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ANALYSE: NATIONALE TEST UNDER PRES

Tilbage til  
eksamensskolen
L Æ S  T E M A  S I D E  6

TIL “AMALS HEMMELIGHED”

Tanzania

LÆRERVEJLEDNING

1.-4. klasse • Dansk, natur/teknologi og tværfagligt • 30 elevbøger • 2 lærervejledninger
Tematiske film fra DR og Danida • Masser af opgaver på app, på web og i klassen

PÅ OPDAGELSE I TANZANIA
Skalérbare forløb til tre fag. Spændende ny fortælling af Henrik Einspor. 
Mange varierede opgaver og høj faglighed. Følger Forenklede Fælles Mål.

INTROPRIS LIGE NU 249 kr. Bestil på u-landskalender.dk
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Adgangskrav til ungdomsuddannelserne 
giver karakterræs i skolen

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

500
MÅDER AT LUKKE MUNDEN 
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L Æ S  S I D E  2 6
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I Boost 3 er der fokus på læring af både sprog og 

kultur. Eleverne møder fire børn fra Brooklyn, New 

York og får indblik i deres hverdagsliv. Sproget bli-

ver brugt i meningsfulde sammenhænge og både de 

receptive og produktive færdigheder kommer i spil. 

¡  Forslag til læringsmål og evaluering

¡  Tydelig progression og mulighed for differentiering

¡  Autentiske og engagerende elevaktiviteter

¡  i-bog med bl.a. videoer og digitale træningsopgaver

WELCOME TIL BROOKLYN

Se mere på boost.gyldendal.dk

NYHED!
Ny udgave til

3. klasse
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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Inklusion

»Der er mange måder at 
tale lærergerningen ned 
på. En af disse måder er 
hyppigt at fortælle hele 
verden om alt det, lærere 
ikke formår. (…) Danske 
lærere er faktisk gode til 
at inkludere«.
Søren Bøjgård

»Tja. Som mormor til et  
af de inklusionsbørn, der  
i flere år ikke har gået i  
skole, fordi han ikke mag-
tede tilbuddet, så må jeg 
sige, at hans lykke er gjort 
på en specialskole, hvor 
hele skolen emmer af  
indsigt og viden ned i  
detaljen for at støtte  
børn som ham«. 
Josephine Kaldan

»Forestil dig blot den  
lærer, der i samtale med 
skolelederen tager sig 
mod til at sige, at det er 
overordentligt svært at  
inkludere Morten i  
klassen, og at det på de 
nuværende betingelser 
forekommer pædagogisk 
utopisk. Forestil dig videre, 
at skolelederen replicerer 
med: ’Du er da ikke imod 
inklusion, vel?’!«
Thomas Thyrring Engsig

En levende debat er helt afgørende for, at et samfund kan kaldes demokra-
tisk. Det er der nok ikke ret mange, der er uenige i. Men når man i artiklen om Ras-
mus Willig læser om de 500 sætninger, som offentligt ansatte møder, når de forsøger 
at komme til at diskutere deres arbejde, viser det sig tydeligt, at enigheden mange 
steder kun findes i festtalerne i byrådssalen.  

Der er alt fra det repressivt tolerante: »Jeg hører, hvad du siger« til det brutale: »Ja-
men så må du finde dig et andet job«. 

Pointen er imidlertid ikke bare, at det er synd for den enkelte, som bliver udsat for 
at få lukket munden. Det er det naturligvis. Problemet er desværre endnu større. For 
det kommer til at betyde, at netop de mennesker, som ved, hvad der i praksis foregår 
i skoler, på hospitaler og i børnehaver, får lukket munden. Hvordan kan offentlighe-
den så vide, hvad politikernes beslutninger i Folketinget og i byrådet fører til i praksis? 

Et godt eksempel er inklusion, hvor lærerne blandt andet via dette medie i flere 
år har forsøgt at råbe op for at fortælle, at der altså ikke er fulgt penge med ud til de 
inkluderede elever – og at inklusionen mange steder ikke er lykkedes. 

Det er naturligvis en spareøvelse, hvilket alle, der kender noget til folkeskolen, har 
været klar over fra dag ét. Men alle ved også, at der ikke er ubegrænsede resurser. 
Derfor har vi valgt politikere til at prioritere. Men så må de også stå på mål for det, 
de har valgt! Hvorfor er det lige her, de har valgt at spare? Kan vi få argumenterne på 
bordet, så vi kan diskutere dem – på demokratisk vis! 

Niks. I stedet svarer forvaltning og politikere udenom. Indadtil går de så i gang 
med at lukke munden på kritikerne på trods af alles grundlovssikrede ret til at udtale 
sig, så længe det sker som privatperson.

Det betyder, at debatten i samfundet om, hvordan vi skal 
prioritere, holder op med at forholde sig til, hvad der sker 
ude i virkeligheden.  

Et af de mest absurde eksempler på krigen mod dem, der åbner munden, ses i øje-
blikket i Odense. Her vil DLF og Erik Schmidt gerne føre en sag om en advarsel, som 
han har fået for at ytre sig kritisk. 

Men det ønsker kommunen ikke. Så sagen lige nu handler ikke om, hvorvidt ad-
varslen var i orden. I første omgang drejer retssagen sig om, hvorvidt spørgsmålet 
overhovedet kan komme for retten. Ja, man tager sig til hovedet. Den første dom gik 
kommunen imod og åbner for, at der kan føres en retssag. Hvad gør kommunen så? 

Kommunen anker. Og hvem betaler for, at politikerne og forvaltningen på denne 
måde forsøger at undgå at skulle argumentere i en offentlig retssag? Det gør 
alle vi skatteborgere. 

Vi har åbenbart fået en  
forvaltning og et politisk  
system, som ikke svarer på 
kritik med argumenter og 
diskussion, men med  
repression – tolerant  
eller brutal.

 Ja, vi i folkeskolen hører, hvad 
I siger. Men vi bryder os f… ikke 
om det. 

 

Vi hører,  
hvad I siger

gyldendal-uddannelse.dk
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Følg os på Facebook Edimia.dk udgiver UNI Matematik – www.edimia.dk – unimat@edimia.dk
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• Læreren står stærkt i sin daglige undervisning med 
UNI Matematik.

• Valget af instruktioner, gennemgange og øvelser 
styrer forløbet. Læreren har hele tiden vejledning 
og support ved hånden, og mål er klare både for 
lærerene og eleverne. En sikker vej til at opfylde 
Fælles Mål.

• Læreren får et hurtigt overblik og dermed den 
ekstra tid, der gør Individualisering mulig – og til 
en succes.

• Ekstra arbejdssider er en del af UNI Matematik. 
Tilhørende forældreinfo via app om den 
matematik børnene arbejder med er under 
udvikling.

• Fungerer lige godt på pc, Mac, tablet og den aktive 
tavle.  

• Elev- og lærerabonnement med online adgang til 
alle materialer til 0.-3. klassetrin eller til enkelte 
klassetrin. 

UNI Matematik er et nyt, digitalt og fuldt dækkende matematiksystem – udviklet og afprøvet af svenske 
og danske matematiklærere, erfarne forlagsfolk og digitale udviklere. Det rummer alt det, læreren skal 
bruge til sin undervisning. Klassen kan undvære matematikbøger, men det er ikke et mål i sig selv. Det 
væsentlige er den måde pædagogik og teknik spiller sammen og optimerer undervisningen på.

Prøv gratis nu!

Fremtidens digitale 
matematiksystem i 
grundskolen

Udgives august til 
0.-3. klassetrin og 
udbygges til hele 
grundskoleforløbet.

Se priser og tilmelding til Prøv gratis på www.edimia.dk
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Få mere tid til dine elever →
Med Alineas grundsystemer får du en pakkeløsning – med alt 
det, du har brug for, og hvor læringsmål, årsplaner og forslag til 
tegn på læring er tænkt ind.

Du får:
 → Undervisningsforløb med enkel og genkendelig struktur
 → Sammenhængende faglig udvikling
 → Indhold til hele skoleåret.

Så kan du i stedet bruge tiden på dine elever og den tætte 
kontakt med deres læring.

alinea.dk

Dansk → Matematik → Naturfag →Fremmedsprog → Naturfag →

Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K
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Mere karakterræs  
i folkeskolen 

Skoleleder, lærere og elever mener, at adgangskrav 
til gymnasiet vil give ekstra fokus på karakterer i 
folkeskolen. Forskere advarer om social slagside.

Oplevelser og fagkompetencer: Eleverne researcher, 
formidler og skaber fotohistorier. De læser og reflek-
terer. De eksperimenterer og laver sjove aktiviteter.

Oplev børneliv i den pulserende hovedstad. 
Masaierne og det vilde dyreliv. Kæmpekrabber og 
julekrydderier på Zanzibar. Og meget mere. Henrik 
Einspor har skrevet årets spændende fortælling – 
om at være ny, om venskab, bedrag og en hemmelig 
gave. Elevbogen rummer også fabler, flotte fotos og 
faktastof. Du får tre fleksible og fagligt strukturerede 
forløb med varierede opgaver og læringsmål:  
Et litteraturfagligt, et naturfagligt og et tværfagligt.

SOS Børnebyerne udlodder 10 gratis koncerter 
og 40 gratis foredrag til skoler, der kører et 
undervisningsforløb. U-landskalenderen støtter i år 
arbejdet for bedre skolegang i slumområder.

Lærerne siger: ”Fantastisk materiale”, ”Gennemarbejdet 
og fyldt med idéer”, ”Anbefaler det til alle!”, ”Let at gå til”,  
”Stort engagement”, ”Eleverne er stolte”, ”Meget lærerigt”

PÅ OPDAGELSE  
I TANZANIA

•	 Dansk, natur/teknologi og tværfaglige temauger
•	 Tilpasset Forenklede Fælles Mål for 1.-4. klasse
•	 Website og iPad-app med fakta og elevproduktion
•	 Lærerweb med opgavebank, filmbank og fotobank
•	 Temafilm fra Danida, DR og SOS Børnebyerne
•	 Bevægelse, lege, sang, mad og tinga-tinga maleri
•	 Lydbøger, web-læsestøtte og varieret lix
•	 120.000 elever var med sidste år

 BESTIL
klassesæt nu

Intropris 249 kr.
u-landskalender.dk

30 store elevbøger
2 lærervejledninger,

Adgang til app og web

ELLEN TRANE:  

»Kald det prøve  
eller eksamen  

– det er nødvendigt«

T E M A
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Verdensfred 
og klimahjælp

Elever kæmper med droner  
og rumskibe for at løse  

verdens problemer i  
World Peace Game. 

Analyse: 
Test til eksamen

Efter seks år med nationale 
test er politikerne også  

blevet opmærksomme på 
problemer i testene.

37

»Sådan er det«  
»Find et andet arbejde«  

»Vi er nødt til at være mere fleksible«  
»Det er min ledelsesret«

Sociologen Rasmus Willig har i en ny  
bog samlet citater fra lærere og andre offent-

ligt ansatte, som har fået kritik afvist. 

Bedre arbejdsforhold gennem dialog
Lærerne på Toftegårdsskolen kom med konkrete 

løsningsforslag til deres leder – det virkede. 

Tema: Tilbage til eksamensskolen
Folkeskole dumper karakterkrav  
til gymnasiet/............................................../  6 

Hvad mener du om adgangskrav? .........../  8 
»Prøve eller eksamen  
– kald det, hvad du vil« ............................./  10
Forskere: Mere overfladisk læring 
i eksamensskole ........................................./  12 

Folkeskolen.dk .................................../  14

Inklusionseftersyn
Alle skal udvikle sig  
– ikke kun de 96 procent ........................../  16

Debat
Kronik .........................................................../  18 

DLF mener .................................................../  20 

Læserbreve ................................................../  21

Spot .........................................................../  23

Analyse
Test, der ikke kan stå prøven ..................../  24

Ytringsfrihed
Ny bog er vaccine mod selvcensuren  ...../  26 

Tættere på faget
Elever spiller om verdensfreden .............../  30

Fire dage til at redde verden ...................../  32

Målstyring
Fælles Mål er progressiv pædagogik  ....../  34 

Den involverende fagforening
Lærernes ønsker gav nye skemaer ........../  37

Anmeldelser ........................................./  40

Personalia ............................................../  43

Mindeord ................................................/  43 

Ledige stillinger ................................/  43

Job & karriere........ ............................../  44

Bazar ........................................................./  55

Uskolet ..................................................../  58
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TILBAGE TIL  
EKSAMENSSKOLEN

Folkeskole  
dumper  

karakterkrav 
til gymnasiet

Hvis partierne bliver enige om et  
adgangskrav til gymnasiet i stil med  
det allerede indførte krav til erhvervs-
skolerne, bliver folkeskolen på ny en  
eksamensskole.
Læs på de kommende sider, hvad  
lærere og elever på Vissenbjerg Skole i 
Assens Kommune mener.
To forskere forudser mere karakterræs  
og social slagside. Undervisningsmini-
ster Ellen Trane Nørby (Venstre) mener, 
at et adgangskrav er absolut nødvendigt, 
og hun er »ligeglad med, om man kalder  
det prøve eller eksamen«. 

Adgangskrav til gymnasiet vil gøre folkeskolen til en 
eksamensskole, mener skoleleder. Han ser allerede nu 

virkningen efter reform og adgangskrav til erhvervs-
uddannelser. Mange af lærerne og eleverne er enige. 

A F  H E N R I K  A N K E R S T J E R N E  H E R M A N N   ·   F O T O :  H U N G  T I E N  V U
I L L U S T R A T I O N :  T O R B E N  S C H M I D T  K J E L D S E N

De ældste drenge  
fortæller de mindre 
klasser, hvorfor de 
synes om udvalgte 
bøger. Den form for 
involverende under-
visning skal der være 
plads til, mener  
skoleleder Per  
Helding Madsen. 
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D er er »speakers corner« for drenge på 
skolebiblioteket denne tirsdag formid-
dag på Vissenbjerg Skole. De store 

drenge træder på skift op på et podie og for-
tæller eleverne fra de mindre klasser, hvilke 
bøger der er læseværdige og ikke mindst 
hvorfor. Eleverne virker underholdt, som var 
de til danmarksmesterskab i standupcomedy.
Skoleleder Per Helding Madsen viser rundt på 
skolen, der ligger i Assens Kommune, for at 
fortælle om ledernes, lærernes og elever-
nes holdning til regeringens udspil til en 
gymnasiereform med adgangskrav. I fjor blev 
der indført adgangskrav til erhvervsuddannel-
serne. Nu er en ny reform på vej, den første 
gymnasiereform i ti år, og den vil også påvirke 
lærere og elever i folkeskolen. Regeringen 
foreslår adgangskrav på 4 i matematik og 4 i 
dansk for folkeskolens elever, og skolelederen 

mener, at det vil sætte Vissenbjerg Skole og 
alle andre danske skoler under pres. 

Elever: Eksamenstræning nu
For nylig orienterede skolen eleverne om de 
udtræksfag, de skal op i til afgangsprøverne.

»Straks efter orienteringen kommer tre af 
de der hardcore piger, der vil det hele, hen 
og siger til mig: Vi vil gerne spørge, om vi må 
slippe for valgfag fra nu af. Så kan vi begynde 
at eksamenstræne i stedet«, fortæller skolele-
der Per Helding Madsen. Han trækker vejret 
dybt, holder en pause og siger:

»Det er helt nye toner i folkeskolen. Det så 
vi ikke for tre år siden. Og jeg synes, det pres-
ser elever og lærere meget. Og det presser os 
i ledelsen – vi vil de bedste resultater for den 
enkelte, men det skal ikke medføre stress hos 
elever og lærere«, siger han. 

Han har iagttaget, at folkeskolereformen 
i sig selv allerede har betydet karakterfokus 
hos mange af eleverne på Vissenbjerg Skole 
og Skallebølle Skole, som han også er konsti-
tueret leder for.

»Efter afgangsprøven i fjor mødte jeg tre pi-
ger, der lige havde været oppe, og jeg spurgte 
selvfølgelig, hvordan det var gået. De to piger 
fortalte mig straks, at de havde fået 12. Den 
tredje pige ville ikke sige, hvordan det var gået 

for hende. I stedet sagde hun: ’Min far bliver 
vred’. Da jeg senere så hendes karakterblad på 
kontoret, viste det sig, at hun havde fået 10«.

Per Helding Madsen var rystet og mener, 
at det er et eksempel på, at tingene let kan 
glide af sporet, ikke mindst hvis der med re-
geringens udspil kommer endnu mere fokus 
på karakterer.

»Vi er allerede pustet i nakken af folkesko-
lereformen«, siger han.

Som skoleleder har han 18 år bag sig på 
Vissenbjerg Skole, han er formand for Skole-
lederforeningen på Vestfyn og medlem af be-
styrelsen for Nordfyns Gymnasium. Per Hel-
ding Madsen er imod det, han kalder karak-
terræs, og finder det sygeligt, hvis folkeskolen 
i høj grad går tilbage til eksamensskolen, med 
alt hvad det kunne medføre af eksamensangst 
og eksamensrettet undervisning. 

På sit kontor uddyber Per Helding Madsen 
sin holdning:

»Det gør jo ikke noget, at man som elev 
kommer med visse forudsætninger for at gen-
nemføre gymnasiet. Men en statisk karakter 
kan være en udfordring. Man kan jo have 
uheld i én prøve. Jeg ser gerne karakterkrav, 
men jeg kunne godt tænke mig, at det var et 
gennemsnit af karakterer i stedet«, siger sko-
lelederen. 

Han undrer sig også over, at der på 
gymnasiale uddannelser nu diskuteres et 
adgangskrav på karakteren 4, mens kravet på 
erhvervsuddannelserne stadig hedder 02 – i 
matematik og dansk.

»Det er åbenbart vigtigere, mere prestige-
fyldt at komme på gymnasiet med 4 i karakter 

»Den tredje pige ville ikke 
sige, hvordan det var gået, 
men sagde blot: ’Min far  
bliver vred’. Da jeg senere 
så hendes karakterblad, 
stod der 10«.
Per Helding Madsen
Leder, Vissenbjerg Skole
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Læs mere

Flere kommentarer fra lærere og elever. 

frem for erhvervsuddannelserne, hvor elever-
ne kan nøjes med 02. Der gøres jo forskel«, 
fremhæver Per Helding Madsen.

Eksamensskolen er genindført
»Vores elever, især pigerne, kan knække 
halsen på de udfordringer, der stilles. Pigerne 
er meget målrettede. Men jeg så gerne, at der 
var en balance i folkeskolen, så den ikke kun 
bliver et studiested, hvor eleverne bliver gjort 
til små studerende«.

Men han synes, at det i den grad er på vej, 
for eleverne arbejder med it-redskaber som 
aldrig før, og skolelederen mener, at skolen 
nu har små studiemiljøer. De unge styres for 
meget af teknikken og af de stigende krav, der 
stilles til dem.

»Det kan jeg godt blive bekymret over. Det 
skal være en folkeskole, hvor dannelse og 
det musisk-kreative går hånd i hånd«, siger 
Per Helding Madsen, der ikke er i tvivl om, 
at mange forældre har høje ambitioner på 
deres børns vegne i retning af præstationer 
og resultater. Han har et eksempel med en 
elev, der havde fået 7 i idræt, og dette klagede 
forældrene over.

»Et 7-tal er ellers en god karakter. Sagen 
blev af en far kørt helt op i ministeriet, som 
dog gav os i ledelsen medhold«, siger Per Hel-
ding Madsen og undrer sig over det voldsom-
me fokus på karaktererne – en fokusering, 
som kun er blevet større efter folkeskolerefor-
mens indfasning fra 2014.

»Vi er allerede gået fra at have en afgangs-
prøve til en eksamen. Det mærker jeg på alle 
niveauer. Jeg er i et dilemma, for vi vil med den 
skole, vi driver, gerne give den enkelte elev det 
bedste, vi kan. Vi er en åben skole og en inklu-

DET VIL  
RAMME 
SKÆVT
»Jeg synes, det er 
svært.  Der vil være 
nogle steder i landet, 
hvor det vil ramme 
skævt. Jeg er ikke 
sikker på, at jeg var 
kommet på gymna-
siet. Men alle elever 
skal være bedre, vi har 
jo intensiv fagunder-
visning af elever i 0. 
klasse. Det er noget 
nyt, at vi har lærere 
i 0. klasse, ellers har 
det udelukkende væ-
ret pædagoger. Jeg 
synes, det er lidt vold-
somt«. 

Marianne McDonald 
Lærer og fungerende  
skolebibliotekar,  
underviser i dansk,  
engelsk, musik  
og madkundskab

NOGLE ELEVER 
VIL ALDRIG FÅ 
EN CHANCE 
»Der kan være nogle 
unge mennesker, som 
så ikke får den chance 
i livet, som de burde 
have haft, på grund af 
adgangskrav. De kan 
være skoletrætte, og 
måske præsterer de 
så ikke den 9.-klasse-
afgangseksamen, de 
har brug for. 

Når de senere i livet 
tænker: Jeg vil gerne 
gå i dén retning, så 
har de ikke mulighe-
den, så derfor synes 
jeg, det er lidt ondt for 
nogle. Og det vil på-
virke lærerne, fordi vi 
vil gøre alt for at bane 
vejen for eleverne. Vil 
man hæve niveauet, 
så kunne man for 
eksempel bruge et 
gennemsnit af karak-
tererne«.

Christina Lønberg 
Sørensen 
Lærer, underviser i  
dansk og idræt

IKKE MERE  
FOKUS PÅ  
KARAKTERER
»Jeg er mest imod ud-
spillet, fordi der fokuse-
res meget på det fag-
lige med karakterer – 
du skal have mindst 4 
– ellers er det bare synd 
for dig. Nogle politikere 
mener, at vi skal have 
4 i dansk og matema-
tik, fordi vi skal have et 
højt fagligt niveau på 
gymnasierne – og at 
der er mange unge på 
gymnasierne, som ikke 
burde være der. Person-
ligt synes jeg, at det må 
skyldes dårlig vejled-
ning i folkeskolen. Der 
mangler information 
om uddannelserne, der 
er jo mange veje, man 
kan gå. Men vi får reelt 
først oplysninger i 9. 
klasse om, hvilke veje vi 
kan gå. Jeg har oplevet, 
at der er elever, der ikke 
ved, at man kan tage en 
eux-uddannelse, hvor 
man kan uddanne sig til 
tømrer, samtidig med 
at man tager nogle af 
de gymnasiale fag«. 

