisning ikke er god nok.

»Vi bruger ikke nok tid på at 
skrive i skolen. Og der er meget 
lidt instruktion i, hvordan man 
skriver. Det er der flere grunde til. 

Dels tror mange som sagt ikke, at 
kvalitetsskrivning er noget, man 
kan lære. Dels er det faktisk ret 
svært at undervise i. Samtidig har 
det ikke været prioriteret højt po-
litisk. Og endelig er det sådan, at 
størstedelen af lærerne, når man 
spørger dem, ikke selv kan lide at 
skrive«.

I USA er der yderligere den fak-
tor, at det er meget svært at teste 
i skrivning, og som Steve Graham 
med et skævt smil forklarer, så 
bliver der arbejdet på at finde en 
måde at teste det på. For skriv-
ning er ved at få mere fokus, og 
hvis noget er vigtigt i USA, så skal 
man også kunne teste det.

seks punkter til bedømmelse
Steve Graham understreger, at 
der skal undervises både i den 
instrumentelle del af skrivningen – 
grammatikken og stavningen – og i 
hvordan man skriver godt. Og det 
er meget vigtigt, at de to ting ikke 
bliver adskilt. 

Børnene skal lære strategier 
for god skrivning i alle fag, og 
samtidig skal de lære det instru-
mentelle. 

Steve Graham har seks punk-
ter, som han mener, man bør tage 
med i en bedømmelse af en tekst.

Man ser på, hvor mange ideer 
teksten indeholder, og hvor godt 
de er udfoldet. Man ser på or-

skrivning er essentielt at lære 
børnene, mener den amerikanske 
topforsker Steve Graham. Men det 
er svært at undervise i, så han giver 
et par fif.
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OPFIND OG LÆR!

SÆT DINE 6. OG 
7. KL. ELEVERS 

SPIRENDE  
IDÉER I SPIL 

Deltag i Projekt Edison: 
En opfinderkonkurrence 
for 6. og 7. klasse.

 

Tilmelding senest 
fredag den 14. juni.

Læs mere om Edison:
ffe-ye.dk/edison

TAKE IT TO THE

NextLevel!
EN PROJEKT-
KONKURRENCE 
FOR 8. - 10. KL.

FÆRDIGHEDER 
TIL FREMTIDEN
Få dine ældste elever ud 
af klasselokalet og giv 
dem redskaber og 
færdigheder til 
fremtiden. 

Med deltagelse i den 
gratis projekt- 
konkurrence NextLevel 
bliver kreativitet, iværk-
sætteri og innovation  
ikke kun fremmedord 
men konkrete evner,  
som dine elever kan 
bruge i hverdagen og i 
undervisningen. 

Tilmelding senest fredag 
den 27. september.

Læs mere om NextLevel: 
ffe-ye.dk/nextlevel

Her stifter eleverne 
bekendtskab med sjov 
og lærerig produkt- 
og konceptudvikling. 
Det hele kulminerer 
i efteråret, hvor de 
deltagende klasser 
præsenterer deres 
projekter på en lokal 
messe. 

Projekt Edison er for 
elever og lærere, der 
ønsker at bruge deres 
innovative kompetencer. 

ganiseringen af teksten. Gode 
arbejdsvalg. Fleksibilitet i valget 
af sætninger. Om der er en forfat-
terstemme i teksten. Og endelig så 
få fejl som muligt. 

Politisk og personligt ansvar
Skrivningen skal have politisk 
fokus, mener Steve Graham. Og 
der bør gives penge til efteruddan-
nelse af lærerne inden for det her 
område. Som kurser, men også 
som instruktion ude på skolerne. 

Og så har lærerne også et eget 
ansvar.

»Lærerne skal have redskaber 
til at undervise i god skrivning 
– på læreruddannelsen og efterføl-
gende. Men det handler også om 
at motivere lærerne til at synes, at 
skrivning er spændende. Og som 
professionel må man blive ved 
med at søge efter nye måder at 
blive en bedre lærer på«.  
pai@dlf.org

Se også
Professor Gunther Kress advarer om, at skriv-
ningen har mistet sin dominerende rolle. Folke-
skolen har spurgt ham, hvorfor det ikke er nok, 
at børnene tweeter og sms’er. Se tv-interviewet på 
DK4 den 14. juni klokken 19.30 og den 16. juni 
klokken 17.45 eller find det fra den 14. juni på fol-

keskolen.dk. Her kan man også finde en artikel om Kress’ forskning.

Se også
Se tv om skrivning på DK4 og folkeskolen.dk.
På tv-kanalen DK4 kan man 17. juni se Folke-
skolens interview med professor Steve Graham, 
hvor han fortæller, hvorfor skrivning er vigtigt, 
og hvad man som lærer skal være opmærksom 
på. Flere visningstidspunkter kan findes på www.

dk4.dk/tvguide. Programmet kan også allerede nu ses på folkeskolen.
dk – søg på Steve Graham.
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Anmeldelserne afspejler an
meldernes personlige og fag
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.

Mere avis? Naturligvis!   

Avisen er fuld af 
liv og stemmer

På folkeskolen.dk er der 
hele tiden nye anmeldel
ser af undervisningsma
teriale og pædagogisk 
faglitteratur. Vi har blandt 
andet en helt ny anmel
delse af John Hatties før
ste bog på dansk, »Synlig 
læring«. Til matematiklæ
rerne er der anmeldelser 
af bøgerne »Håndbog om 
matematik i grundskolen« 
og »Læsning i matema
tik« og så matematik
appen »Gozoa« til indsko
lingseleverne. Vi har også 
anmeldt to nye undervis
ningsmaterialer om Søren 
Kierkegaard, det digitale 
matematiksystem til mel
lemtrinnet »Skoledu« og 
»abc.dk/english«, som er 
en samling onlinereaders 
til de elever, der lige er 
begyndt at lære frem
medsprog. Og så har vi 
en anmeldelse af den nye 
ungdomsbog »Som ingen 
andre har set mig« om en 
teenagepiges forelskelse i 
en voksen mand. Så der er 
nok at gå i gang med.
Hvis du på vores hjemme
side finder en anmeldelse, 
der sætter tanker i gang 
eller er særligt brugbar i 
forhold til at afgøre, om 
din skole skal indkøbe et 
materiale, så anbefal den 
med et klik på musen. På 
den måde er det lettere 
for dine fagfæller også at 
blive opmærksomme på 
den. Du finder anmeldel
serne på folkeskolen.dk/
anmeldelser.

Få anmeldelser 
direkte i din  
mailboks
Du kan også få et dagligt 
eller ugentligt nyhedsbrev 
med anmeldelser af ma
terialer til dit fagområde. 
Gå til folkeskolen.dk og 
opret dig som bruger. Så 
kan du samtidig tilmelde 
dig vores mailservice.

publiceret
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• Gitte Martens Poulsen, Aslak Gottlieb
• 72 sider
• 150 kroner
• Dansklærerforeningen

Endnu en pris til DR
Det er ikke kun Danmarks Radios tv-
serier, der vinder priser. Dette års Under-
visningsmiddelpris gik nemlig til dr.dk/
skole, hvor elever i grundskolen og på 
de gymnasiale uddannelser gratis kan 
finde undervisningsmaterialer, der er 
baseret på Danmarks Radios arkiv og 
andre kilder. 

Nomineret var også danskbogen  
»@ltid online«, der lægger op til grund-
skoleelevernes arbejder med autentiske 
multimodale tekster, for eksempel sms, 
chat og wiki.

Desuden var geografisystemet »Natur-
geografi – Vores verden« nomineret.  
Systemet henvender sig til de gymna-
siale uddannelser.

Entusiasmen skinner tydeligt igen-
nem i dette fremragende materiale 
til medieundervisningen.

Læs Folkeskolens anmeldelse af  
bogen her: folkeskolen.dk/511351/
ltid-online

Læs Folkeskolens anmeldelse af 
dr.dk/skole her: folkeskolen.dk/68317/
drdkskole

Faglig læsning  
– for forældre
I forbindelse med Vi 
læser for livet-projektet 
har Danmarks Lærerfor-
ening og Skole og For-
ældre udgivet en guide 
til forældrene om faglig 
læsning og skrivning. 
Guiden giver gode idéer 
til, hvordan forældre kan snakke med 
deres børn om fagtekster derhjemme, 
og hvordan de kan støtte deres børn til 
at få øje på, at fagtekster kræver en an-
den måde at læse og skrive på. 