Elia Jalili, 9.c 
Elevrepræsentant  
i skolebestyrelsen

MOTIVATION, 
IKKE ADGANGS-
KRAV
»Udspillet med ad-
gangskrav bryder jeg 
mig ikke om. Jeg har 
set elever have svært 
ved læseprøven, men 
samtidig er de knald-
dygtige i naturfag. De 
har arbejdsmoralen, 
men det her tror jeg 
ikke vil være med til at 
bryde den sociale arv. 
Det tror jeg, man kan 
med motivation frem 
for med karakterer.  
Jeg mener sagtens, at 
vi kan vurdere elever-
ne uden en hel masse 
tal og karakterer. Nu 
vil jeg jo begynde at 
arbejde hen mod prø-
ven for at få eleverne 
til at bestå – teaching 
to the test. Jeg vil ikke 
stå i vejen for deres 
fremtid«.

Trine Nielsen 
Lærer, underviser i biologi,  
matematik og geografi

Hvad mener du om forslaget til adgangskrav  
til gymnasiet på 4 i dansk og 4 i matematik?
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Regeringens udspil: 
Adgangskrav på 4  

– måske
Ved redaktionens slutning var 
forhandlingerne om gymnasiere
formen ikke afsluttet. Adgangs
kravet splitter partierne, præcis 
som da den tidligere regering 
måtte opgive at få en gymnasie
reform på plads for et år siden. 
Regeringens udspil om adgangs
krav på 4 i matematik og 4 i 

dansk ser ikke ud til at kunne få 
flertal. Socialdemokraterne og De 
Radikale står fast på et karakter
krav på højst 02. De Konservative 
støtter udspillet på 4, mens Libe
ral Alliance topper med 7.

En mulighed i forhandlingerne 
er, at blå blok aftaler et karak
terkrav, som så først kan træde i 

kraft, hvis blokken får flertal ved 
næste folketingsvalg.

For elever, der ønsker optagelse 
på erhvervsskoler, er der allerede 
indført adgangskrav på 02 i dansk 
og matematik. 
hah@folkeskolen.dk,  

esc@folkeskolen.dk

derende skole – jeg vil gerne danne mennesker 
til at blive gode samfundsborgere, men det er 
altså ikke alle elever, der kan opnå de der ka-
rakterslutmål«, siger skolelederen. Han erken-
der selv at være fokuseret på elevernes karakte-
rer, da skolen bliver målt på sine resultater. 

For meget fokus på karakterer og eksamen 
går ud over det, Per Helding Madsen kalder 
den inkluderende skole. På Vissenbjerg Skole 
er eleverne involveret i både skolepatrulje og 
dansepatrulje og musikpatrulje samt it-pa-

»Det er også derfor, vi har de store drenge 
til at stå på biblioteket og fortælle drengene i 
de mindre klasser, hvilke bøger de skal læse 
og hvorfor«, siger Per Helding Madsen.

På skolebiblioteket sidder lærer Marianne 
McDonald nu alene efter en veloverstået se-
ance med drengene, der anbefaler hinanden 
at læse diverse bøger. Hun fortæller, at de 
medrivende seancer får de mindre elever til 
at komme og spørge:

»Når jeg kommer op i de større klasser, 
må jeg så også stå deroppe og fortælle om de 
bøger, jeg har læst?« 
hah@folkeskolen.dk 

»Folkeskolen skal balancere og også danne eleverne til 
medborgere og ikke kun være et studiemiljø«, siger sko-
leleder Per Helding Madsen, der møder elever, som vil 
eksamenstræne i stedet for at have valgfag. 

trulje, og der er elever, der laver kantinesalg 
og mange andre aktiviteter – det handler for 
ham som skoleleder meget om at skabe re-
sultater med relationer og inddragelse, om at 
højne elevernes sociale kompetencer – hele 
dannelsesbegrebet vil han ikke give køb på. 
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  Med udspillet til gymnasiereform og ad-
gangskrav på karakteren 4 i matematik og 
dansk bevæger folkeskolen sig i retning af 
eksamensskolen. Skal man så ikke til at 
kalde 9.-klasseprøven for en eksamen?  
 »Jeg er sådan set mindre interesseret i, hvad 
ting hedder, end hvad de er. I dag har vi den 
kæmpestore udfordring, at der er op imod en 
sjettedel af eleverne, der forlader folkeskolen 
uden reelt at kunne læse og regne – og som 
jo ikke er i stand til at bestå folkeskolens af-
gangseksamen eller afgangsprøve – kald det, 
hvad du vil. Det er noget, folkeskolereformen 
også sætter fokus på, men vi siger nu fra re-
geringens side, at vi er nødt til at være langt 
bedre her. Der er unge, der forlader grundsko-
len uden at have fået den faglighed med sig, 
som gør, at de kan åbne døre, både person-
ligt, arbejdsmæssigt og uddannelsesmæs-
sigt«.

  Hvordan kan dette udspil fra regeringen 
være med til at påvirke social arv i en posi-
tiv retning?
 »Det kan det da i høj grad ved at sætte mere 
fokus på, hvordan vi får brudt den negative 
sociale arv. Skolerne har været utroligt gode 
til at løfte mellemgruppen, men vi har aldrig 

været gode nok til at løfte den gruppe, der 
kommer fra uddannelsesfremmede hjem. Og 
vi har heller ikke været gode nok til at udfor-
dre de allerdygtigste elever. De skal stimule-
res, så de har lyst til at lave endnu mere. Og 
gymnasiereformen følger sådan set blot i tråd 
med det – og man gør altså ikke den unge fra 
et uddannelsesfremmed hjem en tjeneste 
ved at sige, at gymnasiet er for alle, og at der 
ikke længere er nogen krav«.

  Vil en gymnasiereform med adgangskrav 
ikke blot føre til mere pres og karakter-
ræs?
 »Det er jeg ikke nervøs for. Allerede i dag er 
der en uddannelsesparathedsvurdering. Ele-
verne skal have et standpunktsgennemsnit 
på 4 for at være uddannelsesparate til gym-
nasiale uddannelser, ligesom kravet er 02 i 
forhold til en erhvervsuddannelse. Nu vil vi så 
melde det klart ud med krav på 4 i dansk og 
matematik for de gymnasiale uddannelser.

  Men med et adgangskrav på 4 i dansk og 
matematik bliver der lavet en karaktermur 
– er det ikke en social sortering af eleverne?
 »Nej, det har intet at gøre med social sorte-
ring. Det handler om klart at signalere, hvad 
der kræves af faglige forudsætninger for at få 

en boglig uddannelse. Der er nogle, der vil 
gøre gymnasieuddannelsen til noget, der er 
finere og bedre end de øvrige ungdomsud-
dannelser. Den opfattelse deler jeg overhove-
det ikke. Vi har en klar ambition – og en 
95-procents målsætning – om, at alle unge 
skal have en ungdomsuddannelse. Men det er 
ikke sådan, at alle skal have en gymnasial ud-
dannelse, og det er en fuldstændig fejltese at 
antage, at det skulle være bedre og finere at 
tage en gymnasial uddannelse end en er-
hvervsfaglig uddannelse eller en hf eller eux 
(muligheden for at kombinere en erhvervsud-
dannelse med gymnasial eksamen, redaktio-
nen). Der er kommet noget uddannelses-
snobberi, der handler om, at jo længere tid 
man kan læse, jo mere akademisk, desto bed-
re er det.

   Hvorfor ikke lade lærere og vejledere vur-
dere og vejlede eleverne?
 »Jamen adgangskravet vil blot supplere det-
te, vi afskaffer ikke uddannelsesvejledningen. 
Lærernes bidrag vil fortsat være et værdifuldt 
input, der er vigtigt – for en elev kan sagtens 
være fagligt dygtig uden at være moden«. 

hah@folkeskolen.dk

HENRIK ANKERSTJERNE HERMANN SPØRGER       ELLEN TRANE NØRBY SVARER

Adgangskravet på 4 til gymnasiet vil være med til at bryde den sociale arv, siger Venstres undervisnings- 
minister Ellen Trane Nørby om regeringens reformudspil.

»Prøve eller eksamen – kald det, hvad du vil«

Foto: Flem
m

ing Leitorp
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MED OG UDEN EKSAMEN
Mellemskolen blev delt, så eleverne kunne gå på en eksamensafdeling 
og en eksamensfri del – samtidig kom der mulighed for specialunder
visning. Skolen skulle udvikles og styrke elevernes »sans for kristelige 
værdier, kærlighed til hjemmet, vort folk og land, respekt for andres 
meninger og fællesskab mellem folkene – særligt de nordiske«.

MELLEMSKOLEN AFSKAFFES
Land og byskoler blev ligestillet, og mellemskolen blev afskaffet. Her
efter var skolens syv første klassetrin samlet i et forløb, mens eleverne 
efter 7. klasse enten kunne forlade skolen, gå i en treårig realafdeling 
for de boglige eller følge 8. og 9. klasse for de praktisk orienterede. 
Allerede i 6. klasse kunne eleverne dog deles i en boglig og en almen 
linje.

REALEKSAMEN AFSKAFFES
Siden 1903 har eleverne kunnet tage en realeksamen – men med 
1975loven afskaffes den og afløses af 8.10. klasse. I 1972 var under
visningspligten blevet udvidet fra syv til ni år. Sprogfag og matematik 
blev med 1975loven niveaudelt i grundkursus og udvidet kursus.

DEN UDELTE SKOLE
Skolens indhold var stadig struktureret efter fag, men det var obliga
torisk at gennemføre undervisning i tværgående emner og problemstil
linger. Man har søgt at styrke fagligheden i forhold til de grundlæggen
de kundskaber, men samtidig indførte man en projektopgave i 9. klas
se, som styrkede en selvstændig og problemorienteret arbejdsform. 
Den udelte skole gik hele vejen igennem folkeskolen, idet niveaudeling 
i 8. og 9. klasse blev afskaffet med 93loven. Samtidig blev begrebet 
undervisningsdifferentiering et kernebegreb. 

FOLKESKOLEREFORM
Den nuværende folkeskolelov blev indførrt. Folkeskolen afsluttes fort
sat med en afgangsprøve og ikke en eksamen.

KARAKTERKRAV PÅ ERHVERVSUDDANNELSER
Erhvervsskolereformen indebar, at eleverne skulle have karakteren 02 i 
matematik og dansk i folkeskolen for at komme ind på en erhvervsud
dannelse.

KARAKTERKRAV PÅ GYMNASIET?
Der forhandles en ny gymnasiereform. Regeringens udspil går på, at 
eleverne skal opnå karakteren 4 i dansk og matematik for at komme 
ind på gymnasiet. 

Kilde: Danmarkshistorien.dk

PRØVE ELLER EKSAMEN I SKOLEN 

1937

1958

1975

1993

2015

2016

2014

”Mahmouds bog er som 
et af hans mors måltider: 
En overraskende glæde,  

smagfuldt krydret og 
tilberedt med kærlighed.” 

– Information

POLITIKENS
FORLAG

jyllandspostensforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk ”… skrevet med en varme 
og kærlighed …”  
– Weekendavisen

”Det er svært at stå 
for Abdels charme.” 

– Politiken
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K an det, vi skal arbejde med, bruges til 
afgangsprøven? Får det næste forløb 
indflydelse på karakteren? Den slags 

skal lærere rundtom i landet i højere grad til 
at forholde sig til, hvis og når karaktergen-
nemsnittet fra folkeskolen i fremtiden bliver 
endnu mere afgørende for, hvilke ungdoms-
uddannelser eleverne kan komme ind på. Det 

forudser Tanja Miller, der er docent ved Uni-
versity College Nordjylland. Hun har tidligere 
skrevet ph.d. om karakterer i gymnasiet. 

»I det øjeblik vi lader karaktererne få 
større indflydelse, vil det have indflydelse på 
dybdelæringen. Den overfladiske læring, der 
kan måles i en karakter, vil få større betyd-
ning end dannelse og dybdeforståelse. Det vil 
altså ændre forholdet mellem overfladelæring 
og dybdelæring«, siger Tanja Miller. Hun 
peger på, at folkeskolen blandt andet har 
projektopgaven, fordi eleverne skal lære at 
arbejde med udfordrende problemstillinger 
og selvstændig tænkning. Hun er bekymret 
for, om skolen vil fokusere mere på det, som 
kan måles og vejes med karakterkrav, fordi 
det er der, interessen vil gå hen.

Større fokus på karakterer kan dog have 
en positiv effekt på motivationen for nogle.

»For nogle elever giver det ydre motiva-
tion at kunne forbedre karakterer. Det giver 
en stor drive for nogle. Det er dog ikke alle 
elever, der har det sådan«, siger Tanja Miller.

Hvad er en karakter? Ideelt set er det ud-
tryk for elevens objektive faglige standpunkt. 
Men virkeligheden er ifølge Tanja Miller noget 
mere broget end dette ideal.

»Karakterer er en sammensat størrelse. 
I mit hoved er karaktersystemet som en 
møntfod, hvor vi uddeler efter kulturel, social 
og faglig kapital«, siger Tanja Miller. Og det 
handler ikke bare om at være dygtig – det 
handler også om måden, eleven er dygtig på. 
Karakterforskningen peger på, at der er en 
stor social slagside, når karakterer bliver delt 
ud.

»Hver gang man begynder at sammenligne 
socioøkonomiske faktorer og karaktergen-
nemsnit, finder man frem til, at der er langt 
større risiko for at klare sig dårligt, når man 
kommer fra et uddannelsesfremmed hjem«, 
siger Tanja Miller.

Tager karaktererne på sig
Karen Egedal Andreasen er lektor ved In-
stitut for Pædagogik og Læring ved Aalborg 
Universitet. Hun har forsket i evalueringer 
i folkeskolen. Hun peger på, at jo større 
konsekvenser en evaluering har, des større 
betydning vil de få. Og hvis man arbejder 
med »summative evalueringsformer«, som er 
evalueringsformer, hvor bogstaver eller tal 
afspejler en præstation, vil det betyde noget 
for, hvordan man vurderer sig selv. Selvom 
en række faktorer påvirker karakterer – som 
også Tanja Miller beskrev – tager eleverne 
karakteren på sig.

»Det bliver en personificering af, hvad man 

har af evner og potentialer«, siger Karen Ege-
dal Andreasen. Og det er ikke kun eleverne 
selv, der lader karakteren blive gældende for, 
hvad man kan. Også omverdenen og klasse-
fællesskabet tager karakteren for pålydende.

»Det sætter sig fast hos forældre, lærere og 
andre, der forholder sig til karaktererne. Det 
er meget svært at undgå at blive påvirket af. 
Det betyder også meget i et klassefællesskab, 
hvor det kan være svært at undgå at vide, 
hvordan de andre bliver bedømt. Selvom 
man er en klasse, hvor den slags ikke betyder 
så meget, så kommer man til at vurdere sig 
selv op imod det. Det gælder også hjemme i 
familien, hvor søskende måske får bedre sum-
mative bedømmelser – det betyder noget for, 
hvordan man kommer til at opfatte sig selv«, 
siger Karen Egedal Andreasen. 

Hun peger på, at de selvforståelser, ele-
verne etablerer som følge af karaktererne i 
grundskolen, ofte følger dem langt op gen-
nem uddannelsessystemet. 
esc@folkeskolen.dk

FORSKERE:  

Mere overfladisk  
læring i eksamensskole

»I det øjeblik vi lader  
karaktererne få større  
indflydelse, vil det have 
indflydelse på  
dybdelæringen«.
Tanja Miller
Docent ved University College Nordjylland

»Det bliver en personi- 
ficering af, hvad man har  
af evner og potentialer«.
Karen Egedal Andreasen
Lektor ved Institut for Pædagogik og Læ-
ring ved Aalborg Universitet

Man risikerer mere fokus på det, der kan måles og vejes, når folkeskolen bliver en eksamens-
skole, mener forsker. Samtidig er karakterer ikke en objektiv vurdering af det faglige niveau. 

T E K S T :  E S B E N  C H R I S T E N S E N

Hvilke kompetencer og færdigheder skal børn og unge 
tilegne sig i deres uddannelsesforløb, når vi ikke ved, hvilke 
job der findes om 20 år?

Det 21. århundredes kompetencer – specielt med fokus 
på innovation, kollaboration og kreativ brug af it – kommer i 
centrum på disse dage. 

Du vil møde erfarne og inspirerende undervisere fra både 
ungdomsuddannelser og grundskoler. De deler ud af deres 

Inspirationsdage for 
 uddannelsessektoren i juni! 
Digital  kreativitet 
og produktion med 
 Windows og Office365

70 25 25 50 • www.atea.dk • eshop.atea.dk • info@atea.dk

GRATIS SEMINAR
Tilmeld dig på atea.dk/aktiviteter

viden og viser, hvordan de på Microsofts platform samarbe-
jder multimodalt med elever og kolleger i OneNote, bruger 
flipped learning, arbejder med PowerPoint/OfficeMix og 
laver fantastiske online præsentationer med Sway.

Kort sagt 
Kom med på en opdagelsesrejse, få nye input og bliv inspir-
eret til undervisningen!
 
http://atea.dk/aktiviteter
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Tirsdag 17. maj 2016 kl. 15.42

Flere og flere elever kan se 
frem til kortere skoledage. 
I februar skrev folkeskolen.
dk, at 37 kommuner havde 
givet grønt lys til kortere 
skoledage, og den grønne 
karavane viser sig at være 
fortsat ufortrødent lige 
siden. Det fremgår af en 
ny opgørelse, som folke-
skolen.dk har lavet via en 
gennemgang af referater 
fra skoleudvalgs- og by-
rådsmøder i landets 98 
kommuner.

I dag har 66 procent 
af kommunerne sagt god 
for muligheden for kortere 
skoledage via folkeskolelo-
vens paragraf 16b.

Derudover sidder lo-
kalpolitikerne i otte kom-
muner klar til at diskutere 
skoledagens længde ved 
næstkommende møde i 
byrådet, og her har skole-
udvalgene på Frederiks-
berg, i Høje Taastrup og i 
Greve allerede anbefalet 
byrådet at give skolerne lov 
til selv at bestemme.

Dermed er der nu en 
stor overvægt af kom-
muner, som har fulgt 
undervisningsminister 
Ellen Trane Nørby og for-
ligskredsens anbefalinger 
om at give skolerne lov til 
at skære i skemaerne til 
fordel for en ekstra vok-
sen i det tilsvarende antal 
fagtimer. I 24 kommuner 
er det helt op til skolerne, 
om de vil gøre skoledagen 
kortere for en eller flere 
klasser, mens skolerne i de 
resterende 41 kommuner 
må forbi enten kommu-
nalbestyrelsen eller for-
valtningen for at få lov. 
bje@folkeskolen.dk

65 kommuner har nu åbnet for kortere skoleskemaer, viser 
et nyt danmarkskort på folkeskolen.dk. 

To ud af tre kommuner 
har åbnet for kortere 
skoledage

Odense vil ikke bøje sig for byretten  
i Erik Schmidt-sag
Var Odense Kommune på lovlig 
grund, da kommunen gav lærer Erik 
Schmidt en tjenstlig advarsel på 
grund af »negative holdninger og 
synspunkter«?

Det spørgsmål vil Erik Schmidt og 
hans fagforening, Danmarks Lærer-

forening, gerne have efterprøvet, og 
det har byretten for nylig sagt god for. 
Men Odense Kommune giver ikke op. 
Kommunen vil nu have landsretten til 
at afvise en efterprøvning af kommu-
nens sagsbehandling.

Fredag 13. maj 2016 kl. 14.33
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Ny Teach First-lærer: Jeg 
kommer som ham, der skal 
lære. Når eleverne på Tingbjerg 
Skole i København starter i skole 
til august, skal de lære et nyt an-
sigt at kende – 30-årige Anders 
Arnfreds. Han er blevet optaget på 
Teach First Danmarks toårige pro-
gram, som blandt andet omfat-
ter en meritlæreruddannelse efter 
hårde optagelsesprøver. I alt 40 
er blevet optaget. De skal arbejde 
som lærere på fuld tid og oven i 
hatten selv modtage undervisning 
på Metropol.

Tirsdag 10. maj 2016 kl. 11.38
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STÆRKE SAMMEN

Nyt læringsforløb: 

Styrk klassefællesskabet  
og den enkelte elev
 
Hold øje med postkassen!  
 
Om få uger sender vi det gratis undervisningsmateriale 
STÆRKE SAMMEN til alle landets skoler.
 
STÆRKE SAMMEN er et læringsforløb, der giver  
konkrete værktøjer til at styrke børns modstandskraft  
og handlemuligheder, hvis deres rettigheder krænkes.
 
Se mere på redbarnet.dk/SKOLE/fagpersoner

Mellemtrinnet

Fredag 13. maj 2016 kl. 15.15

Hørsholm skal rede-
gøre for droppede 
modtageklasser

Undervisningsministeriet 
beder nu Hørsholm Kom-
mune om at redegøre for den 
såkaldte Hørsholm-model, 
som flere kommuner er 
blevet inspireret af. Når et 
nyankommet flygtningebarn 
skal i skole i Hørsholm, star-
ter barnet således ikke i en 
modtageklasse, men i en al-
mindelig folkeskoleklasse, og 
modtager basisundervisning 
i dansk før den almene un-
dervisning. Men nu har mini-
steriet altså bedt Hørsholm 
Kommune om en nærmere 
redegørelse for modellen.

Torsdag 12. maj 2016 kl. 09.23

Nationalt Center for 
Skoleforskning lader 
vente på sig

Et nyt Nationalt Center for 
Skoleforskning åbner officielt 
i april 2016, fortalte Dan-
marks Institut for Pædagogik 
og Uddannelse (DPU) og Via 
i marts. Men det er ikke sket. 

»Vi er i gang med at an-
sætte en leder af centeret, 
men der er forskellige ting, 
der lige skal falde på plads. 
Men det er min forventning, 
at det falder på plads inden 
længe, så vi kan præsentere 
en leder i juni«, siger insti-
tutleder på DPU, Aarhus 
Universitet, Claus Holm.

F O L K E S K O L E N  /  1 0  /  2 0 1 6  /  15 

MASTERCLASS MED HATTIE:  
Politikere lytter ikke til lærere

Onsdag 11. maj 2016 kl. 10.16

Esbjerg-lærere  
vender ryggen til 
kommunalt  
partnerskab

Besparelser, der fører til 
dårlige beslutninger. Det 
er situationen i Esbjergs 
skolevæsen i øjeblikket, 
oplever lærerkredsformand 
Kenneth Nielsen. Og det 
vil han ikke legitimere ved 
at sidde med i et kommu-
nalt partnerskab.

»Jeg føler, at vi er ble-
vet brugt til at legitimere 
tåbelige beslutninger om 
for eksempel lejrskoler og 
lektiehjælp«, siger Ken-
neth Nielsen til folkesko-
len.dk.

FIK DU  
LÆST: 

Fredag 13. maj 2016 kl. 13.25

Ny rapport: Historiefaget er i krise

Folkeskolens historielærereeer engagerede, men 
pressede. Det viser en ny rapport, som Histo-
rieLab, også kendt som Nationalt Videncenter 
for Historie- og Kulturarvsforskning, har udar-
bejdet. Forskerne har interviewet elever i 7.-9. 
klasse og historielærere på 28 folkeskoler og 
konkluderer to ting: At eleverne synes, at histo-
riefaget er kedeligt og ubrugeligt, og at lærerne 
kæmper for at lave god historieundervisning.
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Alle skal udvikle sig
– ikke kun de 96 procent

De to lærere i inklusionseftersynets ekspertgruppe har lagt vægt på,  
at anbefalingerne skal skabe bedre rammer – ikke mere pres på de ansatte.

For lærerne i inklusionseftersynets ekspert-
gruppe har det været vigtigt at komme af med 
et måltal for inklusion på 96 procent. De har 
lagt vægt på resurserne, og at det er ram-
merne, der skal ændres på:

»Ekspertgruppens anbefalinger retter sig 
mod Undervisningsministeriet, kommunerne 
og skoleledelsen – de retter sig ikke mod 
praktikerne – lærere og pædagoger«, under-

streger de to lærere fra inklusionseftersynets 
ekspertgruppe over for folkeskolen.dk. Ons-
dag den 11. maj offentliggjorde undervisnings-
minister Ellen Trane Nørby og gruppen med 
skolelederformand Claus Hjortdal i spidsen 
resultatet af et halvt års arbejde med at give 
inklusionsloven et eftersyn.

»Det har været meget vigtigt for os. Det 
handler om rammerne, og det er ministe-
riet, kommunerne og lederne, der udstik-
ker dem. Det er dér, det skal starte – med 
et stillads. Vi ønsker ikke at give lærere og 
pædagoger mere arbejde og mere, de skal 
dokumentere. Vi har ønsket at skabe ro«, 

siger Karina Abildgaard Leisin og Ann Rytter 
Westerberg.

»Det var vigtigt for os, at der ikke skulle 
stå ’lærere og pædagoger skal’ i rapporten, 
for der er nogen ovenover, der har ansvaret 
– de skal gøre noget først og udstikke nogle 
rammer«.

Praktikerne er gået i rette med de 96 pro-
cent, der længe har stået som et mål for in-
klusion. Det tal er ikke interessant, mener de, 
for alle børn skal sikres udvikling fagligt og 
socialt. Det er det, inklusionen handler om. 
Ikke et måltal. Der skal være en progression 
for alle – men nogle elever skal måske være i 

TEKST HELLE LAURITSEN 

FOTO KLAUS HOLSTING

Det skal være synligt, 
at man ikke kan bestil-
le en Rolls-Royce, hvis 
man kun har råd til 
en folkevogn. Det har 
været vigtigt for de to 
lærere i inklusionsef-
tersynets ekspertgrup-
pe, Karina Abildgaard 
Leisin og Ann Rytter 
Westerberg.
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EFTERSYNETS HOVEDPUNKTER
Regeringens ekspertgruppe om inklusion offentliggjorde onsdag den 11. maj  
over 100 anbefalinger. Her er hovedpunkterne:

BONDO: 
Undgå at skyde med spredehagl
Formand for DLF Anders Bondo Christensen er overordnet tilfreds med inklusionsefter-
synets anbefalinger, men advarer mod at kaste sig over dem alle. Han opfordrer skolens 
parter til at sætte sig sammen for at prioritere de mere end 100 anbefalinger:

Anders Bondo Christensen kalder ekspertgruppens anbefaling om at droppe det na-
tionale mål om, at 96 procent af folkeskolens elever skal gå i almenklasser, »det eneste 
rigtige at gøre«.

mindre miljøer, for at en udvikling socialt og 
fagligt kan finde sted, påpeger de.

»At komme af med de 96 procent som 
et måltal og så hele resursedelen har været 
sværdslag for os lærere i ekspertgruppen«.

De to lærere fortæller, at der ikke mangler 
viden om inklusion – der er masser af tilgæn-
gelig viden om inklusionsarbejdet.

»Men ingen kan jo komme med den for-
kromede løsning, for den findes ikke. Det 
er et stort og komplekst område, og der er 
ingen quick-fix. Det er forskelligt, hvad der vil 
virke forskellige steder«.

Virkeligheden er også, at der er for lidt 
forberedelsestid på skolen, så det er kommu-
nen, der må prioritere, hvad resurserne skal 
bruges på. Den må sætte rammen.

Ingen projekter anbefales
»Det her var det bedste, vi kunne opnå, i 
forhold til børnene og medarbejderne. Det 
har jo været det muliges kunst. Vi har virkelig 
ønsket at gøre en forskel og arbejdet for det«, 
siger Ann Rytter Westerberg.

»Men vi aner ikke, om eftersynet her bli-
ver brugt til noget – og til hvad«, siger Karina 
Abildgaard Leisin.

Derfor har gruppen også anbefalet, at der 
bliver nedsat en gruppe, som skal følge og 
understøtte implementering af anbefalingerne.

Rapporten om inklusionseftersynet er en 
meget lang række af anbefalinger. Og de to læ-
rere mener, at de måske vil blive klandret for 
at have listet en forfærdelig masse anbefalin-
ger op under nogle overordnede emner, fordi 
det vil betyde, at man blot vil kunne plukke 
et par ud og bruge dem. Men det er netop 
forskelligt, hvad der vil virke forskellige steder, 
og arbejdet med udviklingen af inkluderende 
læringsmiljøer er komplekst. De mange anbe-
falinger afspejler et helhedssyn, som er nød-
vendigt, men som så også bliver omfattende, 
mener de, så sådan er det blevet.

Ekspertgruppen var undervejs i arbejdet 
fra november til nu ude at besøge syv kom-
muner på to dage. Det gik hurtigt, men de to 
lærere mener, at gruppens sammensætning 
gjorde, at de godt kunne bedømme, hvilke 
ideer der var indarbejdet på skolerne, og 
hvilke der så pænest ud på papiret.

»Vi vil ikke anbefale et projekt, der har 
fået en særlig portion penge med sig. Det 
er fint at se på erfaringerne med sådan et 
projekt, men ikke mere end dét, for ofte dør 
projekter igen, når pengene er brugt op«, 
fortæller Karina Abildgaard Leisin. 
hl@folkeskolen.dk

1  Opgør med udtryk som »inklusionsbørn«. Fremad skal der i stedet være fokus på, at 
inklusion handler om en folkeskole med en bred elevsammensætning, og det skal være 
langt tydeligere, hvordan almenmiljøet skal understøtte elevernes forskellige behov.

2  Større opmærksomhed på den enkelte elevs faglige udvikling og trivsel.

3  Fokus på elevernes sociale og personlige kompetencer.

4  Bedre prioritering af indsatser og resurser på ledelsesniveau, så det ikke er den 
enkelte lærer eller pædagog, der i praksis kommer til at skulle prioritere.

5   Tidlig indsats i form af opsporing, forebyggelse og foregribende indsatser. 

6  Hurtig og kvalificeret adgang til viden og hjælp, når lærere og pædagoger står i  
situationer, hvor de har behov for rådgivning, vejledning eller aflastning.

7  Praksisnær kompetenceudvikling.

8  Styrket forældreinddragelse og -ansvar.

Der skal tages et opgør med sproget. 
Ekspertgruppen, der står for regeringens 
inklusionseftersyn, er kommet med sine 
anbefalinger. Og gruppen mener, at ordet 
»inklusion« står i vejen for inklusionen. 

»Jeg vil som minister søge tilslutning i 
folkeskoleforligskredsen til at foretage de 
ændringer, I anbefaler: Både ændringer i 
formålsparagraffen og andre ting, I anbefa-
ler i forhold til at lægge vægt på, at vi ikke 
længere skal tale om inklusionsbørn eller 

børn med særlige behov. Så ansvaret ikke 
ender hos det enkelte barn, men det er en 
opgave i forhold til, hvordan vi organise-
rer vores skole«, siger undervisningsmini-
ster Ellen Trane Nørby.

Anbefalingen til ændring i formålspa-
ragraffen er et afsnit om, at »folkeskolen 
har ansvar for at tilbyde inkluderende 
læringsmiljøer, hvor eleverne udvikler sig i 
samspil med omgivelserne«.

Ellen Trane vil ændre skolens formålsparagraf

147418 p16-17_FS1016_Inklusionseftersyn.indd   17 23/05/16   09.41



D E B AT

18 /  F O L K E S K O L E N  /  1 0  /  2 0 1 6

D E B AT

Hvis vi skal skabe bedre integration og give 
alle elever lige muligheder i uddannelsessyste-
met, er det min klare overbevisning, at skolen 
og dens aktører skal løsrive kategoriseringerne 
af bestemte elever og åbne op for nuancerede 
fortællinger om danskhed. Der findes anden- 
og tredjegenerationsflygtninge/ -indvandrere, 
der udelukkende bliver set i rollen som nydan-
skere, hvilket jeg mener er med til at skabe 
og opretholde et skel mellem dem og os. 

Spørgsmålet er, hvordan man skal anerkende 
den stigende mangfoldighed i samfundet 
uden fremmedgørelse af bestemte elevgrup-
per. Det er ikke en diskussion om, hvornår 
man er dansk, jeg savner, men en diskussion, 
der handler om, hvordan skolen skal gå ind i 
nye, inkluderende fortællinger om danskhed. 
Fortællinger, der er grundlaget for integration 
og sammenhængskraft i samfundet.

Giv eleverne nogle smuthuller 
Der er ingen tvivl om, at der findes lærere, 
der arbejder målrettet og bevidst med at 
differentiere undervisningen og tekstvalget 
i klasserummet. Det er positivt, at så mange 
dansklærere, som er dem, jeg taler mest 
med, indtænker elevdiversiteten i tekstvalget. 

Argumentet kan lyde, at børn og unge skal 
føle sig anerkendt og reflekteret i klassevæ-
relseslitteraturen. Jeg kan langt hen ad vejen 
godt være enig med disse lærere i, at alle 
elever skal møde spejlinger af de kulturer, de 
er en del af, blandt andet så de kan få positive 
rollemodeller i deres identitetsudvikling. 

Problemet opstår, når lære-
ren fokuserer på kulturelle for-
skelle eleverne imellem i valget 
af tekster. Der ligger nemlig en 
risiko for, at læreren kommer 
til at fastlåse elevernes identitet 
i en bestemt kategori. 

I min daglige praksis møder jeg argumen-
ter, hvor denne risiko er rødglødende. Der er 
nemlig lærere, der bevidst vælger Yahya Has-

I den aktuelle flygtningediskussion skal lærerne passe på,  
at de ikke – i den bedste mening – får puttet elever i kulturelle kasser,  

som gør det svært for dem at udvikle sig.

Husk at se  minoritetselever 
som individer

KRONIK
NADIA MANSOUR 
CAND.PÆD. I DIDAKTIK OG DANSK,  
LEDER AF CULTUREWAYS,  
UNDERVISER I KULTURMØDE PÅ VIA   
FOTO: RASA PAMEDYDYTE
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sans digtsamling eller sågar islandske sagaer, 
fordi de har en tese om, at etniske minoritets-
elever kan spejle sig i disse tekster. Det er der 
nok også nogle af dem, der kan. Ligesom der 
også er etnisk danske unge, der kan det.

Men hvad nu hvis de etniske minoritetsele-
ver ikke spejler sig identitetsmæssigt i lære-
rens tekster? Hvad nu hvis de rent faktisk bli-
ver sat i en kulturel »bås«, som de har svært 
ved at komme ud af? 

Hvis læreren skal tage udgangspunkt i 
elevers forskelligheder, kommer vedkom-
mende på en svær analyseopgave, som kan 
have negative konsekvenser for den enkelte 
og set i et større perspektiv for integrations-
diskursen. Der ligger nemlig en stor risiko for, 
at læreren kobler en bestemt adfærd med en 
bestemt kultur. Rationalet bliver »Hiba må 
ikke komme på studietur, jeg synes, vi skal 
læse ’Bag sløret’, så hun har noget at spejle 
sig i«. Denne argumentation foretages ud fra 
prædefinerede kulturforståelser, og dermed 
er det et statisk blik på kultur og på bestemte 
elevgrupper.

Hvad nu hvis der er helt andre årsager 
til, at Hiba ikke må komme med? Jeg havde 
for eksempel en sag, hvor en elev af arabisk 
herkomst ikke måtte komme på studietur, 
og hvor jeg blev kontaktet af skolen som kul-
turformidler. Det viste sig, at forældrene blot 
satte en grænse for deres datter, fordi hun 
året forinden havde røget hash på sin studie-

tur. Den helt automatiske logik fra skolens 
side var, »at det nok er, fordi hun er muslim 
…«. I nogle tilfælde er det også årsagen, men 
sådan er det langtfra i alle tilfælde. Derfor 
er det uhyre vigtigt, at skoler er parate til at 
løsne op for kategoriseringer af eleverne. 

Vi skal hele tiden tilbyde ele-
verne nye positioner og give 
dem smuthuller i de kasser, 
som vi går og kommer dem i. 
Kasser, som i grunden er fine 
og meget nødvendige for at for-
stå eleverne, men som i nogle 
tilfælde spænder ben for relati-
onen, og i sidste ende spænder 
det ben for den enkelte elevs 
identitetsudvikling.

Pointen er, at man så vidt muligt skal for-
søge at få eleverne til selv at forme kasserne, 
og at vi skal være villige til at se dem i mange 
modsatrettede kasser. Man kan for eksempel 
godt være muslim og homoseksuel; man kan 
også være etnisk dansk og buddhist. Vores 
samfund byder os fortløbende at reflektere 
over, hvem vi er i forskellige sammenhænge, 
og det er denne refleksion, skolens indhold 
skal afspejle. 

Mangfoldighed i danskfaget
I mit speciale fra Danmarks Institut for Pæ-
dagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet 
2015, undersøgte jeg, hvordan lærerens tekst-

valg kan balancere mellem anerkendelsen af 
bestemte grupper i klassen uden at kategori-
sere dem i lukkede kulturelle forståelser. Ved 
at dykke ned i den multikulturelle uddan-
nelsesforskning fandt jeg ud af, at i stedet 
for at tage udgangspunkt i den enkelte elevs 
baggrund i valget af tekster burde læreren 
ændre hele læreplanen og indsætte mange 
forskellige tekster, uanset hvilke elever der 
sidder i klassen. 

Argumentet er dermed vendt på hovedet. 
Det er ikke længere eleverne i den enkelte 
klasse, der afgør lærerens tekstvalg, men det 
faktum, at alle elever skal vokse op i et mang-
foldigt samfund, der kalder på nye diskussio-
ner, tekster og undervisningsmetoder. Skolen 
skal klæde alle elever på til livet i et mangfol-
digt samfund; blandt andet ved at indskrive 
de nye, danske multikulturelle tekster, der 
netop tematiserer moderne livsvilkår, hvor 
der er mange måder at leve og være dansk 
på, for eksempel »Pære-perker-dansk«, 2011. 

Indskrivningen af multikulturel litteratur 
i danskfaget gøres ud fra tesen om, at det 
skaber tolerance og fremmer respekt og for-
ståelse for forskelligheder. Det er en fordoms-
reducerende strategi, der gør børn og unge i 
stand til at se ting fra forskellige perspektiver 
og indleve sig i andres levemåder og valg, og 
sidst, men ikke mindst, styrkes deres evne til 
at argumentere, diskutere og kritisere på en 
saglig og ligeværdig måde. 

KRONIKKEN
Fagbladet Folkeskolen bringer normalt en kronik i hvert  
nummer. Som hovedregel er kronikken skrevet på redaktionens 
opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik til bladet, vil vi bede 
dig sende en helt kort synopsis på cirka ti linjer med kronikkens 
hovedpointe og hovedargumentation, som redaktionen kan tage 
stilling til. Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk

Nadia Mansour er foredragsholder, didaktisk 
konsulent og kulturrådgiver i CultureWays. Hun 
har skrevet specialet »Elevernes diversitet og lit-
teraturundervisningens indhold« ved Danmarks 
Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus 
Universitet, 2015. Her undersøgte hun, hvordan 
lærerens indholdsvalg kan balancere mellem 
anerkendelsen af bestemte grupper i klassen 
uden at kategorisere dem i lukkede kulturelle 
forståelser. Man kan bestille Nadias speciale ved 
at sende hende en mail: nadia@cultureways.dk 
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}De nationale tæsk

Bent Lindhardt i blog på folke-
skolen.dk/matematik:
»Man har åbenbart lavet et 
knæfald for en øget latinisering 
af faget allerede i 3. klasse, 
hvilket er mig en gåde. På 
skærmen dukker overskrifter 
som addition og subtraktion 
frem, og eleverne forsøger at 
stave sig igennem for fleres 
vedkommende. K havde finge-
ren oppe længe for at få hjælp 
til at læse ordet addition og 
høre, hvad det betød, hvilket 
jeg fortalte hende. Jeg har 
tidligere skrevet om den bølge 
af akademisk hovmod, som 
breder sig ned i skolesystemet, 
så det fremstår endnu mere 
fremmedgørende – og i min 
optik dræbende for den sociale 
mobilitet og oplevelsen af, at 
matematik er noget helt andet 
end livet uden for skolen.
… Problemet er omgivelsernes 
stærke tro på, at det her er 
en valid måling på elevernes 
læringsniveau for opfyldelse 
af Fælles Mål. Det betvivler 
jeg stærkt og tilslutter mig 
den kritik, som danskfolket har 
været i medierne med. Det er 
beskæmmende, som ledere og 
forvaltninger ukritisk anvender 
det til at vurdere såvel skoler 
som lærere på.   
Lad os i stedet se frem på 
den anden side af dette ’IC4-
projekt’ og begynde parallelt at 
udvikle observationsredskaber 
og bedre valide målingsred-
skaber, som læreren anvender í 
det læringsmiljø, eleverne ken-
der, frem for denne kunstige 
testning. OG som i højere grad 
har alle aspekter af fagets mål 
med«.

Tænk, hvis alle 
betalte deres skat

I Danmarks Lærerforening interesserer vi 
os indgående for folkeskolen, grundskolen, 
social- og sundhedsskoler, uddannelses-
vejledning og mange andre områder, som 
medlemmerne er beskæftiget ved. Men 
vores interesse er og skal være bredere. Hele 
grundlaget for at drive undervisning og ud-
dannelse i Danmark ligger i en bred opbak-
ning til velfærdssamfundet, et velfungerende 
demokrati og et effektivt skattesystem, hvor 
befolkningen rent faktisk også betaler den 
skat, man er forpligtet til. Derfor er det dybt 
kritisk og en trussel mod det danske demo-
krati og velfærdssamfund, at der er folk, 
der unddrager sig betaling af skat – endda i 
milliardklassen. At vi som samfund går glip af 
adskillige milliarder hvert år, er helt utåleligt. 
Og at man politisk gør så lidt for at stoppe 
det, er helt uforståeligt. Når det viser sig, at 
en kontanthjælpsmodtager, der sandt for dy-
den ikke har meget at rutte med, har fået en 
smule mere, end reglerne siger – ja, så går det 
store apparat i gang, og politikerne står i kø 
for at vise deres forargelse og krav om straf 
og ændring af reglerne. Men når de store fisk 
snyder for milliarder, skal der først sættes 
undersøgelser i gang og indledes dialog med 
den finansielle sektor. Måske ender det med, 
at der intet sker?

Samtidig er der gennem mange år sket en 
stadig mindre betaling til fællesskabet. Skat-
telettelser er blevet en byrde for samfundet, 
fællesskabet og de mennesker, der har brug 
for hjælp fra fællesskabet. Lavere skat er ho-

DLF MENER
AF GORDON ØRSKOV MADSEN  
FORMAND FOR DLF’s 
OVERENSKOMSTUDVALG 
 

Vi kunne få meget skole for de penge, der bliver snydt for i skat. 

vedårsagen til, at vi mangler penge til at drive 
skoler, daginstitutioner og ældrepleje. Siden 
2009 er der forsvundet 6.500 lærerstillinger 
i folkeskolen og over 30.000 stillinger i den 
samlede kommunale sektor. Vi kan gøre rigtig 
meget for at bruge pengene i den offentlige 
sektor klogere, end vi gør – eksempelvis ved 
at afskaffe new public management og ind-

føre god ledelse. Men det ændrer ikke på, at 
pengene fosser ud af den offentlige sektor 
og ned i folks privatlommer til forbrug hos i 
hvert fald dele af befolkningen. Skat er noget, 
vi giver til hinanden, ikke en byrde, og det 
danske »skattetryk« letter livet for en masse 
mennesker, ligesom vi får råd til at investere 
i fremtiden – eksempelvis i undervisning og 
uddannelse.

Betaling til fællesskabet burde være en 
folkesag. Hvis man politisk fortsætter med at 
sætte skatten ned, og hvis ulovlig unddragelse 
af at betale skat får lov til at fortsætte – så får 
vi et helt andet og fattigere Danmark. 

 Lavere skat er 
hovedårsagen 
til, at vi mangler 
penge til at drive 
skoler, dag- 
institutioner  
og ældrepleje. 
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Deltag i netdebatten på folkeskolen.dk

Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@folkeskolen.dk. 
Maksimalt 1.750 enheder inklusive mellemrum. Redaktionen forbeholder 
sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen nummer 12 
skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 8. juni klokken 9.00.

Folkeskolereformens »åbne skole« og »uddannelse og job« skal styrke elevernes indblik i 
erhvervslivet. Men hvis folkeskolelærerne skal være en aktiv del af den indsats, behøver 
de grundlæggende viden om uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Men hvordan 
skal de automatisk kunne vide noget om de hundredvis af uddannelser og karriereveje, 
der eksisterer? I Dansk Byggeri har vi i samarbejde med flere kommuner landet over 
haft succes med virksomhedsbesøg, hvor folkeskoleklasser besøger en byggeplads og 
løser opgaver i for eksempel matematik eller dansk. På den måde kan læreren på ét 
besøg sætte flueben ved både uddannelse og job, åben skole-aktivitet og Pythagoras. 
Men det kræver, at lærerne oparbejder kontakter og samarbejdsformer med de lokale 
virksomheder. Og byggepladsbesøg er ikke kun en gevinst for eleverne. Lærerne får også 
erfaringer, som de kan tage med sig ind i klasselokalet og bruge i undervisningen. 

Klæd folkeskolelærere bedre på
For nylig er erhvervsskolen EUC Sjælland godkendt til at have lærerstuderende fra UC 
Sjælland i praktik som en del af læreruddannelsens tredje år. Her giver de kommende 
lærere et indblik i hverdagen på en erhvervsskole. Kommunerne bør prioritere en 
opkvalificering af folkeskolelærernes viden om erhvervsliv og erhvervsuddannelser. Og 
her er virksomhederne, erhvervsskolerne og seminarierne oplagte samarbejdsparter. 