Lærerne på mellemtrinnet kan med 
fordel udlevere folderen til forældrene 
på det første forældremøde på mellem-
trinnet.

○   aNMElDt aF: MeTTe ScHOuSbOe

Ja naturligvis, er det oplagte svar på spørgsmålet om, hvorvidt eleverne 
skal arbejde (mere) med avisen og med de journalistiske grundbegreber. Og 
hvis udgangspunktet for undervisningen er denne udgivelse, er både lærere 
og elever rigtig godt hjulpet.

Forfatterne er heller ikke selv i tvivl om avisens betydning, de kommer 
med en ærlig udmelding på bogens bagside: »Du bliver ikke selv journalist 
af at arbejde med bogen. Men du får indblik i, hvordan nyhedsmedierne 
fungerer, fordi avisen er de moderne mediers moder. Alene derfor er avi-
sen vigtig at kende«. Herligt med en klar udmelding fra forfattere, der 
ikke er bange for at bekende sig både som avisnørder og som fortalere for 
god presseskik.

Som det fremgår af den elevhenvendte tekst i en faktaboks:
»Medier må ikke manipulere ... Befolkningen skal have medier, som de 

kan forstå, gennemskue og stole på«. Forfatterne er altså overbeviste om, 
at avisen har en fremtid, og at eleverne skal opleve at læse en avis fra 
grunden: »Avislæsning er medieundervisningens hjørnesten«.

Og så er det ellers bare om at komme i gang med de mange aktuelle 
artikler og de mange varierede opgaveforslag – så mange, at der er god 
mulighed for udvælgelse. Bogens artikler er tydeligt udvalgt, så de om-
handler de unges egen verden og virkelighed – relevante artikler til unge 
og ikke kun om unge.

Lærervejledning og supplerende stof er tilgængeligt på dansklf.dk, 
hvor der også er mulighed for at downloade bogens artikler i originalop-
sætning til print eller til videre arbejde på interaktiv whiteboard eller pc. 
For selv om udgangspunktet (som det fremgår af afsnittet om presse-
historie) er den trykte avis, kan eleverne sagtens arbejde med opgaverne 
digitalt, ligesom bogen også indeholder et fyldigt afsnit om webaviser. 
Man kan måske savne lidt mere stof om pressefotoet og avisens anven-
delse af billeder, men det kan så til gengæld findes i den omfattende ma-
terialeliste i lærervejledningen.

Arbejdet med avisen i dansk er (stadig) helt naturligt, og med denne 
udgivelse kan det ikke undgå også at blive vedkommende for eleverne i 
overbygningen. Avisen er de moderne mediers moder – så kend din avis!. 

n  Medier/film/tv  
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○   aNMElDt aF: TOnny HAnSen

Rødderne fra Bronx ville sikkert måbe over at se 
deres udtryk for afstandtagen fra det etable-
rede samfund havne i en dansk skolebog. Men 
konceptet har tag i eleverne på mellemtrinet. 
Alderen for målgruppen rykker nedad, formentlig 
i takt med at de lidt ældre begynder at dyrke an-
dre udtryksformer.

Oprøret er altså blevet mainstream, men det 
er også for den lidt ældre musik- og dansklæ-
rer godt at blive mindet om, hvad det egentlig 
var, der skete. Det højner måske ikke elevernes 
fornemmelse af autenticitet, at en gråhåret 
musiklærer tager en kasket omvendt på, men 
mindre kan vel også gøre det.

Forfatteren giver på få sider en ganske solid 
gennemgang af hiphopfænomenets histo-
rie med hovedvægten på den danske rap- og 
hiphopscene. Herhjemme begyndte det med 
MC Einar og Rockers By Choice, og at genren 
stadig kan trække folk, kan man se af Malk de 
Koijns succes med »Toback to the Fromtime« 
sidste år. En fortrinlig samling link er lige til at 
plotte ind på YouTube, så er man velorienteret i 
rappens højdepunkter.

Genrens kommercielle succes er måske 
ikke så overraskende sammenlignet med an-
dre udtryk for oprør. Det grundlæggende ken-
detegn er pral, pral om rapperens overlegne 
sproglige evner, pral om alle de guldkæder og 
fede biler, han har købt for sine mange penge, 

og pral om de horder af kvinder, der sværmer 
omkring ham.

Netop den grundlæggende praleattitude ge-
nerer sikkert skolelærerens lighedsidealer, men 
eleverne er ofte rigtig gode til at skelne mellem 
sig selv som iscenesat gestalt og så sit virkeli-
ge jeg. Så emnet holder; eleverne skal nok blive 
engagerede både i at skrive egne raptekster og 
i at tegne og kolorere de malebogsagtige anvis-
ninger på, hvordan man laver effektiv graffiti.

Forfatterens ti nyskrevne numre ligger på en 
medfølgende cd til god inspiration, og tekster-
ne er trykt i bogen, der også har gode forslag til 
opgaver, der giver mulighed for at finde hiphop-
pen i sin egen by. Og i sit eget liv. 

Hva’så,
der? Fortrinlig kogebog til rap og graffiti.

Illustration: Pernille Mühlbach

n  Musik  

• bjarne List nissen
• 134 sider
• 240 kroner
• Forlaget Dansk Sang

Helt klart
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○   aNMElDt aF: MAJA birGiTTe LuMHOLTz

»En af hjørnestenene i fænomenologisk pæda-
gogik er vigtigheden af forholdet mellem barn og 
voksen, mellem elev og lærer«.

Med udgangspunkt i den fænomenologiske 
tradition undersøger forfatter og lektor i pæ-
dagogik ved Växjö universitet i Sverige, Carina 
Henriksson, hvordan og hvornår elever udtryk-
ker sig som fiaskoer i skoleregi, og i hvilken 
kontekst scenen har fundet sted.

Det er interessant læsning med mange fine 
krøller, og som langsomt samler sig i aha-ople-
velser. Som læser får man trænet øje og intel-
lekt til at gennemskue den fænomenologiske 
idé. For det er ikke altid let. Nogle gange har 
man indtrykket af at være med om bord på en 
essayists personlige odyssé, som dog sidenhen 
viser sig at være en indgang til et nyt perspek-
tiv på temaet.

Perspektiver, som tit og ofte forekommer at 
være opstået spontant og i andre kontekster 
end ved forfatterens skrivebord. Men der er en 
mening med det, og det er godt skrevet sam-
men.

Bogens styrke er de mange cases, som Ca-
rina Henriksson med rund hånd benytter til at 
eksemplificere og brygge sin teori oven på. Det 
er der, bogen lever og bliver medgørlig, og læ-
seren får demonstreret nederlagets ophav og 
elevens reaktion herpå. Et eksempel er Maja, 
som mener at vide, hvad læreren tænker – og 
reagerer herefter:

»Jeg føler, at jeg ikke betyder noget for 
dem ... Jeg tror, at de har meget lave forvent-
ninger til mig.

De regner med, at jeg klarer mig dårligt, og 
jeg forventes at pjække fra timer.

Men okay, så pjækker jeg da og lever op til 
deres forventninger«.

Hvad er lærerens opgave i ovenstående 
situation? Den voksne versus barnet? En re-
fleksion, som får lov at stå her, men som for-
fatteren fint får samlet op på – og formidler 
værktøjer til at handle efter.

Nederlagene har mange ansigter og subjek-
tive udtryk, men fælles for dem alle er følelsen 
af svigt, af manglende anerkendelse og af mis-
tillid. Nogle gange eksplicit, andre gange impli-
cit indlejret i den tone, læreren benytter, eller i 
ansigtets mimik.

Bogen skal få os, der arbejder med børn, til 
at forstå, at et barns oplevelse af nederlag ikke 
er entydig. At ansvaret for en god skolegang 
påhviler den voksne, og at en uhensigtsmæs-
sig reaktion fra eleven ofte har en dybere, 
bagvedliggende årsag. Målet er at styrke og 
systematisere refleksioner over dagligdags un-
dervisning og udvide horisonten »fra at være i 
skole til at være i verden«.

Det lyder abstrakt, det er abstrakt, men er 
en god anledning til at udfordre sig selv og nå i 
mål meget klogere på de usynlige, betydnings-
fulde sammenhænge, som nederlaget – og 
succeser – vokser af. 

Kursus om 
INKLUSION AF  

BØRN med  
autisme

i folkeskolen
24. og 25. september 2013 

i Center for Autisme

Tilmelding og mere  
information findes på

www.centerforautisme.dk

n  Mobning, trivsel 

Udenfor – børns oplevelser af nederlag i skolen 

•  Carina Henriksson  
•  177 sider  
•  Dafolo

Hvordan går det  
med børnene?
Nederlag i skolen er sjældent et spørgsmål om elevens mang-
lende evner og færdigheder, men skal findes i de pædagogiske 
relationer og situationer i klasseværelset.

Kursus: 

Neuropædagogik og          

neuropsykologi 

Få viden og redskaber til at hjælpe 

børn med koncentrations- og     

hukommelsesvanskeligheder.  

Undervisere fra  

Vejlefjord Børneneurocenter 

Ialt 3 dage 19/9 + 10/10 + 7/11 

Sted Vissenbjerg storkro, Fyn 

Pris  6.745 kr. (incl. materiale og 
forplejning) 

Tilmelding hm@antonshus.dk 

Bindende tilmelding  

senest 2. august 2013 

 
Se hele opslaget på 

www.antonshus.dk  

Hjælp til inklusion ? 
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Fransk · 7.-9. klasse

• Har du bog, har du web!

• Opgaver til interaktive tavler

• Cooperative Learning

Formidabelt 
fransk

alinea.dk · tlf.: 3369 4666
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3Fokus på læring i den digitale verden

Med Francais Formidable er it integreret i undervisningen.
Når du køber en bog, får du automatisk adgang til
systemets website med interaktive opgaver, film, lyd,
kopiark og links til både elev og lærer samt opgaver
til din interaktive tavle.

Har du bog, har du web!

17479_FF_1/2s_FS11_maj2013.indd   1 07/05/13   09.33
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permanente undervisningsmaterialer

LÆR med mÆLk 

klasseaktivitet og -konkurrence

miLk-ANd-shAke

klasseaktivitet og -konkurrence

oRdmAskiNeN

klasseaktivitet

skoLe oL
skoleaktivitet

skoLeskAk
klasseaktivitet

skRiv juLekoRt

Besøg os på

edutainmenthuset.dk

edutAiNmeNt
huset.dk

skoLemÆLk bydeR veLkommeN tiL

Den 1. august 2013 slår vi dørene op for edutainmenthuset.dk  
– en portal for skoler og lærere med undervisningsmaterialer og 
sundheds- og fællesskabsfremmende aktiviteter udviklet med 
henblik på leg og læring i 0.-9. klasse. Edutainmenthuset.dk 
 byder på meget mere, f.eks. kan du søge midler i Mejeriernes 
Skolemælkslegat.

Skolemælk ønsker at bringe sundhed ind i skolen i mere  
bred forstand. Derfor har vi skabt edutainmenthuset.dk. 

Velkommen!

skoLe foR ALLe fyLdeR 200 åR  
- det fejReR vi i 2014

din nye virtuelle værktøjskasse
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Fem skridt mod 
lederjobbet

Skolelederforeningens formand, 
Anders Balle, forudser, at der 
bliver brug for mange flere ledere 
de kommende år. Nærmere be-
stemt hvad der svarer til en leder 
mere per folkeskole. Selvom KL 
er knap så sikker, er der ingen 
tvivl om, at behovet for ledelse 
stiger, som følge af at lærer-
nes arbejdstidsregler er blevet 
ophævet.

Her og nu – i begyndelsen af 
maj – bliver der på lærerjob.dk 
annonceret efter 19 nye skolele-
dere rundtomkring i landet, og 
der kommer hele tiden nye job 
til. Hvis du har lyst til at gå leder-
vejen, er det nu, du skal tage de 
første skridt.
• Begynd på en lederuddan-
nelse på en professionshøjskole 
eller en anden uddannelsesin-
stitution. I løbet af de senere år 
er antallet af nye skoleledere, 
der har en lederuddannelse, før 
de begynder i jobbet, steget fra 
ni procent i 2003 til 16 procent 
2010 ifølge en FTF-lederpejling. 

En lederuddannelse er en god 
måde at finde ud af, hvad jobbet 
består af, og om du egner dig til 
det.
• Gør opmærksom på dit 
potentiale som leder. Det kan 
du gøre ved at fremstå som et 
positivt element i organisationen. 
Det handler om at melde sig, når 
der skal løses udviklingsopgaver, 
eller når der skal ske noget på et 
strategisk område. Eksempelvis 
et nyt pædagogisk eller admini-
strativt tiltag.
• Vis dine kommunikative 
evner, så du bliver lagt mærke 
til. Det kan være i team, i udvalg 
og i den almindelige diskussion. 
Det er vitalt for en skoleleder at 

være dygtig til at kommunikere 
på mange planer i forhold til 
elever, forældre, medarbejdere 
og forvaltning. Dit potentiale 
som leder bliver vurderet på, 
hvor god du er til at sætte andre 
ind i det, du mener, og de mål, 
organisationen har. 
• Signaler tydeligt, at du gerne 
vil være leder. Det kan du gøre 
i forbindelse med medarbejder-
udviklingssamtaler. 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.
• Repræsenter dine kolleger 
for eksempel som tillidsrepræ-
sentant. Magter du at gøre det 
på en god måde, har du måske 
potentiale til at stå i spidsen for 
en skole.

De fem skridt bygger på sam-
taler med konsulenter inden for 
skoleledelse. 

Læs flere Job & karriere-artikler på 
lærerjob.dk
Jan Kaare, jobogkarriere@dlf.org

Der er aktuelt mangel på skoleledere, og behovet 
vil være stigende, så begynd bare på ledervejen.

Job & karriere  Lederstillinger 

Bygaden 2, 2630 Taastrup
Tlf.: 43 59 10 00 – www.htk.dk

Vil du være skoleleder på en 
skole med stærke traditioner 
i lokalområdet?
Byrådet har vedtaget en ny skolestruktur, der betyder at 
Institutions- og Skolecentret i samarbejde med skolerne  
og deres ledelse arbejder med implementering af den nye 
struktur for at sikre helhedssyn i ”Morgendagens Børne-  
og Ungeliv”, der skal skabe et kvalitetsløft af hele 0-18 års 
området. Der er netop skudt et stort uddannelsesforløb  
i gang indenfor det samlede 0-18 års område, hvor  
SP-modellen skal understøtte dette arbejde.

S K O L E L E D E R

Skoleleder-
Stillingen
Som skoleleder varetager
du, med reference til cen-
terchefen i Institutions- og 
Skolecentret, den overord-
nede ledelse af skolen, 
herunder ledelse af lærere, 
pædagogisk personale og 
administration og er an- 
svarlig for skolens økonomi 
i undervisnings- og fritids- 
delen. Derudover indgår du 
i et professionelt ledelses-
team, der består af strate- 
gisk leder, pædagogisk 
leder, SFO-leder samt en 
administrativ leder og en 
sekretariatsleder. Der  
er et velfungerende sam- 
arbejde med dagtilbuds-
området, og områdelederen 
er fysisk placeret på skolen 
for at styrke dette.

CharlotteSkolen
Charlotteskolen er én ud af 
10 folkeskoler i kommunen, 
og ligger centralt place-
ret i Hedehusene. Skolen 
er med i flere projekter 
under Ministeriet for Børn 
og Undervisning og andre 
eksterne partnere. Skolens 

ca. 500 elever kommer fra 
lokalområdet og er fordelt 
på 0.–9. klassetrin samt en 
specialklasserække.   

Yderligere 
oplYSninger
Du kan se det fulde stil-
lingsopslag på kommunens 
hjemmeside www.htk.dk  

Du kan læse mere om 
Charlotteskolen på skolens 
hjemmeside  
www.Charlotteskolen.dk 
eller kontakte centerchef 
Henrik Torry Rasmussen 
på telefon 43 59 19 25 for 
yderligere oplysninger. 

anSøgningSfriSt
Der er ansøgningsfrist  
onsdag den 19. juni 2013, 
kl. 12.00. Ansættelses-
samtaler forventes afholdt 
den 25. juni og 2. runde 
den 27. juni 2013.

anSøgning og CV  
SendeS elektroniSk 

Du gør en forskel for kommu-

nens borgere. Vi gør en forskel 

for dig!

permanente undervisningsmaterialer

LÆR med mÆLk 

klasseaktivitet og -konkurrence

miLk-ANd-shAke

klasseaktivitet og -konkurrence

oRdmAskiNeN

klasseaktivitet

skoLe oL
skoleaktivitet

skoLeskAk
klasseaktivitet

skRiv juLekoRt

Besøg os på

edutainmenthuset.dk

edutAiNmeNt
huset.dk

skoLemÆLk bydeR veLkommeN tiL

Den 1. august 2013 slår vi dørene op for edutainmenthuset.dk  
– en portal for skoler og lærere med undervisningsmaterialer og 
sundheds- og fællesskabsfremmende aktiviteter udviklet med 
henblik på leg og læring i 0.-9. klasse. Edutainmenthuset.dk 
 byder på meget mere, f.eks. kan du søge midler i Mejeriernes 
Skolemælkslegat.