I dag er det kun 18,5 procent af folkeskolens elever, som vælger en erhvervsuddan-
nelse, og allerede i 2018 kommer vi til at mangle faglært arbejdskraft. Lærernes viden 
om erhvervsuddannelserne er derfor en vigtig del af den ligning, og i Dansk Byggeri 
hjælper vi gerne med at få den til at gå op.

Louise Pihl, underdirektør i Dansk Byggeri

Lærerne skal lære om 
erhvervsuddannelser  Alle vil være med 

 Sjov og effektiv motion 
 Kan bruges hele året 
 Ingen vedligeholdelse 
 Kan forsikres 

Læs mere på: 
www.aktiv-leg.dk 

Hoppepude  
med faldpude 

Vi producerer også legepladser 

SOMMER
KURSER
2016

Én eller to uger 
i perioden 

26. juni til 27. august

KUNST
HØJSKOLEN
PÅ ÆRØ
www.kunstaeroe.dk

SOMMER
KURSER
2016

Én eller to uger 
i perioden 

26. juni til 27. august}Mon Ellen Trane Nørby har stået alene med 12 børn fra forskellige lande?

Jacob Mark i bloggen Politisk: SF:
»Vi er i et klasseværelse i Køge. Til 
højre for mig sidder fire piger fra 
Thailand. De fniser, når jeg taler 
dansk, og de synes, jeg er sjov, 
fordi jeg er en ung fyr. De er ikke så 
interesserede i, hvad jeg siger. Ved 
siden af dem sidder to grønlænde-
re. Meget generte. De siger aldrig 
noget. Selv ikke når jeg beder dem 
om det. Dernæst kommer Khaled. 
Han kan ét ord, som jeg kan forstå. 
Computer. Computer. Han vil hel-

lere spille computer end lytte til 
mig. Så sidder der et søskendepar 
fra Polen. Deres forældre er hånd-
værkere. Så sidder der en pige fra 
Rumænien. Hun sidder og tegner 
med en pige fra Brasilien, der sav-
ner sin familie. Og så sidder der 
tre elever fra Syrien. De siger ikke 
noget, men de holder sig for ørene, 
når traktoren slår græs udenfor. 
Jeg spekulerer kun kort på hvorfor.
Det var min hverdag mange dage 
i træk. Jeg elskede det, for hold 

da op, hvor kunne man gøre en 
forskel. Men det var også hårdt. Ét 
var, at en stor del af børnene led 
store afsavn. De savnede deres 
hjemlande. De savnede deres fa-
milier. Men værst af alt sad nogle 
af børnene også med traumer. 
De var bange for, at jeg ville slå 
dem. De var bange for, at have-
maskinerne var krigsmaskiner. De 
havde set ting, som jeg heldigvis 
aldrig har set. Og jeg var alene 
med dem«.
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D E B AT

60 millioner mennesker er på fl ugt lige nu. Det er det højeste antal 
siden  2. verdens krig. Mange af dem fl ygter fra krig og  konfl ikter i 
blandt andet Syrien og  Afghanistan. Situationen i nærområderne 
er kaotisk, og overtrædelse af menneske rettigheder og Geneve-
Konventionen er hverdag. Mange søger derfor mod  Europa. 
Deltag i Mediekonkurrencen 2017 og vær med til at sætte fokus på 
den humanitære krise og livet på fl ugt.

Lav et nyhedssite eller en rigtig avis trykt i 1.000 eksemplarer. 
6.-10. klasse kan deltage i uge 9, 10, 11 og 12. Læs mere og tilmeld 
klassen på ekstrabladet.dk/skole, politiken.dk/skole og jp.dk/skole.

OM TEMAET

OM KONKURRENCEN

M
EDIEKON

KURREN
CE FOR SKOLER 2017 PÅ FLUGT
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NYHED
Lav avis på computer, 

tablet og telefon i vores 

nye avisværktøj 

“Newsdesk”.

Tilgængeligt 

efter sommerferien.

På Flugt_ Folkeskolen_103x285mm.indd   1 11/05/2016   16.15

ET FORSVAR FOR  
NATIONALE TEST 
Peter Nielsen, lærer

En gruppe lærere vil forsvare de nationale test (DNT) over for den kri-
tik, der p.t. fremsættes af kolleger og forskere. Gruppen er træt af den 
hetz, der truer med at ødelægge folkeskolen. De hævder, at: 

DNT er inkluderende 
– da testen tager udgangspunkt i børns egen måde at lære på. Børn 
tilegner sig viden, for eksempel et nyt spil, ved at eksperimentere. De 
trykker vilkårligt på menuer og joystick, indtil de gennemfører spillet. 
Metoden kan eleverne anvende i DNT, og alle elever har således en 
chance for højere score i testen. Det kan ikke ses, hvor den enkelte 
elev ligger, da alle opnår grønt felt på skærmen, når programmet har 
samlet materiale nok til en vurdering. Ingen elever udstilles over for 
kammeraterne, og testresultatet er kun tilgængeligt for elev, forældre, 
lærer, skoleleder, forvaltning og Undervisningsministeriet. 

DNT hjælper læreren i forberedelsen og opstiller klare læringsmål 
Læreren sparer forberedelsestid, da det er muligt at tilmelde klassen 
tre prøvetest inden den endelige DNT. Der er tale om klar læring og 
ingen spor af håbløs form for undervisning. Eleven skal lære at score 
højere i DNT, og det er ikke nødvendigt med yderligere nedbrydning. 
Læringen er ganske synlig, da programmet udregner score. 

Gruppen af lærere taler om politisk samling hen over midten 
På gruppens hjemmeside findes argumenter, der øjeblikkeligt sætter 
modstandere af DNT på plads og latterliggør dem. Et stærkt våben i 
kampen for DNT.  
Det er muligt at bestille en T-shirt med sloganet på ryggen: Brug de 
nationale test, så bli’r læringen en fest. Der kan vælges farve og parti-
bogstav. Vælg mellem A, B, C, F, V, O og K. Det har ikke været muligt at 
finde frem til en talsmand for gruppen, men det forventes, at de snart 
træder offentligt frem. 

}Hvorfor betale for undervisning, vi ikke modtager?

Stefan Hansen:
 »… på vores hold på læreruddan-
nelsen er der typisk 10-15 stude-
rende til undervisningen ud af de 
omkring 30, der er på holdet. Sta-
ten betaler altså uddannelsesinsti-
tutionen for to-tre gange så mange 

studerende, som der rent faktisk 
modtager undervisning. Og det ser 
ikke ud til, at der er en sammen-
hæng mellem, hvor meget vi har 
deltaget i undervisningen, og hvor 
godt vi klarede os til eksamen«.

Deltag i netdebatten
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Ved Sebastian Bjerril/bje@folkeskolen.dk

Skriv artikler til en  
million læsere

Som et led i en ny charmeoffensiv får skoler i løbet af de 
næste 12 måneder besøg af en specialdesignet Volvo-
truck med indbygget simulator, som giver eleverne op-
levelsen af at have styringen bag rattet. 3F og arbejds-
giverorganisationerne ATL og DTL-A har sendt mon-
strummet på skolebesøg. Det sker som led i kampagnen 
»Job i transport«, der forsøger at åbne de unges øjne for 
en karriere i transportbranchen. En branche, som inden 
for få år vil mangle op mod 2.500 nye chauffører.

Udstilling om et liv 
med handicap 
I lande som Tadsjikistan, Armenien og 
Nepal bliver handicappede børn gemt 
væk af deres egne familier. En ny ud-
stilling på danske biblioteker viser, hvad 
det betyder for børn og unge med han-
dicap at blive anerkendt og inkluderet i 
familiens, skolens og samfundets fæl-
leskab. Hjælpeorganisationen Mission 
Øst står bag udstillingen og hjælper 
børn med lægehjælp, genoptræning og 
til at blive inkluderet i undervisningen. 
Udstillingen kan ses i juni.

Foto: Istock

Vær med i dokumentar om uddannelse i Grønland
Kunne du tænke dig at blive vist på det store 
lærred i biograferne verden over og samtidig 
bidrage til mere uddannelse i en isoleret del 
af Grønland, hvor inuitkulturen stadig lever 
i bedste velgående? Den franske instruktør 
Samuel Collardey søger en lærer eller lærer-
studerende, som i seks til ni måneder er frisk 

på en tur til Grønland. Projektet dækker alle 
omkostninger plus løn. Samtaler vil foregå i 
København. 

Ansøgninger og spørgsmål sendes til 
greenland@gekofilms.com

Fo
to
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n 

Øs
t

For besøg af Volvo-trucken kontakt projektleder 
Magnus Købke på mk@tu.dk

Kæmpetruck kommer rullende

Journalist for en uge? Det er muligt, når Eks-
tra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten i uge 
9, 10, 11 og 12 næste år afholder Mediekon-
kurrencen. I samarbejde med Røde Kors invi-
terer de elever fra 6.-10. klasse til at fortælle 
om mennesker på flugt. Eleverne bliver intro-
duceret til genrer som filmproduktion, artikler 
og interview. Hver uge trykker de tre dagblade 
1.000 styk af elevernes avis til de deltagende 
klasser, så hver artikel vil blive læst af op mod 
en million.

Læs mere på facebook.com/mis-
sionoest/

Tilmeld din klasse på ekstrabladetmar-
keting.wufoo.com/forms/mediekonkur-
rencen-2017/

VIL DU HJÆLPE ET 
ANBRAGT BARN PÅ VEJ 
MOD AT NÅ SINE DRØMME?
Bliv underviser på Lær for Livets Learning Camp, og 
få værdifulde erfaringer med intensive læringsforløb, 
mens du gør en forskel for anbragte børn.
 
Læs mere på www.laerforlivet.dk/jobs
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Ilandsætninghøjbrynetvingær  
– sæt to streger, så der står tre ord.

Denne opgave fra den nationale test i 
dansk/læsning for 2. klasse har hævet bry-
nene hos journalister, politikere og almin-
delige danskere, der ikke tidligere har været 
opmærksomme på, hvilke opgaver eleverne 
møder i de tavshedsbelagte nationale test. 
Forventer man virkelig, at børnene i 2. klasse 
skal kende ordene højbrynet og vingær? 

Nej, det er der selvfølgelig ingen, der gør.
De groteske ordkæder er resultatet at en 
række forskellige ønsker. Man ville have nogle 
test, der kunne måle, præcis hvor dygtig hver 
eneste dansk skoleelev var på alle vigtige og 
målbare felter af skolelærdommen. Læsefær-
dighed var selvfølgelig blandt de områder, der 
skulle testes. De første læseopgaver dumpede 
imidlertid med et brag i 2007. Professor Car-
sten Elbro viste nogle af opgaverne frem på 
en storskærm ved et evalueringsseminar. 

Og publikum grinede, for 
det var temmelig tydeligt, at 
eleverne ikke blev testet i, om 
de kunne læse de ord, der stod 
i opgaven, men i stedet i deres 
viden om kartoflers tilbered-
ning og gamle ordsprog.  

Så det var en ommer, og det er her, ord-
kædeopgaverne kommer ind i billedet. For 
det var dem, Elbro med støtte fra interna-
tionale erfaringer anbefalede til at måle den 
gren af læsningen, som kaldes »afkodning«. 
Det er den rent tekniske læsefærdighed, som 
handler om, hvorvidt man har »knækket 
koden« og kan aflæse, at de sorte tegn på 
skærm eller papir danner ord og sætninger.

Så vidt, så godt. Problemerne opstår, når 
børnene så faktisk har knækket koden og kan 
læse. Carsten Elbro anbefalede, at man så 
målte forskellen på elevernes færdighed ved 
også at teste på deres læsehastighed. Men 
det blev aldrig implementeret i testen. Det 
betyder, at elever, der har knækket koden og 
ellers har tid nok, snildt kan klare de lette 
ordkædeopgaver. 

Og når eleven så svarer rigtigt, skal ma-
skinen blive ved med at give eleven sværere 
ordkædeopgaver – for princippet i de adap-
tive test er, at alle elever skal udfordres så 
præcist, at de i snit svarer forkert på hver 
anden opgave. Og eftersom eleven sagtens 
kan læse, så ender vi i den groteske og 
utilsigtede situation, at en elev i 2. klasse 

 

    

Test, der ikke  
kan stå prøven
Analyse: De mærkelige ord i læsetestene er ikke det største  
problem ved de adaptive test – spørgsmålet er, om de overhovedet 
kan måle  det, de skal.

TEKST:  
KAREN RAVN

A N A LYS E
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pludselig alligevel testes i sit kendskab til sære 
ord i de yderste kanter af det danske sprog 
frem for i sin evne til hurtig og sikker afkod-
ning af alderssvarende tekster.

Det hele er så blevet endnu værre af, at 
forlagene har set et marked i de sære ord-
kæder og har udgivet træningsmaterialer, 
så elever anno 2016 efterhånden er lige så 
skarpe til ordkæder som deres bedstemødre 
til krydsogtværs. 

Politikere kalder til høring
Kendte politikere har for nylig siddet i tv og 
kæmpet med ordkæderne. Så det er igen 
smertensbarnet afkodning, der løber med den 
offentlige opmærksomhed om testene. Men 
der er også begyndende opmærksomhed om 
det langt mere alvorlige problem med testene 
– nemlig om de overhovedet kan måle det, de 
skal måle. De adaptive test er en dansk spe-
cialitet. De adskiller sig fra klassiske test, som 

voksne kender fra deres egen skoletid, ved, 
at både fagligt svage og fagligt stærke elever 
forventes at svare forkert på cirka halvdelen 
af opgaverne, og at ingen elever tager præcis 
den samme test, fordi computeren udtrækker 
forskellige opgaver fra »opgavebanken«.

Pædagogisk er ideen, at de svage elever 
skånes for det nederlag, at der er et meget stort 
antal opgaver, de slet ikke forstår – og at de 
stærke skal stå på tæer og bliver udfordret hele 
vejen igennem. Med den konsekvens naturlig-
vis, at alle får nøjagtig det samme gok i nødden 
uanset evner, og uanset hvor hårdt de arbejder.

Psykometrisk – testfagligt – er ideen, at 
den adaptive test med sin tilpasning af opga-
vernes sværhedsgrad til elevens niveau skal 
måle elevens niveau mere præcist, så man 
ikke bare proppes i båsen »dygtig« eller båsen 
»dårlig«, men læreren kan se, præcis hvor 
dygtig eller dårlig eleven er, og præcis hvilke 
aspekter af faget eleven døjer med. 

Er det projekt lykkedes? Rigtig meget 
tyder på, at det ikke er. Derfor er det meget 
spændende, at Folketingets børne- og under-
visningsudvalg nu har besluttet at gennem-
føre en eksperthøring om testene. 

Det blev meget tydeligt, at der er et pro-
blem, da Folkeskolen i efteråret kunne fortælle 
om en skole på Djursland, der som led i et 
synlig læring-projekt i kommunen havde sat 
eleverne til at tage 6.-klasselæsetesten to gange 
med kun en uges mellemrum, og mange af ele-
vernes resultater svingede, som vinden blæser. 
Undervisningsministeren bad om en undersø-
gelse. Og med den i hånden konkluderede tre 
professorer på stribe – de to psykometrieksper-
ter Svend Kreiner og Peter Allerup samt dansk- 
og it-didaktikeksperten Jeppe Bundsgaard – at 
testenes måling af alle de ganske almindelige 
»mellem«-elever er behæftet med en kæmpe 
usikkerhed. 

Testene kan nok måle, om 
8.-klasseelever i en given kom-
mune samlet set går fremad 
eller tilbage i biologi i forhold 
til et gennemsnit. Men selvom 
Peter scorer ti point mere end 
Jonas, kan man ikke regne 
med, at han nødvendigvis er 
dygtigere end Jonas – for de har 
ikke fået de samme opgaver, og 
ugen efter kan resultatet være 
lige omvendt. 

Her er det værd at huske, at testene oprin-
delig blev indført med det formål at hjælpe 
læreren til at rette sin undervisning ind efter 
elevens faglige niveau og til brug i skole-hjem-
samtalerne med forældrene. 

Siden dengang er de nationale test blevet 
gjort til måleredskabet for hele den danske 
folkeskole og den igangværende reform. Og 
derfor er der rigtig meget på spil, når poli-
tikerne skal lytte til eksperternes dom. For 
selvfølgelig sker eksperthøringen på initiativ 
af to partier, Alternativet og Enhedslisten, der 
grundlæggende er modstandere af test, fordi 
testene fokuserer skolens undervisning på det 
målbare på bekostning af mange andre vigtige 
opgaver. Men hvad med partierne bag test-
forliget og reformforliget? Hvad vil de stille 
op, når de får at vide, at testene trods en del 
tilretninger fortsat ikke kan måle det, der var 
meningen?  
kra@folkeskolen.dk

 

    

Elever anno 2016 er efterhånden 
lige så skarpe til ordkæder som de-
res bedstemødre til krydsogtværs.

Arkivfoto: Klaus Holsting
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NY BOG ER  

VACCINE   MOD SELVCENSUREN
Y T R I N G S F R I H E D

Rasmus Willig har i 
15 år forsket i kritik. 
Hans nyeste bog, 
»Afvæbnet kritik«, er 
resultatet af syv års 
indsamling af empiri, 
der viser, hvordan 
muligheden for kri-
tik er forsvundet for 
samfundets store 
professioner.

»Hvis du ikke har noget godt at sige, så lad være«

 »Lad os nu ikke bruge tid på at diskutere noget, vi ikke kan gøre noget ved«

»Husk at se indad«

»Tal ikke tingene ned«

»Tænk over, hvilke signaler du sender som tillidsrepræsentant«

»Det må da være hårdt for dig at være på en  
arbejdsplads, hvor du synes, det går så dårligt«

»Det kan jeg godt forstå, men det er noget, der kommer helt 

oppefra, så nu må vi bare prøve at få det bedste ud af det«

»Går det godt derhjemme?«
»Du må lære at sige fra noget før«

»Sådan er det bare«
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NY BOG ER  

VACCINE   MOD SELVCENSUREN
Sociologisk jiu-jitsu: Bogen »Afvæbnet kritik« viser, hvordan og  
hvorfor kritik ikke længere er velkommen i det offentlige. I bogen vendes  
kraften fra afvæbningen mod det system, der tryner kritikere. 

S ociologen Rasmus Willigs nye bog, »Afvæbnet kritik«, 
taler direkte – både til hovedet og til kroppen. Den er 
nemlig to ting:

Bogen er en grundig sociologisk analyse af, hvordan 
kritikken fra vores samfundsbærende professioner bliver afvæb-
net og afvist. Willig beskriver en bevægelse, hvor de offentligt 
ansatte havde medbestemmelse, siden kom de på medhør, og nu 
skal de være medgørlige.

Den analyse kommer vi tilbage til – først skal det handle om, 
hvad bogen også er:

Bogen er også en vaccine. Midt i bogen er der samlet 21 sider 
med sætning efter sætning fra en virkelighed, hvor kritik er 
blevet afvæbnet. Så når lærere, pædagoger, socialrådgivere, po-
litibetjente og sygeplejersker har forsøgt at gøre opmærksom på 
faglige problemer, er de blevet afvæbnet med kommentarer som 
disse virkelige eksempler:

»Du ser lidt træt ud, er alt vel derhjemme?«, »Vi skal udvikle 
os i stedet for at afvikle os«, »I er forkælede. I har sovet torne-
rosesøvn for længe«, »Det gider jeg ikke høre mere om«, »Hvad 
har I ellers gjort?«, »Vi er nødt til at være mere fleksible«, »Vi 
skal tilpasse os, ellers lukker og slukker vi«, »Sådan er det. Find 
et andet arbejde«, »Hvordan vil du sikre, at du ikke kommer til 
at stå i den samme situation igen?«, »Det kan godt være, men 
husk lige, hvad vi har nu. Vi du risikere at miste det?«, »Hvis du 

ikke kan følge med, må du finde et andet arbejde«, »Nu må 
vi trække en streg i sandet og se fremad«, »Nu må vi 

stoppe diskussionen. Der er ikke mere tid«, 
»Det kan jeg godt høre, at du siger, 

men nu skal vi noget andet«, 
»Sådan er det. Det er min 
ledelsesret«.

De 15 citater er et 
tilfældigt sammenhæn-
gende udvalg af de 
mange sætninger, der 
i bogen bare bliver 
ved. Eksemplerne er 
indsamlet over en 
syvårig periode, 
hvor Rasmus Willig 
har talt med og 
om store sam-

fundsbærende professioner som sygeplejesker, socialrådgivere, 
politibetjente, lærere og pædagoger – »fordi de udgør rygraden i 
ethvert samfund«.

Og de samfundsbærende professioners oplevelser er kernen 
og vaccinen i bogen:

»Hvis man ikke er interesseret i mine akademiske redegørel-
ser, så skal man nøjes med at læse de 21 sider højt for sig selv, 
og så vil læseren opleve en kropslig forvandling: Når de 21 sider 
er læst højt, vil man få det fysisk dårligt. Men når der er gået 14 

dage, vil det være umuligt at være en del af det. Vaccinen består 
i, at det er et frihedsbrev, der siger: ’Jeg behøver ikke længere at 
tale neoliberalismen efter munden’. Der er ikke længere noget 
kompromis, efter at man har siddet med de her svar på kritik«, 
fortæller Rasmus Willig. Han er lektor i sociologi ved Roskilde 
Universitet og har tidligere skrevet bøgerne: »Til forsvar for kri-
tikken«, »Umyndiggørelse« og »Kritikkens U-vending«.

Sociologisk jiu-jitsu
Vaccinen er gengivet i bogen som et ekko af den måde, hvorpå 
sætningerne er blevet læst op i virkeligheden. 

Ved en lang række foredrag over en syvårig periode er tilhøre-
re fra kerneprofessionerne blevet bedt om at skrive deres oplevel-

» Det, man blandt andet kan se hos  
folkeskolelærere, er, at de hele tiden  

prøver at give det en form for mening.  
Men den mening vil de aldrig opnå  
– og hvis de har en fornemmelse af at  
være ved at opnå mening, så vil de opleve, 
at den bliver slået i stykker.
 
Rasmus Willig,
sociolog
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ser af, hvordan kritik er blevet modtaget, ned på papir. Herefter 
er sætningerne blevet læst højt én efter én uden fortolkning.

»Når 50-100 mennesker har gjort det, så kan man høre kul-
turen. Det er en kultur, som afskyr kritik, en utålmodig og i flere 
tilfælde grov og intimiderende kultur, der bliver aflæst og for-
stået på mindre end fem minutter. Fordi du kan høre, at ingen 
kritik nogensinde vil blive imødekommet«, siger Rasmus Willig. 