Skolemælk ønsker at bringe sundhed ind i skolen i mere  
bred forstand. Derfor har vi skabt edutainmenthuset.dk. 

Velkommen!

skoLe foR ALLe fyLdeR 200 åR  
- det fejReR vi i 2014

din nye virtuelle værktøjskasse
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 Lederstillinger 

L ÆS MERE PÅ W W W.HERNING.DK

Da vores skoleleder har søgt nye udfordringer, søger vi en ny skoleleder, som ser og arbejder med de store linjer og har mod og evne til 
at gå nye veje.

Gjellerupskolen er en skole med 600 dejlige og 

positive børn og unge. Vi har et stærkt fagligt 

miljø, 53 kompetente lærere, en god opbakkende 

forældrekreds og tre gode institutioner at 

samarbejde med.

Vi ligger i en forstad til Herning. Skolen er 

afdelingsopdelt. Udover de tre afdelinger med 

distriktsbørn har vi en specialklasserække med 

elever fra 0. – 10..klasse. 

Ledelsesteamet består af en skoleleder – en 

administrativ leder – og den pædagogiske leder.

Vi har organiseret alle skolens resurselærere i et 

center. Videreudviklingen af resurse- og 

styrkecenteret er én af vores opgaver de næste år. 

Og i det kommende skoleår tager skolen det 

første skridt til at blive en LP-skole.

Skolens værdigrundlag er ”Selvværd og 

fællesskab” som for os passer godt sammen med 

inklusionsarbejdet. Vi vil, at vores elever forlader 

folkeskolen som hele mennesker, der kender 

egne styrker og muligheder. Vores mål er 

ansvarsfulde mennesker, som oplever, at deres 

bidrag har betydning.

Vores forventninger til en kommende 

skoleleder er, at du er

• åben, dialogskabende og involverende

• stærk i at danne konstruktive relationer

• en samlende person for skolens afdelinger

• beslutningsdygtig også i vanskelige 

situationer

• inspirerende og motiverende 

• læreruddannet og har erfaring med 

skoleledelse

• en skoleleder, som tænker teamledelse

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, 

kan pædagogisk leder Karen Henriette Jessen 

kontaktes på tlf. 96 28 71 50, 20 72 83 11, 

gjekj@herning.dk, eller centerchef Sven Nørgaard 

tlf. 98 28 70 10, cblsn@herning.dk

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside 

www.gjellerupskolen.dk 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn i henhold til overenskomst med udgangs-

punkt i løntrin 49.

Tiltrædelse 1. august 2013.

Ansættelsesprocedure

Ansøgning vedlagt cv og eksamensbevis samt 

øvrige relevante bilag sendes elektronisk via 

Herning Kommunes hjemmeside.

Vi skal have modtaget din ansøgning senest 

mandag den 17. juni 2013 kl. 12.00.

Der holdes ansættelsessamtaler 25. juni 2013. 

Før samtalen indhentes lederprofi l. 

Visionær skoleleder – genopslag
til Gjellerupskolen

Vores værdier 

I Herning Kommune har vi formuleret fi re værdier, som danner grundlag for vores måde at arbejde på: Professionalisme – God dømmekraft – Økonomisk sans – Udfoldelsesfrihed.

KLAG!  
hvis du ikke får bladet

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

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

 Specialstillinger 

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10
favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

Skolechef til Favrskov Kommune
• Kan du støtte og udfordre fremtidens skoleledere?

• Opnår du resultater i samarbejde og holder kursen i stormvejr?

• Brænder du for læring, trivsel og faglig kvalitet?

Så har vi et spændende og udfordrende job i en velfun-
gerende organisation med høj faglighed og stor fleksibili-
tet. Vi lægger vægt på en målrettet og resultatorienteret 
ledelse, som følger op, tager initiativ til og understøtter 
en effektiv og udviklende tilrettelæggelse af opgaveløs-
ningen. 

Skolechefen får det overordnede ledelsesmæssige an-
svar for kommunens 13 folkeskoler, ungdomsskolen, 
SFO, klubber og et samlet budget på ca. 500 mio. kr. til 
drift og 13 mio. kr. til anlæg i 2013

Skolechefen står i spidsen for arbejdet med en række 
spændende udfordringer:
• Forberedelse og implementering af den varslede

folkeskolereform

• Implementering af de nye rammer om lærernes 
arbejdstid

• Et fortsat tæt og gensidigt samarbejde med dagtil-
bud og børne og familieområdet

• Fortsat strategisk fokus på pædagogisk IT og inklusion 

Du kan læse mere om jobbet, organisationsstrukturen, vores 
forventninger til dig, ansættelsesproces m.m. i job- og per-
sonprofilen, som du finder på www.favrskov.dk/job.

Hvis du har spørgsmål til job- og personprofilen eller spørgs-
mål i øvrigt, kan du rette henvendelse til direktør for Børn og 
Skole Hans Minor Vedel, Favrskov Kommune på 21 21 70 03 
eller hmv@favrskov.dk 

Ansøgningsfrist 14. juni 2013. 

Tiltrædelse 1. august 2013. 

Send din ansøgning, CV og dokumentation for relevant 
uddannelse til Favrskov Kommune via nedenstående link. 

www.favrskov.dk/job

www.frederikssund.dk

Skoleleder  
til Marienlystskolen
 

Ansøgning  
sendes til
skole@ 

frederikssund.dk

Marienlystskolen er en 4-5 sporet 

nyrenoveret overbygningsskole med 

35 lærere og 417 elever. Skolens leder 

har valgt at gå på pension, og vi søger 

en handlekraftig og visionær leder til 

en udviklingsorienteret skole. 

Stillingen er ledig pr. 1. oktober 2013.

Du kan se det fulde stillingsopslag på 

www.frederikssund.dk

Ansøgningsfrist: Senest torsdag den 

1. august 2013 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes 

afholdt onsdag den 21. august 2013.

Tårnby Kommune

2 vejledere til Ungdommens 
Uddannelsesvejledning 
Vi søger 2 uddannelsesvejledere pr. 1. august, der kan arbejde bredt i 
vejledningsfeltet. Begge stillinger er fuldtidsstillinger og dækker Tårnby 
og Dragør Kommuner.

Opgaverne er både vejledning af elever i grundskolens overbygning og 
vejledning af unge op til 25 år om ungdomsuddannelse og job.

Ansøgningsfrist den 14. juni 2013.
Arbejdssted Saltværksvej 191 2770 Kastrup.

Se mere på www.taarnby.dk – Job i Kommunen.

taarnby.dk

I Tårnby Kommune lægger vi vægt på at give vores ca. 40.000 borgere en hurtig, 
høflig og korrekt betjening, at være en god arbejdsplads for vores ca. 3000 ansatte og 
at have en synlig og konsekvent ledelse på alle niveauer. Vi bestræber os på gennem 
personalepolitikken at skabe mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og menneskelig 
udvikling hos alle ansatte, hvor nøgleordene er rekruttering, fastholdelse og 
     kompetenceudvikling. Læs mere på www.taarnby.dk
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 Specialstillinger 

www.koege.dk

Pædagogisk administrativ konsulent 
til Børne- og Ungeforvaltningen

Børne- og Ungeforvaltningen i Køge Kommune søger en 
initiativrig og engageret medarbejder, som har stor viden 
og indsigt i udviklingen og i de kommende års udfordrin-
ger inden for 0–18 års området – med særligt henblik på 
skoleudvikling.

Børne- og Ungeforvaltningen arbejder med at skabe ram-
merne for, at børn og unge i Køge Kommune trives, dannes 
og lærer, så de får et godt liv, kan tage ansvar for sig selv 
og andre, samt bidrage til samfundets udvikling. Vi vil, at 
vores arbejde og vores tilbud skal være præget af høj kvali-
tet, fokus på udvikling og bedst mulig ressourceanvendelse. 
Børne- og Ungeforvaltningen har i det daglige arbejde en 
stor kontaktflade, som bl.a. omfatter dagtilbud, skoler, SFO, 
specialtilbud til børn og unge under 18 år. Du bliver en del 
af det team, som varetager pædagogisk udvikling og tilsyn i 
forhold til skoler/sfo og dagtilbud. 