Sætningernes oprindelse er en virkelighed, hvor de er blevet 
sagt enkeltvis, og hver især har afvæbnet og tæmmet kritik. 
De står samlet i bogen, fordi Willig udøver sociologisk jiu-jitsu: 
Kraften fra sætningerne bliver vendt og brugt mod det system, 
de kommer fra. 

»Alle kan genkende de mange små doser. Ved at samle dem 
forstår man det enkelte svars betydning, og hvorfor det er så 
voldsomt at blive udsat for. Det står egentlig i et 1:1-forhold, på 
den måde at hver sætning er bærer af hele kulturen«, siger Ras-
mus Willig. 

Pointen med de små doser går i øvrigt igen i bogens under-
titel: »Om flexismens små doser af arsenik«. Willig låner fra en 
analyse af den tysk-jødiske filolog Victor Klemperer, der skrev om 
sproget i det nazistiske Tredje Rige. I »Afvæbnet kritik« citerer 

Rasmus Willig fra Klemperers analyse:
»Ord kan virke som bitte 

små doser arsenik: De 
sluges ubemærket, de 

synes ikke at have nogen virkning, men efter nogen tid viser 
giftens virkning sig alligevel«. 

Læreren går fra medbestemmelse til medgørlighed
Og hermed nok om vaccinen. For hvordan er vi blevet et 
samfund, hvor idealet er forandret fra medbestemmelse til 
medgørlighed?

Ifølge Rasmus Willig drejer det sig om neoliberalismen: Altså 
en økonomisering af alle livets forhold. I skoleregi er det et 
ønske om at måle og veje alting i test og hyppig karaktergivning 
– også lærernes præstationer skal måles. Det er en ideologi, der 
for at blive ved med at producere nye markeder udfører »seri-
elle chok«: 

»Derfor får vi mange reformer, der hele tiden laves om. Det 
gør modstand fuldstændig umulig. Alle bliver handlingslamme-
de, og de kan ikke forstå, hvorfor de ikke kan få det til at gå op. 
Der bliver en form for kognitiv diskrepans: Hvorfor ødelægge 
noget, der faktisk er velfungerende? Det, man blandt andet kan 
se hos folkeskolelærere, er, at de hele tiden prøver at give det en 
form for mening. Men den mening vil de aldrig opnå – og hvis 
de har en fornemmelse af at være ved at opnå mening, så vil 
de opleve, at den bliver slået i stykker. Heri består neoliberalis-
mens succes«, siger Rasmus Willig.

Bogens undertitel taler om »flexismen«, som næppe er et 
begreb, mange vil kende på forhånd, da det er opstået som et 
resultat af Rasmus Willigs analyse. Det ligger i forlængelse af to 
etablerede begreber:

Flexicurity-modellen: Hvor arbejdsgivere relativt let kan hyre 
og fyre medarbejdere – men medarbejderne har til gengæld et 
stort sikkerhedsnet og kan være uden arbejde uden voldsomme 
konsekvenser. På dette stadie har medarbejderne medbestem-
melse, og de kan indtage en kritisk attitude.

Flexploitation: Hvor der fortsat er et fleksibelt arbejdsmarked, 
men de sociale ydelser er ændret, og derfor har det større kon-
sekvenser at stå uden arbejde. I Danmark kan man se dagpenge-
reformen og medarbejdernes deraf følgende dårligere sikkerhed 
som et aspekt af dette. Med flexploitation skal medarbejderne 
ifølge Rasmus Willig have en positiv attitude, og de er på medhør.

Flexismen: Nu skal medarbejderne så indtage en resilient 
eller robust attitude, og de skal være medgørlige.

»Flexismen er den tilstand, der opstår, når der etableres en 

Y T R I N G S F R I H E D

»Det er også i din interesse«

»Du bør gå forrest med et godt eksempel«

»Det er ikke så slemt her som andre steder«

 »Du må prøve at forblive professionel«

»Jeg hører, hvad du siger, og forstår dig virkelig«

»Gå nu tilbage og prøv nogle ting af«

 »Du må lære at finde dig i mere«

147418 p26-29_FS1016_FL2_Rasmus Wllig.indd   28 23/05/16   10.06



F O L K E S K O L E N  /  1 0  /  2 0 1 6  /  29 

række normer, der patruljerer og foreskriver, at det vil have 
store konsekvenser at ytre sig kritisk. Når offentligt ansattes 
ytringsfrihed bliver knægtet, mister vi som samfund kendskabet 
til konsekvenserne af de mange reformer, der gennemføres. 
Neoliberalismen kan således kun opretholde sin nuværende 
dominans, hvis enhver form for kritik neutraliseres eller afvæb-
nes«, fortæller Rasmus Willig.

Man slikker opad og sparker nedad
Ifølge Rasmus Willig har flexismen, der er en tilstand i kon-
kurrencesamfundet – et samfund, hvor ikke bare staterne er i 
konkurrence med hinanden, men hvor også borgerne i staten 
er i indbyrdes konkurrence – voldsomme konsekvenser. Det er 
usundt for den enkelte – det kan aflæses i både stress- og depres-
sionsstatistikker – men også for hele samfundets beskaffenhed.

»Det er ikke kun en kritik, der bliver afvæbnet fra dag til dag, 
det er et angreb på den demokratiske kultur. Vi bliver nødt til at 
vide, hvad konsekvenserne af de mange politiske reformer er, så 
reformerne og de politiske beslutninger opnår legitimitet. Hvis 
der induceres en erfaring af, at kritik ikke længere er muligt, så 
ophæves legitimiteten og det levende demokrati«, siger Rasmus 
Willig og fortsætter:

»Det havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet mig – at 
afdemokratiseringen sker fra dag til dag, uden at vi er særligt be-
vidste om det. Derudover skabes resignation og en fornemmelse 

af, at man er ved at miste sig selv. Det er en grundlæggende 
usikkerhed, der også producerer en psykologisk afstumpethed, 
hvor man slikker opad og sparker nedad. Det har ikke ligget til 
min person at beskrive det. Jeg har svært ved at se mennesket så 
afstumpet, som jeg får det frem i bogen, men jeg måtte rappor-
tere det nøgternt«, siger Ramus Willig.

Både Rasmus Willigs analyse og vaccine kan findes i bogen 
»Afvæbnet kritik – Om flexismens små doser af arsenik«, som er 
udkommet på Hans Reitzels Forlag. 
esc@folkeskolen.dk

»Jeg hører, hvad du siger, og forstår dig virkelig«

 »Du må lære at finde dig i mere«

»Hvis man ikke er interesseret i mine  
akademiske redegørelser, så skal man nøjes 

med at læse de 21 sider højt for sig selv, og så vil  
læseren opleve en kropslig forvandling: Når de 21 
sider er læst højt, vil man få det fysisk dårligt.
 
Rasmus Willig,
sociolog

 

Sæt børns rettigheder på  
skemaet fredag d. 18. november. 
 
Lav en involverende og sjov dag, der kan  
samle eleverne på tværs af klassetrin. 
 
I får idékatalog med masser af aktiviteter,  
balloner og meget mere, så det er nemt at  
arrangere dagen. Det hele er gratis.

Tilmeld skolen, et grundtrin eller klassen nu:  
redbarnet.dk/børnerettighedsdag

Årets tema: Stop vold mod børn

Foto: Louise Dyring Mbae

BØRNERETTIGHEDSDAGEN
MELD JER TIL
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F O T O G R A F E R E T

V E R D E N S F R E D  T A G E R  T I D
Det tager fem timer at gøre spil-
let klar og tre timer at sætte spil-
lerne ind i det. Et spil kan stræk-

ke sig over op til tolv uger.

ELEVER SPILLER OM 
VERDENSFREDEN
World Peace Game blev udviklet af den amerikanske lærer John Hunter 
for knap 40 år siden. Spillet simulerer storpolitik og giver spillerne mulig-
hed for at løse det globale samfunds økonomiske, sociale og miljømæs-
sige kriser. Målet med spillet er at frigøre hvert land fra farlige situationer 
og opnå global velstand med mindst mulig brug af militær magt.

Omkring 20 elever fik mulighed for at prøve kræfter med verdens 50 
største udfordringer i fire dage på Copenhagen International School, hvor 
de fleste af deltagerne er elever. Men også en lille flok danske folkeskole-
elever havde fået mulighed for at deltage.

Man kan læse mere om spillet på worldpeacegame.org

FOTO KLAUS HOLSTING / TEKST STINE GRYNBERG
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K U P M A G E R E N
Sean planlægger at iværksætte 
et statskup for at afsætte sin 

premierminister, der efter hans 
mening er alt for afvisende  

over for at anvende  
militær magt.
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V Å B E N K A P L Ø B  I  R U M M E T
World Peace Game spilles på en 

spilleplade i fire etager, som repræsen-
terer undergrunden, landjorden, 

luftrummet og rummet. Nogle hold 
råder også over frygtindgydende 

rumbaser.

S P I O N A G E  P Å  H Ø J T  P L A N
Mellem skyerne i luftrummet 

lurer spiondroner, som kan give 
værdifulde oplysninger om  

modstandernes gøren og laden. 
For eksempel om de har  

atomvåben.

F R E D S D U E N
Alexandra er premierminister  

for West Avocado. Hun kæmper 
for en fredelig løsning på  

verdens problemer.

Fortsættes ➙
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Det går faktisk rimeligt okay i World Peace 
Game. Spillerne har allerede løst 12 af de 23 
problemer, de skal nå igennem, hvis de vil kom-
me sejrrigt ud på den anden side. Nu sidder de 
i en rundkreds omkring spillepladen, der er i fire 
dæk og repræsenterer et landkort med en jord-
overflade, en resurserig undergrund, et luftrum 
og verdensrummet. På de forskellige niveauer 
står brikker, der repræsenterer alt fra sunkne 
skatte over flygtningestrømme og solkraftværker 
til droner og satellitter. Spillerne – skoleelever i 
12-15-årsalderen – er fordelt efter, hvilket land 
eller organisation de tilhører i spillet.

Det er den amerikanske ambassade, der 
har organiseret denne omgang af World Peace 

Fire dage til  
at redde verden
Atomtrusler, statskup, flygtningestrømme 
og klimaforandringer. Det er ikke småting, eleverne 
skal forholde sig til i World Peace Game. 

TÆTTERE PÅ FAGET:  HISTORIE OG SAMFUNDSFAG

TEKST STINE GRYNBERG

FOTO KLAUS HOLSTING FAGLIGT NETVÆRK:
HISTORIE OG  
SAMFUNDSFAG

TILMELD DIG  
NETVÆRKET HISTORIE  

OG SAMFUNDSFAG 
PÅ FOLKESKOLEN.DK

Fagligt netværk: Læs flere artikler, blogs 
og anmeldelser om historie og sam-
fundsfag på folkeskolen.dk’s netværk 
for historie- og samfundsfagslærere. I 
samarbejde med Falihos, Foreningen af 
lærere i Historie og Samfundsfag.
5.752 følgere.   
 

Folkeskolen.dk/historieogsamfundsfag

Game. De fleste af spillerne er elever på Co-
penhagen International School, men der er 
også en håndfuld danske folkeskoleelever 
blandt de omkring 20 deltagere. Alt foregår på 
engelsk.

Spilfacilitator og -udvikler John Hunter smi-
der et nyt emne på banen: Penge. Tre af de fire 
spilnationer har brugt for mange penge, og hvis 
der ikke kommer styr på økonomien, kan spil-
let ikke vindes. Men et land har klaret sig godt 
økonomisk: East Polar, som ellers var den fattig-
ste nation, da spillet startede for to dage siden. 
»Hvorfor klarer de sig så godt?« spørger John 
Hunter anerkendende.

»Fordi vi er seje«, siger en repræsentant for 
East Polar. John Hunter griner og siger, at hvis 
det hang sådan sammen, ville han selv være rig 
nu. Så East Polar ændrer forklaring og siger, at 
det nok hænger sammen med, at de andre spil-
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Brikkerne repræsenterer militær, resurser og 
flygtningestrømme.

Brug tv, når du underviser i 

SOCIALE MEDIER
Stream tv-udsendelser, der lægger op til etiske diskussioner 
om adfærd på de sociale medier.

Se dem i klassen, eller giv eleverne adgang til dem hjemme.
Du finder dem på mitCFU på mitcfu.dk/lnkyep7

På grænsen: Internettet (om forskellige problemstillinger)

Skam dig, Emma (om hævnporno)

Bag om Kemoland-dagbogen (om selviscenesættelse og løgn)

mitcfu.dk
– din læremiddelportal

Skam dig, Emma, DRK,8.12.15

Vi har udvalgt nogle aktuelle dokumentarer, bl.a.: 

Stream
TV
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nationer havde medlidenhed med dem på grund 
af deres fattigdom, så de har fået hjælp. »Og 
fordi I brugte jeres viden til at udvikle hydro-
genceller, som I kunne sælge til de andre natio-
ner«, indskyder John Hunter.

Dermed slutter denne spillerunde, og der 
åbnes op for forhandlinger. Spillerne render på 
besøg hos hinanden og hos FN, verdensbanken 
og våbenhandleren i et stort virvar. Målet er at 
skabe alliancer og aftaler, så de kan imødegå de 
trusler, der stadig lurer, og løse de endnu ulø-
ste problemer, for eksempel den mulige atom-
krigstrussel fra The Secret Empire.

Da spilfacilitatoren ringer med klokken, fin-
der de tilbage til deres pladser i rundkredsen, og 
så smider West Avocados finansminister, Sean, 
en bombe: Han vil forsøge et statskup mod sin 
premierminister, Alexandra, spillets mest pas-
sionerede krigsmodstander.
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John Hunter opfordrer alle til hjemme at tænke 
over, hvordan de på den sidste dag kan bidrage 
til verdensfreden. Og så er det sådan set slut 
for i dag.

Men det er de så ikke helt alligevel. For mens 
premierminister Alexandra går ud for at finde 
sine veninder, så hun kan vise dem spilopstillin-
gen, sidder Sean sammen med flere af spillerne 
fra Smak og forsøger at overtale endnu et med-
lem af West Avocados regering til at forsøge at 
kuppe sig til magten. 
sga@folkeskolen.dk

Læs mere
Interview med spiludvikler  
John Hunter på folkeskolen.dk

 

Overlevelsesinstinktet  
driver læringen
»Spillet er designet sådan, at de starter 
med fortvivlelse og forvirring. De KAN 
ikke klare det, og så går det op for dem, 
at det er deres relationer til de andre, 
der skal løse det. Deres relationer er det 
eneste, de har«, fortæller John Hunter. 
»Når de har indset det, kan de begynde 
at eksperimentere og begynde at bede 
om hjælp, og så er der et klik. I hvert spil 
er der et øjeblik, hvor de indser, at de 
ikke spiller mod hinanden, de spiller mod 
spillet. Når de har set det, kan de så let 
som ingenting løse spillets problemer«.

»This is too much fun«, smiler John Hunter 
og minder alle om, at det er et spil, og at kuppet 
ikke er personligt ment. Og om, at alle spillerne 
skal være opmærksomme på, at kuppet kan 
være et spil for galleriet, en intrige, som West 
Avocado bruger for at fremme egen agenda.

Udfaldet af statskuppet skal ifølge reglerne 
afgøres med plat eller krone – og heldet er på 
premierministerens side. Hun beholder magten, 
og mens hun danser en lille sejrsdans, flygter 
den mislykkede kupmager til nabolandet Smak 
og beder om at få plads i Smaks regering.

»Der skal du lige tænke dig om«, advarer 
spilfacilitatoren Smaks premierminister. »Det 
er ikke uden risiko at have en som ham på dit 
hold«. Smaks øverste er enig og siger, at der må 
forhandles, før overløberen kan føle sig sikker.

Men det er ved at nærme sig afslutningen på 
spilledagen. Der er en dag tilbage i morgen, så 

John Hunter, som har ud-
viklet spillet, styrer slagets 
gang fra sidelinjen.

rødekors.dk
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TEKST JOHN VILLY OLSEN

FOTO BO TORNVIG

Bare rolig, de nye, forenklede Fælles Mål er en videreudvikling af den 
progressive pædagogik, der har præget dansk skolekultur i årtier, siger 
professor Jeppe Bundsgaard. »Lad os derfor diskutere de nye måls  
indhold i stedet for deres form«.

Så hvis for-
valtningerne 
vil målstyre, 
skal de også 
gøre det mål-
bevidst og 
forsøge at 
skabe rele-
vante data og 
gøre indsigts-
fuld brug af 
fortolkninger 
af de data, de 
får.
Jeppe Bundsgaard
Professor i fagdidaktik og it 
med særligt henblik på dansk

»Hvis forvaltningen måler 
succes på nationale test-
resultater, så vil lærerne 
begynde at tilrette deres 
undervisning efter, at 
deres elever scorer bedre 
i de test«, advarer Jeppe 
Bundsgaard.

Undervisning versus læring. Dannelse kontra kom
petence. For eller imod forenklede Fælles Mål. 
For eller imod læringsmålstyret undervisning. Når 
man læser debatten på folkeskolen.dk, kan man 
godt få det indtryk, at debattørerne står i hver sin 
grøft og råber ad hinanden.

Måske har Jeppe Bundsgaard et tredje stand
punkt, tænkte jeg. Han har været med til at 
skrive de nye, forenklede Fælles Mål for dansk. 
Samtidig er han fortaler for progressiv pædago
gik. Literacy. Reformpædagogik.

Men nej, professoren har ikke et tredje stand
punkt, siger han, da jeg ringer til ham. Han vil 
slet ikke godtage præmissen: At der skulle være to 
grøfter i den pædagogiske debat i Danmark. »Der 
er ikke kun to standpunkter, men en skov af stand
punkter, der går på kryds og tværs af hinanden«, 
siger han.

Men han ser gerne, at debatten om Fælles Mål 
flytter sig, nemlig til ikke kun at handle om form, 
men også indhold. Fra »for eller imod lærings
mål« til »hvad skal danskfaget egentlig bestå af«. 
Og ligeså med de andre skolefag: Hvad er indhol
det egentlig i de nye Fælles Mål? Er det det rigtige 
indhold? Skal indholdet i faget ændres?

»Som borgere og faggrupper bør vi løbende 
diskutere, hvordan skolefagene kan bidrage til, at 
de opvoksende generationer bliver dannede og 
parate til at deltage i og bidrage til vores samfund 
som både borgere, mennesker og arbejdere«, siger 
Jeppe Bundsgaard.

Det sker bare ikke, påpeger han. Og det er et 
demokratisk problem, mener han. For systemet 
er sådan indrettet, at det er Folketinget, der ved
tager skoleloven, og så udsender Undervisnings
ministeriet en bekendtgørelse, og sker det ikke 
på baggrund af en bred offentlig debat, ender 

det med, at det er en meget lille gruppe 
mennesker, der sidder og bestemmer, hvad 
skolefagene skal indeholde og bidrage med 
samfundsmæssigt.

Sådan har det været med forenklede Fæl
les Mål, og sådan var det også med de tidli
gere Fælles Mål, fortæller professoren.

En lille gruppe bestemmer over skolen
»Vi har haft bindende Fælles Mål i snart 
mange år, men vi har aldrig diskuteret bredt 
i samfundet, hvad for eksempel danskfaget 
egentlig skal indeholde. Målene for faget 
og de andre fag – og dermed indholdet – er 
blevet udformet og fastlagt af en lille gruppe 
mennesker på baggrund af deres mere eller 
mindre velfunderede opfattelser«, siger han.

»I øjeblikket diskuterer vi de ydre rammer 
– at der er for mange mål for eksempel. Og 
nogle debattører når så frem til, at det hele 
er tåbeligt; der er ikke noget formildende ved 
det; det var meget bedre i gamle dage«.

»Men der er ikke megen diskussion af fage
nes indhold, for eksempel: Hvad med nabospro
gene? Hvordan bliver eleverne bedre til at hånd
tere ansigtsløs kommunikation, skjult reklame 
og anden svært gennemskuelig kommunikation? 
Skal der mere livsfilosofi ind i faget?«

Så hvis Jeppe Bundsgaard skulle komme 
med en anbefaling, så er det denne:

Der er kommet nye, forenklede Fælles 
Mål. Benyt lejligheden til at tænke over, hvad 
de egentlig siger om indholdet i dine skolefag. 
Diskuter det med dine fagkolleger på skolen. 
Er der noget, I har for lidt fokus på i jeres un
dervisning? Har I behov for at læse op på nye 
eller reviderede faglige emner? Og diskuter 
også, om faget faktisk er, som det bør være. 
Mangler der noget? Er der for meget fokus på 
nogle dele af faget? En anden vægtning af de 
forskellige elementer?

PROFESSOR:  
FÆLLES MÅL ER  
PROGRESSIV  
PÆDAGOGIK
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Tag diskussionen på skolen, og skriv om det i 
debatten på folkeskolen.dk og i andre offentlige 
debatfora, så du og andre lærere og ikkelærere 
kan komme hen imod en enighed om, hvad 
indholdet i dansk kunne være. En enighed, som 
kan nå frem til politikerne og embedsmændene 
på Christiansborg.

Så bliver de næste skolereformer måske bedre 
og mere gennemtænkte, tør professoren håbe på.

Kompetencebegrebet er født af den  
progressive pædagogik
Men lad os vende blikket mod selve de forenkle
de Fælles Mål. Mange debattører har stejlet over 
ordet »kompetence«, som er et bærende begreb 
i forenklede Fælles Mål. Jeppe Bundsgaard har 
svært ved at forstå den kritik, da han mener, at 
kompetenceorienteringen i forenklede Fælles 
Mål ligger fint i forlængelse af den progressive 
pædagogik, som har præget dansk skolekultur i 
flere årtier.

Ifølge den progressive pædagogik skal under
visningen sætte eleverne i stand til at håndtere 
udfordringer i situationer, og det er akkurat, 
hvad kompetencebegrebet i forenklede Fælles 
Mål står for, forklarer professoren. Altså: Det, 
der undervises i, skal føre til, at eleverne kan 
bruge det til noget relevant. 

»Hvis målet med sprogundervisningen for 
eksempel er, at eleverne kan indgå i samtaler 
på fremmedsproget, så er det ikke særlig smart, 
at de kan en masse grammatik, men ikke kan 
formulere sammenhængende sætninger i situa
tioner, hvor de har brug for det«, siger Jeppe 
Bundsgaard og fortsætter:

»Og hvis målet er, at eleverne skal kunne 
forholde sig til etiske problemstillinger i deres 
liv og samtid, så er det en god ide, hvis de fak
tisk får lejlighed til at møde gennemtænkte bud 
på sådanne overvejelser, for eksempel gennem 
litteraturen. Og at de diskuterer disse bud og 
lærer af dem«.

»En kompetenceorienteret tilgang hjælper 
læreren med at vælge, fordi den for eksempel vil 
sige, at det er vigtigt at kunne analysere en litterær 
tekst, men at det ikke kan stoppe der. For hvorfor 
skal man kunne lave en aktantanalyse? Det skal 
man kun, hvis det kan støtte fortolkningen af tek
stens udsagn og perspektiv på verden«.

Med andre ord: Det, som eleverne lærer i 
skolen, skal de kunne bruge i livet uden for sko
len. Dét er grundholdningen i progressiv pæda
gogik. Og i forenklede Fælles Mål.

Hellere »målorienteret undervisning«
Og begrebet »læringsmålstyret undervisning«, 
som også har skabt ophedet debat på folkeskolen.
dk?

Ja, Jeppe Bundsgaard bryder sig ikke ret me

get om begrebet. Han bruger det nødigt selv, 
men foretrækker ord som målbevidst og mål
orienteret undervisning, fortæller han. 

»Centraladministrationen og forvaltnin
gerne i kommunerne har legitime interesser i 
at få indblik i, hvad der sker i skolesystemet, og 
hvad resultaterne er«, siger professoren.

»Men hvis man opstiller snævre resultatmål, 
begynder aktørerne i systemet at agere strate
gisk. Hvis forvaltningen måler succes på natio
nale testresultater, så vil lærerne begynde at 
tilrette deres undervisning efter, at deres elever 
scorer bedre i de test. Og det vil uvægerligt føre 
til dårligere undervisning, som ikke udfolder de 
smukke formuleringer i folkeskolelovens for
målsparagraf«, tilføjer han og uddyber: 

»Det vil få lærerne til at undervise i snævre 
dele af fagene på træningsorienterede måder. 
Det er dårlig målstyring«.

Hvis ministeriet og forvaltninger prøver at 
presse et politologisk styringsbegreb ind i pæ
dagogikken, går det galt, siger han.

»Mange aktører inden for skoler, kommuner 
og ministerier vil skabe simple måleinstrumenter, 
der præcist kan måle og afgøre elevernes status. 
De tror så, at lærere, skoleledere og kommuner 
kan bruge testresultaterne til at styre systemer på 
alle niveauer i den ’bedste’ retning. Det kan de 
ikke, hvis ikke måleinstrumenterne måler noget, 
man faktisk ønsker at fremme«, forklarer han.

»Så hvis forvaltningerne vil målstyre, skal 
de også gøre det målbevidst og forsøge at 
skabe relevante data og gøre indsigtsfuld brug 
af fortolkninger af de data, de får«.

Vi opsummerer, inden vi lægger røret på:
I klasselokalet kan læreren bruge forenklede 

Fælles Mål til at gøre sin undervisning mere 
målbevidst og målorienteret. Han kan bruge 
læringsmålene som et praktisk redskab. 

Og han kan tænke over, hvad forenklede 
Fælles Mål egentlig fortæller om hans skolefag. 
Og diskutere det med sine fagfæller. Og gå ud i 
offentligheden med sine overvejelser. Så der kan 
komme en demokratisk debat om, hvad den fag
lige identitet i dansk og geografi og matematik 
og så videre skal være i den danske folkeskole. 

Så politikere og embedsfolk har et bedre 
grundlag for at tage beslutninger, når de skal gen
nemføre justeringer og reformer og udarbejde 
bekendtgørelser og undervisningsvejledninger.

»Det er min pointe«, siger Jeppe Bunds
gaard, inden vi lægger røret på. 

Ikke et tredje standpunkt, altså, men en 
argumentation for, at forenklede Fælles Mål er 
en del af den velkendte progressive pædagogik 
i Danmark. Og for at målstyring fra centralt 
hold kan risikere at modarbejde sine egne in
tentioner om bedre undervisning. 
jvo@folkeskolen.dk

Jeppe  
Bundsgaard
Jeppe Bundsgaard, født 
1970, er professor i fag-
didaktik og it med særligt 
henblik på dansk. Han del-
tog i arbejdsgruppen, der 
udformede de nye, forenk-
lede Fælles Mål for dansk-
faget. Han har blandt andet 
været en del af forsknings-
ledelsen i demonstrations-
skoleprojektet om digitale 
læringsmål, hvor forskere 
og fagdidaktikere samar-
bejdede med lærere om at 
bruge digitale værktøjer til 
at udvikle en læringsmål-
orienteret undervisning.
I løbet af sommeren udgi-
ver han en forskningsartikel 
om forenklede Fælles Mål 
i dansk i tidsskriftet »Cur-
siv«. Artiklen, der har over-
skriften »Er dansk (stadig) 
et dannelsesfag?«, argu-
menterer for, at forenklede 
Fælles Mål er et barn af 
progressiv pædagogik.
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Lærernes ønsker gav  
nye skemaer

Sammenhængende tid til forberedelse, færre 
skift i løbet af skoledagen og en sikring for, 
at tiden til forberedelse ikke bliver brugt til 
andre formål. Det var nogle af de ønsker, 
som lærerne på Toftegårdsskolen i Faaborg 
havde, da tillidsrepræsentant Henrik Halle 
i november sidste år holdt et klubmøde for 
kollegerne. 

Med hjælp fra et spørgeskema fra DLF 

evaluerede lærerne på mødet, hvordan det 
gik med arbejdstiden på deres skole efter den 
nye overenskomst med 15 fælles anbefalinger 
om arbejdstid. På mødet var der også mulig-
hed for, at lærerne kunne komme med bud 
på, om arbejdstiden kunne indrettes på en 
bedre måde.

»Lærerne ønskede mere forberedelsestid, 
parallelplanlægning af samarbejde og under-
visning. Vi havde jo ikke flere penge, men vi 
snakkede om, hvordan vi måske kunne gøre 
det på en smartere måde«, siger Henrik Halle. 

Lærer Camilla Dollerup Solvang var med 
til mødet. 

»Det var dejligt at blive spurgt, og der er 
plads til forbedring. Det var godt at høre de 
andres holdning til de spørgsmål, der var ble-
vet sendt ud. Jeg havde ikke forestillet mig, at 
der ville ske så store ændringer. Jeg tænkte, at 
det nok var noget, de ville tage med i næste 
fagfordeling«, siger hun.

Hurtig handling 
Men tillidsrepræsentant Henrik Halle og 
skoleleder Henrik Andersen havde allerede 
inden mødet aftalt, at de ville gøre noget for 
at opfylde lærernes ønsker, hvis det var mu-
ligt. Og en umiddelbar løsning var, at skolen 

»Den løbende kontakt er 
nøglen til at få det til at 
fungere. Der er et for-
troligt rum. Til gengæld 
er vi åbne og ærlige«, 
siger tillidsrepræsen-
tant Henrik Halle om sit 
samarbejde med skole-
leder Henrik Andersen.

Toftegårdsskolens lærere har fået mere sammen hængende 
forberedelsestid og lettere ved at mødes, efter at de sammen 
gik til lederen med forslag til ændringer af arbejdstiden. 

TEKST MARIA BECHER TRIER

FOTO HUNG TIEN VU

147418 p37-39_FS1016_Den involvende fagforening_ny.indd   37 23/05/16   11.44



D E N  I N VO LV E R E N D E  FAG F O R E N I N G

38 /  F O L K E S K O L E N  /  1 0  /  2 0 1 6

på mellemtrinnet og i udskolingen måtte have 
helt nye skemaer. Allerede midt i januar fik 
udskolingen nye skemaer, og efter vinterfe-
rien fulgte mellemtrinnet trop. 

»Vi valgte at gøre det, for det var gode 
input, som kom. Vi brugte den tid, det tog, på 
at få det til at lykkes. Vi tager det seriøst, når 
der kommer så velgennemarbejdede input. 
Det er rigtig godt, at lærerne tager ansvar 
for det. Så er man klar til at gå langt«, siger 
skoleleder Henrik Andersen, som allerede nu 
kan se store fordele ved ændringerne, som 
blandt andet betyder, at lærerne oftere har 
dobbelttimer, og at der er skemalagt tid til 
samarbejde. »Det virker, både i forhold til at 
det er blevet bedre for eleverne, og i forhold 
til tillidsarbejdet over for lærerne. Hvis de 
føler sig hørt, set og forstået, så er det lettere, 
når der er noget, hvor vi er uenige«, siger 
Henrik Andersen. 

Camilla Dollerup Solvang mærker stor for-
skel på sin hverdag. 

»Før havde jeg fem mellemtimer og skift 
mellem næsten alle timer. Det tager tid at 
komme ind i stoffet igen – hvor var vi lige nået 
til i 8. klasse i biologi? Det er spild af forbere-
delsestid. Nu ligger alt som dobbeltlektioner 
undtagen en. Og det fungerer meget bedre. 
Det er bedre udnyttelse af min tid, og det fun-
gerer også godt for eleverne«. 

Men det er ikke sådan, at alle udfordringer 
er løst med nye skemaer. 

»Vikarsituationen halter stadig. Vi er meget 
pressede. Vi har prøvet at indgå en aftale om 
vikardækningen i begyndelsen af skoleåret, 
hvor intentionerne var gode, men vi bliver 
nødt til at lave det om. Vi har en tilbagefaldsre-
gel om, at elever ikke skal sidde uden en lærer 
– og der ender vi tit«, siger Henrik Halle. 

Udfordrende samarbejdskultur
Henrik Halle har været tillidsrepræsentant 
på skolen i fire år. Henrik Andersen kom til 
skolen som skoleleder for to år siden samtidig 
med arbejdstidslov og skolereform.

Før lov 409 var Henrik Halles rolle i forhold 
til skolelederen præget af, at de repræsente-
rede to sider med forskellige interesser, som 

I november sidste år inviterede Danmarks Lærerfor-
ening sine medlemmer på alle arbejdspladser, der er 
omfattet af arbejdstidsloven, lov 409, til et møde på 
deres skole. Målet var at samle op på det arbejdstids-
bilag, som var en del af lærernes overenskomst i 2015. 
Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 
over hele landet førte kollegerne igennem et spørge-
skema. For hvert af de 15 punkter i arbejdstidsbilaget 
skulle de lokale DLF-medlemmer klikke svarmuligheder 
af, som kan give DLF et billede af, hvor langt man er 
med implementeringen lokalt. Samtidig gav møderne 
en mulighed for på skolen at få talt om, hvordan det 
går, og se på, om der er nogle ting, man i samarbejde 
med skolelederen kan forbedre. Toftegårdsskolen har 
cirka 630 elever og 40 lærere. 

INVOLVERENDE  
FAGFORENING

skulle forhandle. Men han er blevet nødt til at 
ændre sin tilgang til tillidsrepræsentanthvervet. 

»I takt med lov 409 blev jeg nødt til at 
ændre det. Hvis jeg skal gøre min indflydelse 
gældende, så skal jeg gøre det på en anden 
måde. Fokus må være på, at vi sammen skal 
nå skolens bedste. Derfor bliver man nødt til 
at nedbryde opfattelsen af en A- og B-side«, 
siger Henrik Halle. 

Og den holdning hilser skolelederen vel-
kommen: 

»Jeg er sat i verden for at skabe den bedst 
mulige undervisning. Det kræver dialog. Når 
jeg sammenligner med skoler, hvor man ikke 
vægter dialogen, kan jeg se, at jeg får meget 
ud af det. Jeg får simpelthen en større forstå-
else fra lærerne for det komplekse i at drive 
skole«, siger Henrik Andersen. 

Men det er ikke alle kolleger, der har lige 
stor forståelse for den nye samarbejdskultur 
mellem leder og tillidsrepræsentant, fortæller 
Henrik Halle. 

»Det stiller mig enormt svært i forhold til 
kollegerne. Der er nogle, der synes, jeg er lige 
lovlig meget samarbejdsorienteret, men jeg 
tror, at det stiller os bedst. Før skulle lederne 
forhandle med os. Det behøver de ikke mere, 
så der er ligesom ingen anden vej frem, når 
alternativet er, at døren bliver lukket«. Han 
understreger: »Men vi har også haft vores 
slåskampe. Det kræver det, for at man får en 
god relation. Det tager tid at lære hinanden 
at kende. Jeg prøver at påvirke alle processer 
hele tiden. Jeg føler mig som vand, som altid 
finder nye veje. Hvis Henrik siger nej, så må 
jeg prøve at finde en ny vej«. 
mbt@folkeskolen.dk

»Vi kan mærke, at vi er på den rigtige vej. Samarbejdet mellem 
Henrik og Henrik betyder noget«, siger lærer Mette Willum.

Hvis jeg skal gøre min 
indflydelse gældende, 
så skal jeg gøre det på 
en anden måde. 
 
Henrik Halle
Tillidsrepræsentant
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BONDO:

Lærerne kan i fællesskab  
skabe forandringer
Danmarks Lærerforening vil involvere medlemmerne mere 
direkte i arbejdet for at skabe bedre arbejdsvilkår. 

Kollektive aftaler kan ikke alene sikre læ-
rernes arbejdsvilkår. Lærerne på de enkelte 
skoler kan også selv i fællesskab være med 
til at påvirke deres arbejdsvilkår. Sådan er 
tankegangen bag begrebet »Den involverende 
fagforening«, som formand for Danmarks 
Lærerforening Anders Bondo Christensen har 
introduceret. 

»Hele grundtanken er, at vi skal have gen-
vundet den professionelle stemme i forhold 
til skolens udvikling. Jeg skal gøre det i for-
hold til politikerne på Christiansborg. Kred-
sene skal gøre det i forhold til kommunerne, 
og lærerne kan også gøre det på den enkelte 
skole«, siger Anders Bondo. 

Fælles løsninger 
Lærerne skal ikke stå alene. Danmarks Læ-
rerforening skal hjælpe til at skabe udgangs-
punktet for det professionelle fællesskab 
på skolerne. Første omgang var i november 
sidste år, hvor DLF i løbet af to uger indkaldte 
til medlemsmøder på alle skoler. Emnet var 
lærernes arbejdstid – konkret med udgangs-
punkt i 15 punkter i arbejdstidsbilaget, som er 
et bilag til lærernes overenskomst. 

»Vi kom ikke og sagde, at nu skal I alle 
sammen forsøge at sikre, at der er sammen-
hængende forberedelse. Vi sagde: Tag en 
snak på den enkelte skole om, hvad der er 
det mest presserende problem for jer. Lad 
være med at forsøge at løse alle problemer på 
en gang. Find noget, I kan lykkes med«, siger 
Anders Bondo, som har mødt modstand. 
»Det, nogle er frustrerede over, er, at de tror, 
at nu bliver de bare overladt til sig selv. Men 
det er ikke det, der sker. Nej, kollektivet på 
skolen skal prøve at finde de løsninger, der 
gør, at alle får en bedre arbejdssituation«. 

Men melder man sig ikke ind i en fagfor-

ening, fordi den skal løse den slags udfordrin-
ger med kollektive aftaler?

»Sådan har vi altid tænkt. Og jeg har også 
tænkt: Vi skal have nogle fine centrale aftaler, 
så løser vi alle problemerne for lærerne. Vi 
må bare konstatere, at sådan er virkeligheden 
ikke her og nu«.

»Når vi ikke har en central arbejdstidsaf-
tale, så kunne vi sidde og begræde det, mens 
vi ved, overenskomsterne sidder og arbejder 
på det. Men det viser sig, at vi godt kan skabe 
bedre arbejdsvilkår. Nogle skoler er lykkedes 
med det. Vi skal finde nogle løsninger, der 
gør, at vi bedre kan lykkes med opgaven. Jeg 
ved godt, at der er lang vej igen, men det, at 
vi begynder at skabe de her forbedringer, har 
altså stor betydning«.

Travle lærere
Anders Bondo mener, at den involverende 
fagforening kan give medlemmer hjælp på 
mange områder. Læringsmålstyret under-
visning er et af de områder, hvor Danmarks 
Lærerforening er i gang med at udvikle 
materiale, som kan hjælpe lærerne til at få en 
stemme i debatten ude på skolerne. 

»Noget af det, jeg har hørt store frustratio-
ner over, er den her rigide brug af læringsplat-
forme. Jeg har det fint med, at nogle lærere sy-
nes, det er et godt redskab. Det, der frustrerer, 
er, at alle får at vide, at nu skal vi bruge det 
her helt specielle system, uanset om det giver 
mening for lærerne eller ej. Selv om lærerne 
ikke er enige, så kan de godt argumentere i 
fællesskab for, at det er helt afgørende, at den 
enkelte lærer får en meget større frihed, i for-
hold til hvordan man vil bruge det«. 

Anders Bondo mener, det er vigtigt, at 
lærerne får et professionelt sprog, når de skal 
argumentere, og derfor henter DLF også hjælp 
fra eksperter. 

Han ser vigtige emner i den kommende 
tid – læringsplatforme og lovforslaget, der vil 
ændre rammerne for undervisning af flygtnin-
gebørn i modtageklasser. Men han ved også, at 

det bliver svært at kæmpe fagforeningskampe 
på nye måder. 

»Vi ved jo godt, at udfordringen er, at læ-
rerne har så forfærdeligt travlt. De har ikke 
tid til at mødes. Den involverende fagforening 
betyder, at man skal mødes. Det kræver selv-
følgelig, at vi hjælper«, siger Anders Bondo 
og fortæller, at et andet træk er, at kredsen 
inviterer lærere og tillidsrepræsentanter fra 
en skole til et møde, hvis der opstår udfor-
dringer på skolen. 

»Så kan vi holde et medlemsmøde i kredsen. 
Hvis der så kommer fem-seks stykker fra den 
enkelte skole, kan de give viden til flere, så de i 
fællesskab med tillidsrepræsentanten kan løfte 
problemstillingerne på skolen. På den måde er 
tillidsrepræsentanten ikke så alene«. 
mbt@folkeskolen.dk

TEKST MARIA BECHER TRIER

FOTO SARAH BENDER

Vi ved jo godt, at  
udfordringen er, at 
lærerne har så forfær-
deligt travlt. De har 
ikke tid til at mødes. 
Den involverende fag-
forening betyder, at 
man skal mødes. Det 
kræver selvfølgelig, at 
vi hjælper.

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

n  Skolepolitik, skoleledelse, psykisk arbejdsmiljø

Burgere  
med arsenik

Afvæbnet kritik  

Madkundskab er også 
dannelse. Det er bud-
skabet i Helle Brønnum 
Carlsens bog »Mad-
dannelse«, som vores 
anmelder beskriver som 
»et kærkomment bud 
på, hvordan læreren kan 
være med til at fremme 
elevernes dannelse til 
selvstændigt og reflek-
teret at træffe valg på 
fødevareområdet«.
»Det er efterhånden en 
sjældenhed, at grundsko-
lens religionsundervisning 
sættes fagfagligt – fag-
videnskabeligt – til debat. 
En tak skal lyde til redaktør 
Mette Buchardt herfra«, 
skriver en anden anmelder 
begejstret om bogen »Re-
ligionsdidaktik«. 
Folkeskolens anmeldere 
er i det hele taget begej-
strede i øjeblikket. Selv et 
grammatikmateriale kan 
gøre glad:
»… en spændende måde 
at arbejde med gramma-
tik på. Det er indbydende 
og inspirerende … Jeg 
regner med at bruge flere 
af ideerne i min 7. klasse«, 
skriver en tredje anmelder 
om »Gang i grammatik«.
Læs alle de omtalte 
anmeldelser og mange 
flere på folkeskolen.dk/
anmeldelser.
Hvis du på vores hjem-
meside finder en anmel-
delse, der sætter tanker i 
gang eller er særligt brug-
bar i forhold til at afgøre, 
om din skole skal indkøbe 
et materiale, så anbefal 
den med et klik på mu-
sen. På den måde er det 
lettere for dine fagfæller 
også at blive opmærk-
somme på den.

Du finder an-
meldelserne på 
folkeskolen.dk/
anmeldelser.

Ayse får en kæreste
Özlem Cekic har skrevet endnu en bog 
i serien om tyrkisk-danske Ayse, der 
skal navigere mellem to kulturer. Denne 
gang har hun fået en kæreste, og er 
det egentlig okay? Især når han ikke 
engang er muslim?
     Cekic håber selv, at bogen vil hjælpe 
med at give indvandrerpigerne gode 
argumenter, når de skal udfordre deres 
forældres syn på kærester.
     »(Der er) med sikkerhed en konkret 
elevgruppe, der vil nyde at kunne gen-
kende nogle temaer fra et flerkulturelt 
hverdagsliv og nyde godt af mulighe-
den for identifikation. Og det er i sig 
selv en god grund til at have Ayse-bø-
gerne stående på skolebiblioteket eller 
i klassen«, skrev Folkeskolens anmelder 
om en tidligere bog i serien om Ayse. 

»Fandango« til 7. klasse
»Hvis jeg fik lov til det, ville jeg helt 
sikkert vælge ’Fandango’ som grund-
lag for min danskundervisning. Det her 
system er bare sagen og bliver forhå-
bentlig købt hjem til skolerne i store 
mængder«. Sådan skrev vores anmel-
der om dansksystemet »Fandango« 
til 6. klasse. Nu er det så kommet til 
7.-klasserne også.
     Grundbogen har moderne ung-
domslitteratur i centrum, og det hele er 
tilpasset nyeste udgave af Fælles Mål.

Læs hele anmeldelsen her:  
folkeskolen.dk/546009
»Ayses forelskelse« er udkommet på 
Gyldendal og koster 186,25 kroner. 

Læs hele anmeldelsen af »Fandago 
6« her: folkeskolen.dk/64640
Priser med mere om »Fandago«-syste-
met findes på gyldendal-uddannelse.dk

•   Rasmus Willig
•   Hans Reitzels Forlag
•  200 kroner
•   230 sider

Inden for den neoliberale markedsideologi 
er kravene om omstillingsparathed, styring 
og positiv sprogbrug så dominerende, at  
kritik er ugleset.

○  ANMELDT AF JENS RAAHAUGE

Midt under læsningen af »Afvæbnet kritik« fik jeg lyst til at gense den 
tyske film »Das Leben der Anderen«, som blev vist på DR K, den om Sta-
siagenten, der bliver så betaget af et kunstnerpars liv, at han søger at be-
skytte dem ved at omdigte deres handlinger, så de undgår DDR-regimets 
forfølgelse.

Denne adspredelse fik mig på én gang til at gyse over Rasmus Wil-
ligs analyser af den raffinerede kritikundertrykkelse, som den neoliberale 
ideologi har udviklet, og til at glæde mig over, at der i selv den mest for-
benede Stasiofficers bryst er et hjerte, der kan tøes op.