Dine opgaver vil bl.a. omfatte:
•  formuleringer af mål og strategier i forlængelse af den 

ventede skolereform samt støtte til implementering heraf
•  udvikling og gennemførelse af tilsyn med skoler og sfo – 

herunder udarbejdelse af kvalitetsrapporter
•  formuleringer af mål og strategier for det samlede 0-18 

års område 
•  udarbejdelse af notater og sagsfremstillinger til politisk 

udvalg

Stillingen, hvor du kommer til at arbejde på Danmarks hyg-
geligste rådhus – midt på torvet og lige ved S-togsstationen 
– i en forvaltning med en uhøjtidelig og rar omgangstone 
sammen med meget dygtige medarbejdere, kan blive din, 
hvis du 
• har en relevant faglig uddannelse 
• har faglig indsigt i og erfaring med skole/sfo-området
• har erfaring med arbejde i politisk styrede organisationer
•  kan samarbejde, arbejde selvstændigt og holde flere 

bolde i luften

Læs mere på 
http://www.koege.dk/Job/Ledige-stillinger
Du kan også kontakte Camilla Kleding 
camilla.kleding@koege.dk, eller telefon 56 67 22 40.

ANSØGNING
Send gerne din ansøgning hurtigst muligt, 
men senest torsdag den 20. juni 2013, kl. 12.00.
(Vi holder samtaler den 24. juni 2013.)
Ansøgning sendes til buf-job@koege.dk

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

Stillinger

Børn og unge

PSykolog til PPr 
og SPecialPædagogik
PPr og Specialpædagogik, Børn og Unge, aarhus kommune, sø-
ger to psykologer med tiltrædelse henholdsvis den 1. august 2013 
og den 1. september 2013 (en fast stilling og et vikariat med udløb 
den 31. juli 2014).

Se det fulde stillingsopslag på www.aarhus.dk/job

yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til PPr-leder 
Jette nissen, tlf. 89 40 57 42, eller PPr-leder Tove Sørensen, 
tlf. 89 40 36 62.

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, att. Thomas romby eller pr. e-mail til: 
thro@aarhus.dk

ansøgningsfrist: Fredag den 28. juni 2013, kl. 12. Ansættelsessam-
taler forventes at finde sted torsdag den 4. juli 2013.

AArhuS.Dk/JoB

Vær med
til at gøre en forskel
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 Lærerstillinger 

Ragebølskovvej 3 • 6400 Sønderborg  • Tlf.: 74487080    
dybboelefterskole@dybboelefterskole.dk • www.dybboelefterskole.dk

Lærer søges til Dybbøl Efterskole
Efterskolen for bogligt interesserede

specialundervisningselever

Brænder du for specialundervisning?
Brænder du for efterskolelivet?
Brænder du for dansk, engelsk, idræt
og evt. matematik?

Så er det dig, vi har brug for! Vi ønsker at øge
medarbejderstaben med én, så vi fra 1. august er
20 medarbejdere, heraf 12 lærere.
Dybbøl Efterskole henvender sig udelukkende til
specialundervisningselever, der er bogligt 
interesserede.
Vi underviser på små homogene hold. Skolen 
rummer alle niveauer, hvoraf de bedste går til prøver 
i FSA og FS10 i fagene dansk, matematik og 
engelsk.
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til 
at kontakte skolens viceforstander, Evelyn Bollerslev, 
eller forstander, Erik Rosenbæk Bollerslev.
Løn og ansættelse sker i henhold til overenskomst
mellem Finansministeriet og LC.

Ansøgningen sendes pr. mail på 
dybboelefterskole@dybboelefterskole.dk og skal 

være skolen i hænde senest den 14. juni.

– søger en fuldtidslærer til 
fastansættelse pr. 1. august 2013
Vi er en mindre privatskole hvor 11 lærere underviser 120 elever fordelt på bh. klasse 
til 9. klassetrin. Vi vægter faglighed, kreativitet, tryghed og oplevelser.

Vi tilbyder: Tæt forældrekontakt, klassekvotient på ca. 16 elever, gode udviklings- og 
efteruddannelsesmuligheder og lejrskole hvert år.

Vi forventer: At du er god til at samarbejde og at du ønsker at have indflydelse på 
din egen og elevernes hverdag.

Skemaet er blevet ledigt, da vores dygtige engelsk- og dansklærer har søgt nye 
udfordringer. Det indeholder: Engelsk i udskolingen inkl. 9. kl. og FSA, dansk i 7. kl., 
samt evt. gymnastik.

Du vil imidlertid få mulighed for indflydelse på det endelige skema. Ansøgere med 
interesse og kvalifikationer i engelsk og dansk vil naturligt blive foretrukket.
Det er vigtigt for os, at du har blik for en mindre skoles fordele/ulemper, og ønsker et 
tæt samarbejde med kolleger og forældre.
Ansættelse efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Central-
organisation.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skolen på 32 59 86 31.

Skriftlig ansøgning stiles til skoleleder Stig Jørgensen og sendes til:
Landsbyskolen, Engvej 135 2300 København S
Senest 14. juni 2013 

Se opslag på job.hvidovre.dk

Barselsstillinger på Gungehusskolen

På Gungehusskolen er der et par barselsskemaer 
ledige fra den 1. august 2013 til den 28. juni 2014.
 
Vi ønsker at få dækket natur/teknik, matema-
tik,  specialundervisning, musik og pigeidræt i 
 indskolingen og på mellemtrinnet. 

Ansøgningsfrist fredag den 14. juni 2013.

Samtaler afholdes torsdag den 20. juni 2013.

Du må gerne ringe til Gungehusskolen 3678 5478 for 
at aftale et besøg på skolen.

Følg debatten på
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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

damagerskolen, Greve kommune

afdelingsleder søges 

§ ansøgningsfristen er den 07/06/13

Net-nr. 10107

fredericia kommune

afdelingsleder

§ ansøgningsfristen er den 16/06/13

Net-nr. 10188

Skanderborg Ungdomsskole, Skanderborg kommune

afdelingsleder

§ ansøgningsfristen er den 12/06/13

Net-nr. 10122

den dansk-franske Skole, københavns kommune

engageret og frisindet underviser

§ ansøgningsfristen er den 18/06/13

Net-nr. 10180

Sønderborg kommune

Skoleleder til Lysabild børneunivers

§ ansøgningsfristen er den 10/06/13

Net-nr. 10165

balleskolen, Silkeborg kommune

Skoleleder til balleskolen

§ ansøgningsfristen er den 09/06/13

Net-nr. 10144

favrskov kommune

Skoleleder til Ulstrup Skole

§ ansøgningsfristen er den 12/06/13

Net-nr. 10115

Søndergades Skole, brønderslev kommune

Udviklingsorienteret afdelingsleder

§ ansøgningsfristen er den 13/06/13

Net-nr. 10189

fredericia kommune

administrativ konsulent – genopslag

§ ansøgningsfristen er den 16/06/13

Net-nr. 10187

Holbæk kommune

Ny konsulent for skolernes læringscentre

§ ansøgningsfristen er den 14/06/13

Net-nr. 10194

kilden esrum kloster & Møllegård, Gribskov kommune

Speciallærestilling 5 timer

§ ansøgningsfristen er den 21/06/13

Net-nr. 10130

Nyborg private realskole, Nyborg kommune

barselsvikariat

§ ansøgningsfristen er den 07/06/13

Net-nr. 10028

Tilst Skole, aarhus kommune

Dansk- og fysiklærer til udskolingen

§ ansøgningsfristen er den 10/06/13

Net-nr. 10167

Tilst Skole, aarhus kommune

Dansk- og matematiklærer til indskolingen

§ ansøgningsfristen er den 10/06/13

Net-nr. 10168

Skolerne i Nykøbing, odsherred kommune

børnehaveklasseleder

§ ansøgningsfristen er den 06/06/13

Net-nr. 10085

Grøndalsvængets Skole, københavns kommune

To engagerede børnehaveklasseledere 

§ ansøgningsfristen er den 10/06/13

Net-nr. 10192
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Højer design efterskole, Tønder kommune

Lærer pr. 1 august 2013 

§ ansøgningsfristen er den 16/06/13

Net-nr. 10161

Tolstrup-Stenum friskole, brønderslev kommune

Passioneret naturfagslærer til friskole

§ ansøgningsfristen er den 10/06/13

Net-nr. 10181

risbjergskolen, Hvidovre kommune

8 lærere pr. 1. august – akutjob

§ ansøgningsfristen er den 06/06/13

Net-nr. 10174

egholmskolen, Vallensbæk kommune

egholmskolen søger nye medarbejdere

§ ansøgningsfristen er den 13/06/13

Net-nr. 10196

ellemarkskolen, køge kommune

ellemarkskolen søger naturfaglig ildsjæl

§ ansøgningsfristen er den 07/06/13

Net-nr. 10149

freinetskolen, københavns kommune

Lærer

§ ansøgningsfristen er den 07/06/13

Net-nr. 10105

Glostrup Skole, Glostrup kommune

4-5 faste lærere pr. 1. august 2013

§ ansøgningsfristen er den 06/06/13

Net-nr. 10153

Hedelyskolen, Greve kommune

Vil du gøre en god skole bedre?

§ ansøgningsfristen er den 12/06/13

Net-nr. 10156

Hørsholm Skole, Hørsholm kommune

Lærer i matematik, engelsk, drengeidræt

§ ansøgningsfristen er den 07/06/13

Net-nr. 10129

Hedehusene Skole, Høje-Taastrup kommune

Lærer søges pr. 1. august 2013

§ ansøgningsfristen er den 07/06/13

Net-nr. 10190

kirkebækskolen, Vallensbæk kommune

Lærer til specialfolkeskole

§ ansøgningsfristen er den 14/06/13

Net-nr. 10183

Topshøj dagbehandlingsskole, Sorø kommune

Lærer til specialundervisning

§ ansøgningsfristen er den 21/06/13

Net-nr. 10141

kirstinedalsskolen, køge kommune

Lærere til kirstinedalsskolen

§ ansøgningsfristen er den 07/06/13

Net-nr. 10195

Institut Sankt joseph, københavns kommune

Lærerstilling i matematik og fysik

§ ansøgningsfristen er den 07/06/13

Net-nr. 10157

dagmarskolen, ringsted kommune

Lærerstilling på Dagmarskolen

§ ansøgningsfristen er den 13/06/13

Net-nr. 10184

Torstorp Skole, Høje-Taastrup kommune

Musiklærer til Torstorp Skole

§ ansøgningsfristen er den 06/06/13

Net-nr. 10160

Skolen på la Cours Vej, frederiksberg kommune

Skolen på la Cours Vej søger lærere 

§ ansøgningsfristen er den 07/06/13

Net-nr. 10164

Grøndalsvængets Skole, københavns kommune

engageret lærer 

§ ansøgningsfristen er den 10/06/13

Net-nr. 10193
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Assens, Fyn. 
Bondegaardsidyl.
ferielejl. til 4/5 pers. 
Meget velholdt 4-læn-
get stråtækt bondega-
ard udl. i sommerferien.kr 
2500.-/uge.
Telefon: 64 71 55 16 
www.kastanjegaarden.dk

Ferielejlighed 70m2 
4-5 pers dueodde
nyrenoveret ferielejlighed, 
få km fra skønne Balka 
strand og smukke Dueod-
de strand.
Telefon: 21613446

Tøndermarsken- 
Nationalpark Vadehavet
sort sol og naturoplevel-
ser. lej en hyggelig, gam-
mel, nyrenoveret marsk-
gård. 
Telefon: 74738604 
www.marskgaard.dk

Dejligt sommerhus 
ved Lillebælt
Hyggeligt nyere lyst som-
merhus med havudsigt 
ved Ørby strand udlejes i 
ugerne 26 til 34.
Telefon: 5056 9917  3833 
4282

LÆSØ - Vesterøhavn
lille kalmarhus på 56m2 
m/ brændeovn, fri bræn-
de. Hunde tilladt. Udle-
jes billigt.
Telefon: 98232138

Kolonihave i København 
uge 23-33
Udlejes for 2500 kr./ uge. 
Beliggende 15 min. fra 
Tivoli og 5 min. fra Arken 
og Ishøj strandpark. Tæt 
på s-tog.
Telefon: 26 12 30 26

Charmerende 
landsbyhus i Italien
Historisk stenhus  i emi-
lia Romagna udlejes i uge 
31-39. 2 sovevær, kamin, 
køkken med stor terrasse 
og udsigt.
Telefon: 20470666

Sommerhus Gilleleje
Dejligt sommerhus i Gil-
leleje udlejes i uge 26, 
27, 28, 31, 32 og 33 for 
4700 kr. pr. Uge. Hen-
vendelse: 22408101
Telefon: 22408101

Sommerhus til leje ved 
smuk natur og strand
Hus ved nekseløbug-
ten udlejes. kr. 2.800 per 
uge. kontakt ole på 20 
13 02 23 eller oleham-
penberg@gmail.com
Telefon: 20 13 02 23

Als - nær Danfoss Univers
feriebolig på 140 m2 ud-
lejes med 4 x 2 senge-
pladser. God plads ude og 
inde - alt i hvidevarer. 
Telefon: 74451366 
www.cvc.dk

Hyggelig Østerbro-
lejlighed  udlejes
Mellem Trianglen og Den 
lille Havfrue udlejes 3v 
(dobbeltseng +2 børne-
senge) i uge 31,33 og 33. 
4.500kr/uge
Telefon: 21732471

Sommerferie i Køben-
havn i hus og have ?
Dejligt hus med have 
udlejes i uge 26-27-
28. Tæt på legeplad-
ser og indkøb, fri par-
kering. 3900/uge nils 
40309323 
Telefon: 40309323

Sommer i Berlin city 
med superbeliggenhed
nyrenoveret, stilfuld lej-
lighed, 2-6 pers, fanta-
stisk beliggenhed, Ro-
senthaler Pl.. U-Bahn, 
sporvogn, bus v/døren
Telefon: 20410785 
www.berlinferie.org

Idyl på egen klippeø 
i Småland, Sverige
nyd roen på egen klippeø 
med hus på 40m2 med 
6 sovepladser. Robåd og 
to kanoner til fri rådighed. 
Pris 3700/uge
Telefon: 21203222 / 
20442212

Lejlighed med altan og 
gårdhave på Vesterbro 
stor, lys lejlighed med fire 
voksen- og to børnesen-
ge udlejes i uge 27,28 og 
29. 3.500,- pr.uge. 
Telefon: 51897098

Aalbæk ved Skagen, 
Ca 400 m til strand
særd. veludst. kalmarhus 
nær børnevenlig sand-
strand. Max 5 pers. + evt. 
lille hund.
Telefon: 61795640-98425640

Sommerferie i Småland
110 km fra Helsingør ud-
lejes en hyggelig hytte 
med 4 sovepladser. Pris  
2.900 kr/uge, 2 uger 
4.900 kr alt incl.
Telefon: 40276639

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 
 

bazar
    Ikke-koMMerCIelle aNNoNCer 

fra dlf-MedleMMer

Clio online, københavns kommune

redaktør til biologifaget.dk

§ ansøgningsfristen er den 28/06/13

Net-nr. 9984

Søborg Skole, Gladsaxe kommune

Søborg Skole søger dygtige lærere

§ ansøgningsfristen er den 12/06/13

Net-nr. 10163

Torstorp Skole, Høje-Taastrup kommune

Torstorp Skole søger lærere

§ ansøgningsfristen er den 07/06/13

Net-nr. 10166

Vestsjællands Idrætsefterskole, kalundborg kommune

Matematik- og gymnastik-/springlærer

§ ansøgningsfristen er den 14/06/13

Net-nr. 10179

Clio online, københavns kommune

Pædagogisk redaktør til Danskfaget.dk

§ ansøgningsfristen er den 14/06/13

Net-nr. 10151

karise Skolen, faxe kommune

Østskolen søger lærer til 1.-6. klasse

§ ansøgningsfristen er den 10/06/13

Net-nr. 10197

kvikmarkens Privatskole, Gladsaxe kommune

Ledig lærerstilling

§ ansøgningsfristen er den 10/06/13

Net-nr. 10145

Clio online, københavns kommune

kulturfagsredaktør

§ ansøgningsfristen er den 14/06/13

Net-nr. 10137

Clio online, københavns kommune

Clio online søger ny sælger i Jylland

§ ansøgningsfristen er den 19/06/13

Net-nr. 10152
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Sommerhus udlejes
sommerhus udlejes i 
louns, 500m fra fjord. 
6sovpl/opvm/vaskm/. 
Golf,  ferieC., dejlig natur. 
Pris uge; 2800,- 
Telefon: 20200630 / 
20200659