»Afvæbnet kritik« er en analyse af den udvikling, der er sket omkring 
begrebet kritik, siden den traditionelle opfattelse af kritik som motor for 
udvikling for femten-tyve år siden blev afløst af et syn på kritik som en 
barriere for udvikling. Markedet krævede hurtige reaktioner, der bygger 
på fleksibilitet, styring og medgørlighed.

Bogen kan som flertallet af videnskabelige udgivelser virke lidt knud-
ret at læse, fordi der skal citeres, refereres og tages forbehold. Så derfor 
vil jeg anfebale, at man starter læsningen med Willigs kildemateriale: De 
udsagn om svar på kritik, som han har indsamlet blandt tilhørere til fore-
drag gennem syv år. Det bliver til en opremsning, der strækker sig over 
tyve sider. Og det er hårrejsende læsning, der med ét slag motiverer til at 
dykke ned i analyserne af de mekanismer, der gemmer sig bag svarene. 
For rigtig mange af den type svar har jeg og du selv fået.

Stort set alle går ud på at vende kritikken imod kritikeren selv, så det 
stillede kritiske spørgsmål frem for at blive motor for en frugtbar dialog 
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kastes tilbage på spørgeren, som så oplever 
manglende anerkendelse og et deraf følgende 
statustab.

Den organisation – og det er i dag stort set 
alle – der baserer sig på den neoliberale kon-
kurrenceideologi, beskriver Willig blandt andet 
ved hjælp af sociologen Georg Ritzers studier 
i McDonalisering: effektivitet, forudsigelighed, 
kalkulerbarhed og kontrol. Men når disse pa-
rametre skal omsættes til professionssprog i 
det offentlige, føler mange professionsudøvere 
sig ramt af en brutalisering og af en instru-
mentalisering, der frem for en nuanceret dialog 
opererer med den falske modsætning mellem 
det entydigt positive og det entydigt negative. 
»Enten er du med eller imod«.

Willig har en række fine analyser af de me-
kanismer, der er i brug. Jeg vil blot nævne to: 
den neoliberale erobring af sproget og analysen 
af et patriarkats kvindeundertrykkelse.

Ved at anvende ordet »man« i et af de typi-
ske udsagn: »Jeg hører, hvad du siger, men man 
kan ikke se sådan på det«, bruger svareren ordet, 
så »dette ’man’ udøver sit diktatur og foreskriver 

ens dagligdags tilværelse« (Løgstrup). Neolibe-
ralismen har taget magt over man.  

Ved at anvende ordet »du« afvæbnes kritik-
ken og gøres personlig. Denne individualisering 
betyder, at man som kritiker risikerer sig selv, 
hvilket kan føre til tavshed eller nedtrykthed.

Disse eksempler på overtagelsen af sproget 
får Rasmus Willig til at citere sprogmanden 
Victor Klemperer, der på baggrund af sit liv i det 
nazistiske Tyskland og siden i det kommuni-
stiske DDR skrev bogen om de totalitære regi-
mers sprog, »LTI – Lingua Tertii Imperii«, fordi 
neoliberalismens overtagelse af sproget væk-
ker mindelser i den retning: »Ord kan virke som 
bitte små doser arsenik: De sluges ubemærket, 
de synes ikke at have nogen virkning, men efter 
nogen tid viser giftens virkning sig alligevel«.

Læs de 21 nævnte siders svar på kritik, og 
vurder selv, om du er stødt på den form for to-
talitært sprogbrug. Og tænk over, om arsenik-
forgiftningen har ramt dig.

En sådan besættelse af sproget lukker kritik 
ned og fremmer selvcensur. Da der findes en 
overmåde righoldig forskning i censur, men me-

get lidt om selvcensur, vælger Willig at omtale 
forskeren Dana Crowley Jacks studier i accep-
ten af undertrykkelse blandt kvinder, der lever 
under paternalistiske vilkår: De opererer med 
et »overøje«, der fortæller dem, hvad de skal og 
bør, og som lader dem se bort fra egne ønsker 
og behov. De accepterer og bliver deprimerede.

Som de lever, fungerer mange professions-
udøvere i det offentlige, hvor idealet er, at den 
enkelte gør sig stærk og modstandsdygtig i for-
hold til de evige forandringer; robusthed frem 
for refleksion.

Vi har gennemløbet en udvikling fra medbe-
stemmelse over medhør til medgørlighed, kon-
kluderer Willig. Er det muligt at vinde kritikken 
som motor i et borgerligt demokrati tilbage? 
Eller er vi fanget i neoliberalismens kritikfor-
nægtende regime?

Willig har leveret analyser, der kan tjene 
som opvågnen. Stasiagenten med hjertet på 
rette sted kunne så et frø af optimisme. 
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Læs på side 26:
Interview med Rasmus Willig.

»Hvordan synes du selv, at det går?«

»Lad os nu komme videre«

»Det kan jeg ikke overskue«

»Der er jo ikke nogen, der er døde af det«

»Hvordan vil du bidrage til den fælles strategi?«

»Det skal jeg lige undersøge«
»Du må blive mere robust«
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 Lederstillinger 

KO R T E  M E D D E L E L S E R

personalia

Københavnerlærernes 
næstformand bliver 60
Flaget smælder altid, når 
næstformand for Kø-
benhavns Lærerforening 
Lars Sten Sørensen har 
fødselsdag. Han fylder 
nemlig år den 5. juni på 
grundlovsdag, og i år bli-
ver han 60. 
Lars Sørensen har været 
medlem af Københavns 
Lærerforening siden 
1988. Han har været 
lærer på Klostervængets 
Skole, hvor han også var 
fagligt aktiv. Siden flyt-
tede han til specialskolen 
i Ryparken. Han blev valgt 
til Københavns Lærerfor-

enings bestyrelse i 1998 
og valgt til DLF’s hoved-
styrelse for første gang i 
2011 og genvalgt i 2015. 
I 2012 stillede han op til 
kampvalg om posten som 
næstformand for Køben-
havns Lærerforening og 
vandt. 
Lars Sørensen er en me-
get flittig mand, der del-
tager i mange møder med 
medlemmer, kredssam-
arbejder og andre organi-
sationer. I sin fritid spiller 
han bridge. Han er gift og 
har en søn, som er lærer. 

mindeord

Bjørn Falkner Jensen
Det er med stor sorg, vi 
har mistet vores vicesko-
leleder Bjørn Falkner. Efter 
kort tids sygdom sov Bjørn 
stille ind 3. maj. Falken er 
fløjet, og bjørnen er alt for 
tidligt gået i hi. Bjørn blev 
kun 56 år gammel. Bjørn 
blev i august 1988 ansat 
på Ellebækskolen. Heref-
ter på Sct. Jørgens Skole 

i 27 år som lærer og fra 
august 2008 viceskolele-
der. Der flød Sct. Jørgens-
blod i dine årer så sejt som 
råolie. Du kæmpede for 
skolen og dens ansatte, 
du kunne navigere i kaos 
og var altid i stand til at 
finde et papir i det sy-
vende lag i tredje bunke 
på dit skrivebord. Da du 
blev syg, insisterede du på 
at arbejde fra sengen. Du 
kunne ikke løfte armene 
for at skrive, men brød 
hjernen med næste års 
fagfordeling og skema-
lægning. Hver onsdag gik 
du hjem med meldingen 
om, at vi ikke skulle regne 
med at se dig torsdag. Du 
var hver uge sikker på, at 
du vandt den store lotto-
gevinst. Vi er dog sikre på, 
at du ikke, trods den store 
gevinst, ville kunne holde 
dig væk fra »din pind«. 
Skolen var hele dit liv. Du 
var i venskaber selektiv i 
din udvælgelse, men over 
for dem, der blev lukket 
ind, var du loyal, trofast og 
omsorgsfuld. Vi vil savne 
dig, Bjørn. 

Sct. Jørgens Skole, 
Holstebro

Foto: Stig Nielsen

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.

Sammen om København

Skoleleder
Skoleleder til den ny Kalvebod Fælled Skole
med idræt og bevægelse som faglig profil.
Vi søger en visionær skoleleder med øje for 
mulighederne til at stå i spidsen for opbygningen af 
Kalvebod Fælled Skole. Profilen skal tænkes bredt, så 
den understøtter tankerne i den fortsatte implemen-
tering af den nye folkeskolelov og indgår i undervis-
ningen for at styrke fagenes indhold pædagogisk og 
skabe motivation i arbejdet med den synlige læring. 
Skolen består fra kommende skoleår af en indskoling 
fra 0.-2. klasse.

Ansøgningsfrist den 9. juni 2016. 
Søg stillingen på www.kk.dk/job – “Ledelse”.

Den røde plads

147418 p42-57_FS1016_Lukkestof.indd   43 23/05/16   15.31



44 /  F O L K E S K O L E N  /  1 0  /  2 0 1 6

JOB & KARRIERE

Bliv lærer i Grønland
Har du lyst til et udfordrende job i en meget anderledes kultur – langt væk fra lov 409?  
Så er et lærerjob i Grønland måske svaret. 

TEKST JENNIFER JENSEN

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

I Grønland gælder lov 409 ikke, så lærerne 
kan bruge deres forberedelsestid, hvor og 
hvornår de har lyst. Det er en af de fordele, 
ledende skoleinspektør i Grønland Lars Foms-
gaard peger på, når han forsøger at tiltrække 
lærere til job på den store ø mod nord. 

»I Grønland kan man være lærer på den 
rigtige måde uden begrænsninger for den 
gode forberedelsestid. Og man udvikler sig 
meget, fordi man er nødt til at tilpasse sin di-
daktik og pædagogik til en helt anden kultur«, 
fortæller han. 

Grundige overve-
jelser er vigtigt
Det er svært at 
tiltrække lærere til 
især Østgrønland, 
hvor 1/3 af lærerne 
sidste år af den 
grund var uuddan-
nede. Derfor er der 
efterspørgsel efter 
danske lærere. 

Lars Fomsgaard 
understreger dog, 
at man skal overveje 
det grundigt, før 

man kaster sig ud i det spændende eventyr, 
et lærerjob i Grønland kan være. 

»Der er en del sociale problemer heroppe, 
som systemet ikke har kapacitet til at tackle 
alt sammen, og derfor kommer noget med i 
skole. Så den perfekte undervisning kan ryge, 
fordi der er sket noget i lokalsamfundet«.

Derfor skal man som lærer være bevidst 
om, hvad man går ind til — for det er synd 
for både lærer og elever, hvis læreren rejser 
med det samme, siger han og tilføjer, at man 
heller ikke skal være afhængig af Netflix, for 
internetforbindelsen er ikke imponerende.

Ung lærer i Grønland: Hårdt, men godt
En af de lærere, som har taget springet 

til Grønland, er 28-årige 
Anders Noer. Han startede i 
sit første lærerjob i august 

2015 på en skole i 
Østgrønland med 450 
elever. Her underviser 
han i både engelsk, 
idræt, samfundsfag, 
religion og dansk — 
men det er ikke det 
faglige, som udfor-
drer, fortæller han. 

»Der er et helt 
andet forhold til 
skolen end i Dan-
mark, fordi mange 
er anden- eller 

tredjegenerationsfangere og derfor ikke har 
det samme forhold til at lytte til læreren eller 
møde op i skolen«.

Han søgte til Grønland, fordi han gerne 
ville opleve noget nyt og var fascineret af 
landets natur og kultur. Han opfordrer andre 
til også at undersøge mulighederne for et læ-
rerjob i Grønland. 

»Jeg er rigtig glad for at være her, men det 
er også hårdt med de mange sociale og pæ-
dagogiske udfordringer. Så man skal overveje 
det nøje og tale med nogle, som er på sko-
lerne heroppe, før man springer ud i det«. 

Hvis du vil vide mere om et job i Østgrøn-
land, kan du skrive til Lars Fomsgaard på 
lafo@sermersooq.gl. Uopfordrede ansøgnin-
ger er også velkomne.  
jobogkarriere@folkeskolen.dk

Jobsamtale

I Østgrønland og nogle områder i nord gælder 
særlige regler, hvor lærere bliver ansat på en tre-
årig kontrakt med flybilletter og flytning for én selv 
og husstanden betalt. Efter tre år er hjemturen 
også dækket. Samtidig får man hvert år en gratis 
rejse til Danmark for sig selv og sin husstand, lige-
som der hver måned bliver sat cirka 1.000 kroner 
efter skat til side på en konto, som man får udbe-
talt, når man stopper som lærer på øen.

Særlige forhold 
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 Lederstillinger 

www.lundgaard-konsulenterne.dk

Begrebet fælles er måske det, der bedst rammer 
opgaven som Skolechef i Ikast-Brande Kommune ind. 

For det første er der Fællesskolen. Ikke blot et ord, men 
reelle fælles udviklingsprocesser, hvor man får udnyttet 
hinandens kompetencer på tværs af skolerne. Det fælles 
møder man også, når man sidder sammen med sin 
ledelsesorganisation. Der diskuteres, drøftes og tages 
ansvar på tværs. Så er der det fælles hus Skoleafdelingen, 
Dagtilbudsafdelingen og Børne- og familieafdelingen 
deler. Et hus hvor ledere og medarbejdere naturligt 
arbejder sig ind i, og på tværs af, hinandens områder, så 
kompetencer og ressourcer kan udnyttes bedst muligt. 

Endelig er Ikast-Brande Kommune som organisation 
et sted, hvor man gerne vil “være på tværs” – i ordets 
dobbelte betydning – og løfte opgaverne i fællesskab. 
En egentlig værdibaseret organisation, hvor værdierne 
dialog, tillid og ansvarlighed betyder noget i praksis. 

Dermed ikke være sagt, at der ikke er udfordringer. 
Økonomi og struktur stiller fortløbende krav om 
kvalitetsudvikling inden for de ressourcer, der er til 
rådighed.  Men at Ikast-Brande formår at skabe stærke 
læringsresultater på trods af, at udgangspunktet 
er en kommune med et uddannelsesniveau under 
landsgennemsnittet viser, at netop dette sker. 

Vi håber, at du har visioner, ledelsestyngde, økonomisk 
sans, tydelighed i budskaberne, men også en ærlig lyst 
til at lytte og inddrage andres synspunkter, god viden 
om børne- og uddannelsesområdet og et drive der har 
et afsæt i det valg det er, at vie sit ledelsesliv til udvik-
lingen af de bedst mulige rammer for børns liv.

Stillingen besættes på overenskomstvilkår og ansæt-
telse sker efter “Aftale om afl ønning af chefer” på løntrin 
51. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den 
forhandlingsberettigede organisation. Årslønnen 
forventes at ligge på ca. 647.000 kr.

EN SKOLECHEF DER KAN VIDEREUDVIKLE FÆLLESSKOLEN 
SKOLECHEF TIL IKAST-BRANDE KOMMUNE

 ■ Yderligere oplysninger 
 Kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos direktør Hans Jørn Laursen, 

Ikast-Brande Kommune, tlf. 9960 3201. Læs i øvrigt mere i den uddybende job- og 
personprofi l på www.lundgaard-konsulenterne.dk og på www.ikast-brande.dk 

 ■ Ansøgning
 Ansøgningen sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk så den 

er modtaget senest den 13. juni 2016 kl. 8.00.
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 Lederstillinger 

www.lundgaard-konsulenterne.dk

I Herning Kommune er vi altid på udkig efter nye 
muligheder. Det er derfor også noget, der kendetegner 
vores ledere og medarbejdere i det tætte samspil, de har 
med det omgivende samfund. Vi placerer os i toppen af en 
lang række væsentlige kommunale parametre herunder 
Dansk Industris og Dansk Byggeris årlige undersøgelser. 

Der skabes fysiske rammer og oplevelser i topklasse. 
Der er et forrygende samarbejde imellem sektorerne – 
privat og off entlig – om at skabe udvikling på en egn, 
der ikke er vant at få tingene forærende. Et markant 
udtryk herfor er, at 12 af vores skoler har et fuldinte-
greret samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Samtidigt skabes der nye og bedre måder at får børn og 
voksnes liv til at gro. CEPOS påviste i en analyse i 2015, 
at Herning på skoleområdet er det sted i landet, hvor 
koblingen imellem forudsætninger og de udviklede 
færdigheder lykkedes bedst.

Det er dette, du kan få direktøransvaret for. Vi har ikke 
nogen på forhånd defi nerede tanker om, hvad du er 
rundet af, men du skal have udviklingsdrivet i dig. Du 
skal også have evnen til det lange seje træk. Blusset skal 
nemlig holdes på et passende niveau, hvor en milliard-
stor driftsorganisation kan følge med.

Du er ikke en superkvinde/mand men dine “toppe” skal 
være til at få øje på. Du er en særdeles dygtig leder, en 
teamplayer af hjertet. Vi skal kunne få øje på det ægte 
engagement hos dig, når vi snakker om måder hvorpå, 
vi kan skabe rammerne for at børn og unge i Herning 
Kommune kan leve et godt liv, udvikle sig og indfri 
deres drømme. 

Der ønskes ansættelse på kontraktvilkår, jf. rammeaftalen 
om kontraktansættelse af chefer. Stillingen afl ønnes 
med en årsløn på 888.821 kr. (1. januar 2012-niveau) 
ekskl. pension og tillæg for kontraktansættelse (15%).

EN DIREKTØR DER ER PÅ UDKIG EFTER NYE MULIGHEDER 
DIREKTØR TIL BØRN OG UNGE I HERNING KOMMUNE

 ■ Yderligere oplysninger 
 Kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller kommunaldirektør Erik Hattens på tlf. 2441 2860. 

Læs i øvrigt mere i den uddybende job- og personprofi l på www.lundgaard-konsulenterne.dk og på 
www.herning.dk 

 ■ Ansøgning
 Ansøgningen sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk så den er modtaget 

senest den 13. juni kl. 8.00.
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Distriktsskole Stenløse
søger en Distriktssouschef

Til Distriktsskole Stenløse i Egedal Kommune søger vi en ambiti øs og 
pædagogisk fremsynet Souschef ti l distriktsskolelederen, der sam-
men med elever, forældre, medarbejdere og ledelseskolleger kan 
bidrage ti l udviklingen af skolens læringsmiljøer med fokus på synlig 
læring, variati on i undervisningen og udvikling af en fælles evaluer-
ingskultur. Vi er i gang med en stor proces, hvor den grundlæggende 
organisati onsopbygning og den nye skolereform er på vej ti l at blive 
implementeret.

Om Distriktsskole Stenløse
Distriktsskole Stenløse er en af landets største skoler med 1940 
elever og 240 ansatt e. Skolen er placeret på de fi re matrikler Lærke-
skolen, Stengårdsskolen, Bækkegårdsskolen og Veksø Skole. Skolen 
har en målrett et og engageret forældregruppe og skolebestyrelse. 
Lederteamet består af 13 fag- og funkti onsbestemte ledere som dels 
er daglige- og afdelingsledere på afdelingerne og dels løser opgaver 
for distriktsskolen på tværs af matriklerne.

I Distriktsskolen arbejder vi hårdt på, at skabe en organisering af 
skolens medarbejdere i professionelle læringsfællesskaber, der i 
samarbejde med ledelsesteam, koordinatorer og skolens vejledere 
er tydeligt fokuseret på skolens fælles udviklingsmål og elevernes 
læring og trivsel. De professionelle læringsfællesskaber er såvel af-
delingsteam som fagteam og ikke mindst teamet omkring skolens 
pædagogiske læringscenter (PLC). Vi arbejder i høj grad på, at ind-
drage medarbejderne i beslutninger og på gennemsigti ghed i orga-
nisati onen.

Arbejdsopgaver og faglige udfordringer
Som distriktssouschef kommer du ti l, at arbejde tæt sammen med 
distriktsskolelederen, de øvrige ledere samt de fem sekretærer. Du 
vil først og fremmest skulle løse administrati ve opgaver og være en 
væsentlig sparringspartner vedr. økonomi og ressourcer samt drift en 
af distriktsskolens administrati ve udvikling. Vi forventer, at du er i 
stand ti l og trives med, at arbejde selvstændig og struktureret med 
data- og forskningsinformeret opgaver, samti dig med at du er en dyg-
ti g og vedholdende kommunikator, der evner at kommunikere mål, 
forventninger og resultater.

Udover den administrati ve ledelse i distriktsskolen, skal du også løse 
en eller fl ere administrati ve/pædagogiske opgaver på en eller fl ere af 
afdelingerne. I praksis vil vi i ledergruppen fordele opgaverne i 

distriktet, og alt eft er dine kompetencer vil du skulle være afdelings-
leder for f.eks. modtagerklasserne som er Egedal kommunes klasser 
for fl ygtningebørn. Det indebærer, at du er en dygti g faglig lærings-
leder, der kan skabe fokus på samspillet mellem elevernes læringsud-
bytt e og teamenes gennemførsel af undervisning og læringsforløb.

Vi forventer, at du er en leder som er inddragende og som kan skabe 
ti llid i relati onen. Du skal kunne lede og styre processer, så alle 
oplever, at de er set og hørt, og du har en anerkendende ti lgang ti l 
børn, forældre og personale. Du skal være strategisk tænkende og 
kunne begå dig i et politi sk styret system. Det er et krav at du er en 
teamspiller, som bidrager positi vt og dynamisk ti l ledelsesteamets 
læring og samarbejde. Som distriktssouschef refererer du ti l distrikts-
skolelederen.

Din baggrund er ikke afgørende, men det er af stor betydning at du 
har relevant ledelsesmæssig uddannelse og erfaring. Du skal have ind-
gående kendskab ti l den pædagogiske virkelighed som folkeskolen 
arbejder eft er, samti dig med at du er en faglig dygti g personaleleder 
med tydelig integritet og stærke relati onelle kompetencer.

Ansøgning og ansøgningsfrist
Sti llingen forventes besat pr. 1. august 2016.

Løn- og ansætt elsesvilkår i henhold ti l Ny løn og gældende overens-
komst.

Arbejdsadressen er Lærkeskolen, Præstegårdsvej 30, 3660 Stenløse.

Ansøgningsfrist er søndag den 12. juni 2016. 
Søg sti llingen på www.egedalkommune.dk - under job.

Ansætt elsessamtaler fi nder sted i uge 24 og 25., mellem 1. og 2. 
samtalerunde foretages en personlighedsvurdering.

Der vil blive indhentet straff eatt est på den ansøger der ønskes ansat.

Yderligere oplysninger
For yderligere informati on om sti llingen kontakt distriktsskoleleder 
Jannick S. Mortensen 72 59 86 00.

Generelt om Egedal Kommune
Egedal Kommune har cirka 42.000 indbyggere og 3.500 medarbejdere. Vi er organiseret med en Direkti on, et udviklingssekretariat, syv fagcentre og to tværgående 
servicecentre. I Egedal Kommune lægger vi generel vægt på helhedsorienteret tænkning og tværgående samarbejde præget af dialog, anerkendelse og ti llid. 