ATHEN - Skøn 
ferielejlighed 
midt i centrum 
Med panoramaudsigt 
over Akropolis. 4v - total 
ny renoveret - ud til åben 
grøn plads med cafeer. 
fra 5 dage.  
Telefon: 20598057 
www.athen4u.dk

Nyrenov. 2 vær. lejlighed 
Bagsværd sælges
43m2 nyrenov Central 
indkøb/transp/natur nyt 
køk m opvaskemask. Ba-
devær vaskem+tørret Pris 
865.000kr.
Telefon: 20 70 39 40

Sommerhus på 
Djursland udlejes
ny-renoveret og prisbilligt 
- 4 sengepladser - hus-
dyr ok
Telefon: 248.147.40 
www.sommerdjurs.dk

Lejlighed i Berlin, 
Prenzlauer Berg.
http://sites.google.com/
site/berlinprenzlauer-
berg/ eller ring på tlf. 
nr.25671484.
Telefon: 25671484 
http://sites.google.com/site/
berlinprenzlauerberg/

Hyggeligt sommerhus 
ved Ajstrup Strand 
Hold jeres sommerferie i 
vores sommerhus belig-
gende tæt ved stranden. 
Ved den lille havnebyen 
norsminde. 
Telefon: 26290069

Feriebolig - Bornholm
ferielejlighed m. plads 
til 4 pers. 100 m. til 
sandstrand. 3.200 pr. 
uge i højsæsonen. so-
evang159@mail.dk
Telefon: 24985388

Dejligt sommerhus ved 
Asvig/Juelsminde
ferie ved vandet, havud-
sigt fra hus og terrasser, 
børnevenlige fællesarea-
ler, badebro mv. - endnu 
ledige uger.
Telefon: 30254170 
www.perln.dk

Bornholm - uge 28
Vores dejlige sommerhus 
er ledigt ved Balka strand 
og sømarken strand til 
6-8 personer.
Telefon: 56956044 
www.balkaferie.dk

Efterår/Vinter i 
Andalusien
forlæng sommeren med 
et ophold i Gualchos. 
Istandsat byhus i 3 eta-
ger. klimanlæg, internet, 
solterasse
Telefon: 21754774 
www.gualchos.net

Sommerhus på Orø 
- Isefjordens Perle
5 min fra badestrand. 
skønt  sommerhus. Per-
fekt op til 6 pers.kr. 
3000,- pr uge. se fotos: 
www.artbag.dk/oRoe/
Telefon: 23320751 
www.artbag.dk/OROE/

Silkeborg - søerne
Velbeliggende sommer-
hus til 4 pers. udlejes  til 
rimelig pris. egen bådebro 
med robåd ved Julsø. 
Telefon: 86 80 44 22

SOMMERHUS I ASSERBO
nyrenoveret 55 m2, 4 so-
vepladser. Udlejes fra uge 
27-32: 3500,- kr. pr. 
uge. lenehallinguhlott@
hotmail.com
Telefon: 23673830

Rækkehus i Ballerup 
ved skoven
Rækkehus udlejes i uge 
30. God lille have. 4 pers. 
Mulighed for ekstra op-
redning. nær flot natur 
20 km fra kBH.
Telefon: 44773769

Blåvand kalder 
– sommerhus v. 
Grærup Strand
Hus i yderste række, i klit, 
hede, plantage & tæt på 
sø. 500 m t. strand u bi-
ler. Gendannet filsø tæt 
på mod n.
Telefon: 75269339

Bornholm, Løkkegård, 
Feriehuzed.
løkkegård ved Rø i Rut-
sker Højlyng nær Tejn og 
Allinge. Gården har geder 
med kid, høns og to kær-
lige gårdhunde. 
Telefon: 32977303 og 
28429773

Sommerferie i 
Andalusien.
nyrestaureret landsby-
hus i Gualchos med fan-
tastisk udsigt over havet, 
bjergene og byen 120 km 
øst for Malaga. 
Telefon: 86461674 
www.precht-gualchos.dk

3V, charmerende lejl. 
i hjertet af Kbh.
Villa i Rønde med 6 vær. 
Mange udflugtsmål. 
Huset er på 230 kvm i 
to plan. 5500 kr/uge. 
Ugerne 26, 30-32 og 
34-35 Ring for yderli-
gere spg.
Telefon: 86 37 19 55 
tinyurl.com/dx5cczj

Naturskønt beliggende 
sommerhus i Thy udlejes
sommerhuset er belig-
gende i kjærgården ud 
til krik Vig. Gode vandre,  
cykel og vindsurfing mu-
ligheder. 
Telefon: 22417167 
www.thyferiehuse.dk

Sommerhus Vejby 
Strand/Rågeleje 
uge 28 og 29
Tæt på sandstrand. 57m2 
med 2 værelser, 4 pers., 
bad, køkken åbent til stue 
med brændeovn.  Pris 
3400+forbrug.
Telefon: 45856024 / 
61673422

Sydfrankrig, St. 
Maxime ved strand 
studio for 2 personer 
sydvendt med dejlig altan, 
50 m fra strand by og 
havn. Pris uge kr 4.000 
inkl vand og el 
Telefon: 23950565

Sommerhus Helgenæs
Hus med fire senge-
pladser og med udsigt 
over hav, samsø og bak-
ker. 2800 kr. pr. uge + el. 
skøn udsigt.
Telefon: 86880727    
mobil 20483064

Sommeridyl på Amager
Helårsbolig i havefor-
ening på Amager tæt på 
Amager fælled, Amager 
strand og metro lejes ud i 
uge 28, 29, 30 og 31
Telefon: 21 84 69 39/  
42 33 52 51

Hus til 12 prs i Rønde
Huset er nyrenoveret, og 
er på ca 220 kvm i ét 
plan. 5.500 kr/uge. 
Telefon: 86371955 
tinyurl.com/dx5cczj

Ferielejlighed på 
Nørrebro i uge 28 og 30
Hold sommeren på Indre 
nørrebro i gå/busafstand 
til; Den Blå Planet, Tivoli, 
Zoologisk Museum, Zoo, 
strøget mm.
Telefon: 22825732

3V, charmerende lejl. 
i hjertet af Kbh.
Bo få minutters gang fra 
Tivoli, strøget og Råd-
huspladsen! Udlejes i 
uge 28 og 29 og koster 
4000,- pr. uge.
Telefon: 20849399

Ø-ferie, Danmarks 
skønneste ø, Fur
300 m til stranden. På 
stor smukt beliggende 
naturgrund (vandudsigt) 
er sommerhus 4/6 sove-
pl. til leje. 
Telefon: 64422305 el. 
51491524

Stor ferielejlighed 
på Frederiksberg
6 pers + stor (150 m2) 
og lys lejlighed centralt 
beliggende på frederiks-
berg. Tæt på Metro, ind-
køb og kultur
Telefon: 61331036 
https://www.airbnb.dk/
rooms/1055527

rubrikannoncer

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

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

Inklusion – i praksis
Oplæg, rådgivning og supervision

v/ aut. psykolog med rødder i folkeskolen

Tlf.: 6150 6233

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022
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PRAG fly - 5 dg/ 4 nætter fra kr. .........................    1.848,-

PRAG AlfA-ekspresbus - 6 dg/  3 nætter fra kr... 1.448,- 

PRAG bus - 6 dg/ 3 nætter inkl. aktivdag fra kr.. 1.798,- 

Der er mulighed for ekstra nætter efter ønske på fly og egen bus.

 

PRAG - LIGE NU...... 

SPAR KR. 100,-  

PR. PERSON

* TILBUDET GÆLDER UDVALGTE AFGANGE MED ALFA TRAVELS 
EGEN RUTEBUS - ALFA-EKSPRESSEN

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

“Opnå SPECIALRABAT på kr. 100,- pr. person 
på enkelte afgange med AlfA-ekspressen.  Der 
er kun et begrænset antal pladser til rabatpris, 
så kontakt os idag. Prag er et godt rejsemål for 
både små og store grupper, og opholdet i Prag 
kan kombineres med en aktiv dag udenfor Prag 
- hvor der fx kan rapelles, sejles kano og klatres.”
Tommy Iversen, mere end 20 år med grupperejser.  

Kontakt Sanne på 
tlf: 46 91 02 59
savr@team-benns.com

Team Benns50år

1963 2013 Jubilæumstilbud til Prag & London 
T0 PRaG TiLBud

•	GRATIS	lufthavnstransfer		 ........................................	 værdi	kr.	2.600	max.	Max. 45 pers./gruppe

•	GRATIS	cykel-byrundtur	med	guide	 ..........................	 værdi	kr.	185/pers.	Max. 25 pers./gruppe

•	2t.	foredrag	med	Mr.	Poslusny	om	selvvalgt	emne		 ....	 værdi	kr.	2.035
•	GRATIS	entré/guide	til	Theresienstadt	i	2013		 .........	 værdi	kr.	75/pers.	Max. 30 pers./gruppe

•	GRATIS	entré/rundvisning	på	Skoda-fabrikken	i	2013		værdi	kr.	50/pers.	Max. 30 pers./gruppe

•	2t.	guidet	byrundtur	i	den	gamle	bydel		 .....................	 værdi	kr.	535	For 2 grupper

1: 6 fordele - vælg 1 •  2: Gratis enkeltværelse for 2 lærere

T0 London TiLBud 1: 10 gratis billetter • 2: Gratis tillæg for enkeltvær./lærer

1

2 GRATIS	indkvar.	i	enkeltværelse	for	2	lærere.	Gælder	på	udv.	hoteller	fra	21.10	2013	-	15.3	2014	(min	20	pers/gruppe)

1 Få	10	GRATIS	billetter	til	en	af	flg.	aktiviteter*:	•	En	musical	•	London	Eye	•	Madame	Tussauds	•
London	Dungeon	•	Sealife	London	Aquarium	•	Dagskort	til	Hop-ON	/	Hop-OFF	busserne

2 GRATIS	tillæg	for	enkeltværelse	til	2	lærere/gruppe	på	udvalgte	hoteller

OBS!	Først-til-mølle	princip	på	både	Prag	&	London	pga.	begrænset	antal.

OBS!	Betingelse	at	resten	af	gruppen	køber	billetter	til	samme	aktivitet	gennem	Team	Benns	og	med	indkvartering	på	udv.	hostels	og	hoteller

fra	kr.

1.660
pr.	person	inkl.

fly+ophold

fra	kr.

2.245
pr.	person	inkl.

fly+ophold
London-tilbuddet	gælder	for	nye	bookinger	med	hjemkomst	senest	31.12	2013

5 dg./4 nt.

5 dg./4 nt.

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

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

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

Besøg Universe på Als
bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

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. 3.200/uge.

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

www.grouptours.dk

Tlf. 98 17 00 77

 Prag, Berlin, Paris, London
Biathlon Norge, lejrskole Norge
Kano Sverige.
Vi har gode tilbud! - forhør nærmere!

www.jellingrejser.dk | info@jellingrejser.dk | 7587 2344

Gruppe-oG specialrejser til din skole
Ski, storby, action og temarejser
Pris efter gruppestørrelse – ring og hør nærmere !

Personligt medlemskab ....... 385,-
Skoler og institutioner ..........475,-
Studerende ......................... 150,-
Pensionister ........................ 160,-

Bliv medlem af

Sproglærerforeningen

 

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

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

kilroygroups.com

studiebesøg Faglige
kompendier

Tryghed &
sikkerhed

Erfarne
konsulenter
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

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

forsideillustration: Rasmus Juul

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

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

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer 
folkeskolen nr. 12  3. juni 11. juni 20. juni
folkeskolen nr. 13  30. juli 6. august 15. august
folkeskolen nr. 14  13. august 20. august 29. august
folkeskolen nr. 15  27. august 3. september 12. september

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

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

130. årgang, Issn 0015-5837 

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

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

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

Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org 
esben Christensen, 
esc@dlf.org 
Jennifer Jensen, jje@dlf.org 
Ann-sofie Warnich,  
asw@dlf.org  
Helle lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy olsen, jvo@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org

Layout og grafisk produktion  
Datagraf

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

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

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

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

Danmarks  
Lærerforening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

sekreTariaTsChef
Lærer hans ole frostholm

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

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

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

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

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

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

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

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
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RefoRm og inklusion  
– alt skal gribes på én gang 
Vordingborg kommune har med ét hug indført 
fuld inklusion, heldagsskole og ny struktur.  
lærerne mener, at den lokale »folkeskolereform«  
går hårdt ud over de svage elever.

Skolereform
Fra aktivitetstimer  
til ti blå bud.
Side 6

Lockoutens  pris
Lockouten koster hvert medlem af DLF 
107 kr. om måneden de næste fire år.
Side 11

kinasyndromet
Klassekamp: Typisk dansk mod  
atypisk kinesisk.
Side 12

siDe 16tema
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a l t  f o r  k o r t e 
NYHEDER

for korte NYHeDer

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

Så kan de lærer det / 39

Opbakning 
til »Børn 
har ret til 
fritid«-side 
hviler på falsk 
grundlag
Et stort antal »likes« til en Facebook-
side med budskabet »Børn har ret til 
fritid« viser sig nu at hvile på et falsk 
grundlag. Direkte adspurgt svarer 
flere nervøst smilende forældre, at de 
har støttet initiativet, fordi de gik ud 
fra, at begrebet »fritid« dækkede over 
sunde interesser som romanlæsning, 
sjipning, kreative ting med perler, 
bagning af grovboller og spadsereture 
i naturen med friske, rødkindede ven-
ner, der er gode til at lytte. 
     Imidlertid reagerer flere forældre 
med væmmelse, når de forelægges 
dokumentation for, at fritid langt 
mere sandsynligt betyder eftermid-
dage, aftener og nætter i mørke, sært 

lugtende børne- og ungdomsvæ-
relser med voldelige computerspil, 
overforbrug af chips og cola, rygning 
i smug og produktion af dårligt sta-
vede sms-beskeder om, hvor fucking 
nederen ret mange ting er, især de 
voksne.

flertal af regeringen 
støtter regeringens 
reformer
Op mod 54 procent af regeringen kalder 
i en ny undersøgelse regeringens udspil 
til en ny folkeskolereform »god«, »meget 
god« eller »sikkert fin nok«. Hermed er 
altså under halvdelen af regeringen imod 
regeringens reform, hvilket af et flertal i 
regeringen betegnes som »positivt. Eller 
i hvert fald bedre end så mange andre af 
vores sager for tiden«.

54 % Natur/teknik-lærere 
har dårlig kemi.

Lærere synes ikke 
selv, at de har ind-
ført en hvad synes du 
selv-kultur.

Snart sommerferie, 
og lille Laura stadig i 
tvivl om, hvem der var 
hendes nisseven.

9.z: »Okay, men hvor 
ligger overhovedet det 
der Kina?«

Multiple choice 
helt klart den bedste 
prøveform ifølge elev 
med terning i hånden.

dansklf.dk –– dansklf@dansklf.dk –– 3379 0010

Tilrettelæggelse af næste skoleår er i fuld 
gang. Skriftsproget skal opdages og udvikles 
i et samspil mellem læse- og skriveaktiviteter. 
Find materialer af høj danskfaglig kvalitet til 
din undervisning i de yngste klasser. 

BØGER OM 
OG TIL DIGITAL 
UNDERVISNING

LYDLET LÆSNING

KOM GODT I GANG MED 
OPDAGENDE SKRIVNING
Lad eleverne opdage skriftsproget 
ved at skrive

Et univers – TIVOLI – tre forskellige sværhedsgrader 
– nu 18 små bøger

STJERNESKUD 
– SKRIV, LÆS OG STAV I GENRER

SE INSPIRATION 
OG UNDERVISNINGS- 
FORLØB PÅ DANSKLF.DK

FÅ FIDUS 
TIL AT LÆSE OG SKRIVE I 

BØRNEHAVEKLASSEN

HEN OVER BJERGET
Fokus på litteraturarbejde 
og læseforståelse

FÅ FIDUS 

Parat til start
i indskolingen!

Bestil 
materialerne via 
dansklf.dk/butik
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Naturlig forundring
• Levende og interaktiv undervisning

• Nærværende eksempler

• Integreret hjemmeside
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alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Fysik/kemi · 7.-9. klasse

Naturens univers gør naturens fysik og kemi nær- 
værende ved at tage afsæt i elevernes hverdag.

Fokus på faglig læsning
Naturens univers er opbygget i en læse venlig form. 
Alle tekster er bearbejdet efter principper for faglig  
læsning.

Du kan læse meget mere om Naturens univers og  
bladre i bøgerne på alinea.dk

NYHED
9. klasse klar 
til skolestart!

Bog og it supplerer hinanden
Inter aktive animationer, under  støt- 
ter elevbogens faglige pointer.
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