 Lederstillinger 
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slagelse.dk

Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal foreligge straffeattest.

Skoleleder 
til Dalmose Skole – pr. 1. august 2016

Dalmose Skole er en landskole i udvikling med knap 200 elever 
fordelt på et spor fra 0. - 9. kl. Derudover er der tilknyttet før- 
skole til skolen, i samarbejde mellem byens børnehave. I ud- 
skolingen udbyder vi fire profilfag på tværs af årgangene; et 
tilbud som spænder fra en idrætsprofil og almen profil til 
humaniora og naturvidenskab.

Vi søger en motiveret og tydelig skoleleder, der kan se dig selv i 
et langsigtet perspektiv i udviklingen af Dalmose Skole i sam- 
arbejde med elever, lærere og forældre.

Vi forventer bl.a. at du har ambitioner på skolens vegne, ledelses- 
erfaring og er fortrolig med økonomistyring.

Interesseret?
Fortæl os om, hvad du kan tilføre skolen – Læs mere og søg 
stillingen via Slagelse Kommunes hjemmeside.

Frist: 16. juni 2016.

HOLSTEBRO.DK
HOLSTEBRO KOMMUNE · RÅDHUSET · 7500 HOLSTEBRO

www.facebook.com/HolstebroKommune

Få Digital Post og vind en iPad. Med Digital Post sparer du både 
dig selv og kommunen tid og porto – og du får hurtigere svar. 
Digital Post er lige så nemt  og sikkert at bruge som Netbank. 
Læs mere på www.holstebro.dk/post

SEVEL SKOLE OG USFH 

Stillingen som skoleleder ved Sevel Skole og USFH er 
ledig til besættelse pr. 1. august 2016. 

Sevel Skole ligger midt i et aktivt lokalsamfund – midt 
i en smuk og varieret natur. Her er et godt samarbejde 
med byens sprudlende foreningsliv, erhvervsliv, idræts-
forening og folkekirke. Skolen giver pt. plads til 135 børn. 
Herudover er der i børnehaven (USFH-institution) ca. 
50 børnehavebørn fordelt på institutionen i Sevel og en 
satellitenhed i Herrup.

Sevel Skole tager udgangspunkt i et fælles værdigrundlag 
med fokus på tillid, trivsel, faglighed og engagement. 

Ansøgningsfrist er den 8. juni, kl. 8.00. 

Læs hele stillingsopslaget på www.holstebro.dk. Yder-
ligere information og oplysninger om skolen kan fås på 
www.sevel-skole.dk.

Skoleleder 

 Lederstillinger 

Fenskær Efterskole er en specialefterskole for unge med særlige behov i 
alderen 14-18 år.
Vores undervisning er baseret på musiske, praktiske og kreative fag. Skolen 
er prøvefri. Vi skaber i samarbejde med vores elever et godt fundament til 
deres videre uddannelse og til deres voksenliv.

VI SØGER:
• En lærer til idræt, der i samarbejde med vores andre idrætslærere kan  
 videreudvikle faget. 
• Du må meget gerne have erfaring med sejlads inden for kajak, kano,  
 surfing. Hvis ikke du er svømmelærer, vil du få uddannelsen tilbudt.
• Ud over hovedfagene i idræt, skal du kunne indgå i det almindelige  
 efterskolearbejde, hvor kontaktlærerrollen har en central placering.

VI TILBYDER:
• Et åbent og udviklende miljø, hvor du både i fællesskabet og individuelt  
 har gode udviklingsmuligheder.
• Vi har 85 elever.
• Der er 21 lærere inklusiv ledelse ansat.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forstander Niels Kirk 
tlf.: 97 89 11 77 eller på hjemmesiden www.fenskaer.dk

Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Ansøgningsfrist d. 2. juni 2016. Samtaler forventes afholdt d. 6. og 7. juni.

ANSØGNINGEN SENDES TIL:  
Niels Kirk
Fenskær Efterskole, Kollegievej 5 b, Nr. Nissum, 7620 Lemvig
post@fenskaer.dk

Er du vores nye
idrætslærer?

 Lærerstillinger 

Folkeskolen
Næste nummer udkommer  

torsdag den 9. juni
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Lejre Kommune markerer sig på Danmarkskortet med en 
fantastisk natur, stærke fællesskaber og et stort lokalt frirum. 
Det præger vores folkeskoler og afspejler sig i vores tilgang til 
både børn og medarbejdere.

Vores vision er, at alle elever oplever at være en del af berig-
ende fællesskaber, hvor de trives og udvikler sig både fagligt, 
socialt og personligt. Vi prioriterer at have ledere og medarbej-
dere, der brænder for den opgave, og som er klædt godt på 
til at løfte den.

Vi har gennemført - og gennemfører - kompetenceudviklings- 
og uddannelsesforløb, der samler lærere, ledere, pædagogisk 
personale og andre ressourcepersoner om et fælles sprog for 
læring, trivsel og udvikling.

Vi ønsker at tiltrække dygtige og dynamiske lærere, der 
brænder for at udvikle gode læringsprocesser, og som ønsker 
at udveksle viden om de tiltag, der virker. I Lejre Kommune 
skaber vi sammen suveræne skoler, hvor alle børn bliver ud-
fordret, og dermed får det bedst mulige afsæt for fremtiden.

Der er indgået en lokalaftale mellem Lejre Kommune og Lejre 
Lærerforening. Aftalen understøtter at skolerne når målene 
for udviklingen af skolerne i Lejre Kommune. Gennem et øget 
fokus på kerneopgaven, på pædagogisk ledelse, på selvsty-
rende team og ved at give mere fleksibilitet til lærerne styrkes 
lærernes professionalisme. Det er aftalt, at nyuddannede 
lærere i de første to år efter lærereksamen har ret til en lektion 
færre end det maksimale lektionstimetal på 26 lektioner pr. 
uge. Læs hele lokalaftalen mellem Lejre Kommune og Lejre 
Lærerforening: www.lejre.dk/lokalaftale.

Læs mere i Lejre Kommunes vision for skolerne i kommunen 
www.lejre.dk/skolevision og læs mere om Lejre Kommune på 
www.lejre.dk.

Følgende skoler søger nye medarbejdere:
På skolernes hjemmesider beskrives det, hvad de enkelte 
skoler søger, og hvad skolen forventer af ansøgerne. Din an-
søgning skal du maile til skolens leder.

Ansøgningsfristen er onsdag den 1. juni 2016 kl. 12.00. 
Ansøges der om ansættelse ved flere skoler, skal du sende en 
ansøgning til hver skole.  

Allerslev Skole: Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre, 
www.allerslev-skole.dk
Allerslev Skole har 6 ledige lærerstillinger.
Kontakt: Skoleleder Niels Berendsen, nibe@lejre.dk,
viceskoleleder Tommy Fredensborg, tofr@lejre.dk eller
afdelingsleder Britta Rohrberg, brro@lejre.dk.

Osted Skole: Langetoften 25, Osted, 4320 Lejre, 
http://osted.skoleporten.dk
Osted Skole har 2 ledige lærerstillinger.
Kontakt: Skoleleder Peter Holmboe Bang, peba@lejre.dk eller 
viceskoleleder Søren Riber, sori@lejre.dk

Bramsnæsvigskolen: Elverdamsvej 204, Ejby, 4070 Kirke 
Hyllinge, www.bramsnaesvigskolen.dk
Bramsnæsvigskolen har 2 ledige lærerstillinger.
Kontakt: Skoleleder Vibeke Hesselholdt Larsen, vihl@lejre.dk, 
tlf. 23418074, eller viceskoleleder Thorkild Christensen, 
thch@lejre.dk, tlf. 20 21 90 39.

Trællerupskolen: Herslevvej 23, Gevninge, 4000 Roskilde, 
www.traellerupskolen.dk
Trællerupskolen har 1 ledig lærerstilling som barselsvikar.
Kontakt: Skoleleder Mette Nørskov, mkno@lejre.dk eller
viceskoleleder Jesper Michelsen, jemi@lejre.dk

Kirke Saaby Skole: Bogøvej 11, 4060 Kirke Saaby, 
www.kirkesaaby-skole.dk
Kirke Saaby Skole har 1 ledig lærerstilling som barselsvikar.
Kontakt: Skoleleder Sanne Sørensen, sann@lejre.dk eller
viceskoleleder Alice Knutzon, alkn@lejre.dk

Hvalsø Skole: Skolevej 5, 4330 Hvalsø,
http://hvalsoe-skole.dk
Hvalsø Skole har 1 ledig lærerstilling.
Kontakt: Skoleleder Lars Hansson, laon@lejre.dk eller
viceskoleleder Hanne Grube, hagr@lejre.dk

Firkløverskolen: Skolevang 1, 4060 Kirke Saaby, 
www.firkloverskolen.dk 
Firkløverskolen, som er Lejre kommunens specialskole, har 2 
ledige lærerstillinger og 1 lærervikariat.
Kontakt: Skoleleder Lene Endahl, leen@lejre.dk, 22 75 51 33, 
eller viceskoleleder Per Neidel, pene@lejre.dk, 21 48 37 54.

Ungdomsskolen: Sandbechs Allé 1a 4330 Hvalsø, 
http://www.lejreungdomsskole.dk
Ungdomsskolen har 1 ledig lærerstilling i Ungdomsskolens 
heltidsundervisning. Arbejdssted: Bygaden 51, 4070 Kr. Hyl-
linge. 
Kontakt: Konstitueret ungdomsskoleleder Per Rønde,
pero@lejre.dk, 20 23 47 76

Suveræne Skoler i Lejre Kommune søger lærere

 Lærerstillinger 
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 www.hillerod.dk

Vi søger dedikerede og kompetente specialundervisere til to team 
på mellemtrinnet gerne med linjefag i matematik (måske erfaring 
med tysk) pr. 1. august 2016. 

Stillingerne er begge fuld tid. Den ene er en fastansættelse og 
den anden er et årsvikariat med god mulighed for efterfølgende 
fastansættelse.

KompetenceCenter Vest  (KCV) er Kornmarkskolens special-
klasserække for normaltbegavede elever med specifikke vans-
keligheder, autismespektrumforstyrrelser og/eller ADHD/ADD.

Læs hele opslaget og søg stillingen på www.hillerod.dk

Ansøgningsfristen er den 8. juni 2016 kl. 12.00.

 
Kompetencecenter Grønnevang på Grønnevang Skole i Hillerød 
har en stilling som skolekonsulent ledig til besættelse pr. 1.  
august 2016. 

Stillingen omfatter på nuværende tidspunkt – i tæt samarbejde 
med en anden skolekonsulent – opgaver i forhold til gennem-
førelse af korterevarende kurser for grupper af elever fra Hillerød 
Kommunes skoler i brug af IT-hjælpemidler til kompensation for 
læse- og stavevanskeligheder.

Gå ind på hillerod.dk og læs hele stillingsopslaget. Det er også 
her du søger stillingen online.

Ansøgningsfristen er torsdag den 9. juni 2016 kl 12.00.

TO ERFARNE LÆRERE
til KompetenceCenter Vest – specialområdet

SPECIALPÆDAGOGISK  
SKOLEKONSULENT
til KCG, Grønnevang Skole

 Lærerstillinger 

 Specialstillinger 

Om skolerne
•  Skolevæsen med ambitioner
•  Fælles retning og råderum
•  Introprogram for nye lærere
•  Fleksibel arbejdstid
•  Nyt personalepolitisk grundlag
••  Naturfag og digitalisering 
•  Iværksættermesse og filmfestival
•  Vi tænker nyt og kreativt med 
   respekt for kerneopgaven

Om Køge
•  Købstad og landkommune
•  Stigende befolkningstal
•  Universitetshospital og vækst
•  Lavere huspriser end Kbh.
•  Natur, strand, kultur
••  39 min S-tog fra Kbh. og 
   Næstved-tog 35 min.   
•  Ny motorvej og hurtig-tog
   i 2018
•  Campus for ungdomsudd.www.koege.dk/skolejob
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 Lærerstillinger  Andre institutioner 

slagelse.dk

Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal foreligge straffeattest.

Lærere 
til vidtgående specialundervisning 

Storebæltskolen i Korsør søger pr. 1. august en lærer til vores 
indskoling samt en lærer til vores udskoling. 

Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående 
specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever 
med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklings-
hæmning. Se flere oplysninger på www.storebaeltskolen.dk

Vi kan tilbyde
• en innovativ arbejdsplads hvor vi vil, kan og tør  
• et godt arbejdsmiljø der er præget af stor faglighed samt 70 

engagerede medarbejdere fordelt på 10 personalegrupper
• stor frihed til i samarbejde med kolleger at tilrettelægge 

hverdagen
• en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en 

uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på glæde og 
humor

• en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og 
motorvejen 

• kurser samt supervision, som giver stor mulighed for personlig 
og faglig udvikling

• en attraktiv løn. 

Vi forventer, at du
• tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle 

behov
• er kreativ og fleksibel, åben for nye tiltag og parat til at indgå i 

et konstruktivt samarbejde
• arbejder didaktisk med fokus på børnenes kompetencer, 

potentialer og behov
• kan overskue og strukturere en til tider travl hverdag
• er robust fysisk og psykisk og kan skabe respekt omkring din 

person samtidig med, at du har let ved at få øje på de positive 
ting i hverdagen

• er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med 
henblik på dokumentation, dialog og formidling

• er en god holdspiller, der ser muligheder frem for begræns-
ninger

• er god til tværfagligt samarbejde, da vi arbejder teambaseret
• er uddannet lærer og gerne med erfaring inde for special-

undervisningsområdet
• har mod på et udvidet forældresamarbejde, da det er en del af 

vores hverdag.

Der er tale om fuldtidsstillinger med løn- og ansættelsesvilkår 
efter gældende overenskomst.

Du er velkommen til at kontakte skoleleder, Benjamin Ejlertsen, 
hvis du ønsker yderligere oplysninger på tlf. 51 18 57 55 eller på 
beejl@slagelse.dk

Ansøgningsfrist mandag den 13. juni 2016 kl. 12.00. Ansæt-
telsessamtaler afholdes den 15. juni 2016.

Ansøgning sendes via slagelse.dk

Efter 40 år i tjenesten takker vores museumspædagog af, og 
museet søger derfor en ny medarbejder med lyst til formid-
ling til museets brugere.
Museum Thy dækker Thisted Kommune og har en lang tra-
dition for at formidle både på museets afdelinger og ude i 
området, hvor det måtte være relevant eller ønsket. Vi har 
også tradition for en stærk mundtlig formidling med tråde 
tilbage til Christen Kold. Museet indgår i kommunens kultur-
fagsstrategi for børn og unge.

Arbejdsopgaverne vil primært være i relation til undervis-
ningsområdet i kommunen, herunder udvikling af museets 
skoletjeneste, udarbejdelse af undervisningsmateriale og 
deltagelse i afviklingen af forløb. Du forventes også at del-
tage i museets øvrige formidlingsaktiviteter og i udarbejdel-
sen af formidlingsmateriale og arrangementer.

Vi forventer at du kan nikke genkendende til de fleste af
disse nøgleord:

• Uddannet lærer
• Erfaring med projektledelse
• Historisk viden og interesse
• Evner og vilje til samarbejde, internt og eksternt
• Networking
• Selvstændig
• Idérig
• Tværfaglig
• Stærk formidler, både mundtligt og skriftligt

Men mest af alt, at du har lyst til at blive en del af en spæn-
dende og varieret arbejdsplads med mulighed for at sætte 
dit eget præg på stillingen og udvikle formidlingen til mu-
seets brugere.

Aflønning efter overenskomst.
Ansøgningsfrist fredag den 17. juni. Ansættelsessamtaler i 
uge 26. Forventet tiltrædelse 1. august.
Ansøgning sendes til adm@thistedmuseum.dk. Evt. spørgs-
mål rettes til museumsleder Jytte Nielsen på tlf. 97920577.

Museumsformidler til Museum Thy
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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

 Lærerstillinger 

Høng Erhvervsskole søger pr. 1. august 2016 en uddannet 
lærer fuld tid til undervisning i dansk og matematik - og 
meget gerne erfaring med specialundervisning og Høng 
Erhvervsskoles målgruppe. 

Som lærer vil du være ansvarlig for at planlægge og 
gennemføre undervisningen for elever i vores interne 
skole i samarbejde med en uddannet pædagog. Desuden 
vil du indgå i et tværfagligt fællesskab omkring elevernes 
dagligdag og udvikling. Løn iht. lokalaftale.

Om stillingen se nærmere på lærerjob.dk eller vores 
hjemmeside høngerhvervsskole.dk

Ansøgning sendes til administration@hoeng-erhvervs-
skole.dk og stiles til forstander Peter Vig mrk. ’lærer’ og 
skal være modtaget i administrationen senest den 
9. juni kl. 12.00. Der forventes afholdt ansættelsessam-
taler 15. og 16. juni i tidsrummet 9-16.

Høng Erhvervsskole 
- et bo- og uddannelsessted

Campusskolen Ringsted, Ringsted Kommune

Afdelingsleder til Campusskolen

§ Ansøgningsfristen er den 10/06/16

Net-nr. 24001

Efterskolen Helle, Norddjurs Kommune

Afdelingsledere til Efterskolen Helle

§ Ansøgningsfristen er den 01/06/16

Net-nr. 23956

Learnmark/Step 10, Horsens Kommune

Udddanelsesleder til Step 10

§ Ansøgningsfristen er den 31/05/16

Net-nr. 23964

Børne- og Ungesekretariatet, Gribskov Kommune

Projektleder

§ Ansøgningsfristen er den 01/06/16

Net-nr. 24008

Åmoseskolen, Herning Kommune

Pædagogisk afdelingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 30/05/16

Net-nr. 24003

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Skoleleder til ny skole

§ Ansøgningsfristen er den 30/05/16

Net-nr. 23987

Center for dagtilbud og skoler, Greve Kommune

Skoleleder til Tune Skole

§ Ansøgningsfristen er den 01/06/16

Net-nr. 24018

Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre Kommune

 Er du vores nye småbørnspsykolog?

§ Ansøgningsfristen er den 01/06/16

Net-nr. 23993

Trekronerskolen, Roskilde Kommune

Afdelingsleder søges til Trekronerskolen

§ Ansøgningsfristen er den 01/06/16

Net-nr. 23981

Mosedeskolen, Greve Kommune

Skoleleder til Mosedeskolen

§ Ansøgningsfristen er den 04/06/16

Net-nr. 24033

Skoleområdet, Frederikssund Kommune

Skolechef

§ Ansøgningsfristen er den 06/06/16

Net-nr. 24042
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Vallerødskolen, Hørsholm Kommune

Ambitiøse lærere til Vallerødskolen

§ Ansøgningsfristen er den 27/05/16

Net-nr. 24019

Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre Kommune

 Konsulent til PUC

§ Ansøgningsfristen er den 06/06/16

Net-nr. 24011

Nivå Skole Syd, Fredensborg Kommune

Nivå Skole søger en lærer til indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 06/06/16

Net-nr. 24026

Assens PPR, Assens Kommune

Tale-hørekonsulent til Assens PPR

§ Ansøgningsfristen er den 06/06/16

Net-nr. 23972

Skolerne i Oure, Svendborg Kommune

Arbejde med motiverede og dygtige unge?  

§ Ansøgningsfristen er den 02/06/16

Net-nr. 24022

Afd. Villa Musica, Hillerød Kommune

2 speciallærere søges til dagbehandlingsskole

§ Ansøgningsfristen er den 09/06/16

Net-nr. 24010

Kvikmarkens Privatskole, Gladsaxe Kommune

Begynderklasseleder

§ Ansøgningsfristen er den 09/06/16

Net-nr. 24025

Borup Privatskole, Køge Kommune

Læsevejleder og dansklærer i indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 30/05/16

Net-nr. 23978

Copenhagen International School, Gentofte Kommune

Drama Teacher

§ Ansøgningsfristen er den 27/05/16

Net-nr. 24015

Rygaards Skole, Gentofte Kommune

Er du vores nye kollega? 

§ Ansøgningsfristen er den 30/05/16

Net-nr. 23935

Hellebækskolen, Helsingør Kommune

Hellebækskolen søger to lærere

§ Ansøgningsfristen er den 13/06/16

Net-nr. 24005

Hørsholm Lille Skole, Hørsholm Kommune

Tysk-  og idrætslærer

§ Ansøgningsfristen er den 27/05/16

Net-nr. 23980

Syvstjerneskolen, Furesø Kommune

Lærer til Syvstjerneskolen

§ Ansøgningsfristen er den 27/05/16

Net-nr. 23998

 Odsherreds Gymnasium, Odsherred Kommune

Lærere søges til GYM-10 – 10. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 27/05/16

Net-nr. 23999

Slotsparkens Friskole, Frederikssund Kommune

Orlovsvikariat, børnehaveklasseleder

§ Ansøgningsfristen er den 31/05/16

Net-nr. 23912

Vangeboskolen, Rudersdal Kommune

To engagerede børnehaveklasseledere

§ Ansøgningsfristen er den 31/05/16

Net-nr. 23948

Skolen på la Cours Vej, Frederiksberg Kommune

Lærere søges til Skolen på la Cours Vej

§ Ansøgningsfristen er den 31/05/16

Net-nr. 24021

Vangeboskolen, Rudersdal Kommune

To engagerede klubpædagoger

§ Ansøgningsfristen er den 31/05/16

Net-nr. 23967
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Pædagogisk Center for autisme, Valhøj Skole, Rødovre Kommune

To engagerede lærere til samme team

§ Ansøgningsfristen er den 03/06/16

Net-nr. 23904

Clio Online, Københavns Kommune

Studentermedhjælper til billedkunstfaget

§ Ansøgningsfristen er den 30/05/16

Net-nr. 23997

Clio Online, Københavns Kommune

Studentermedhjælper til musikfaget

§ Ansøgningsfristen er den 05/06/16

Net-nr. 23996

Endrupskolen, Fredensborg Kommune

Tysklærer til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 30/05/16

Net-nr. 23973

Haslev Privatskole, Faxe Kommune

2 lærere med ansættelse pr. 1. august

§ Ansøgningsfristen er den 01/06/16

Net-nr. 24017

Øbro fri Skole, Københavns Kommune

Lærer med linjefag i dansk og historie

§ Ansøgningsfristen er den 02/06/16

Net-nr. 24014

VUC Frederiksberg, Frederiksberg Kommune

AVU- og FVU-lærere

§ Ansøgningsfristen er den 03/06/16

Net-nr. 24024

Kirkehuset, Alslev-Janderup-Billum Pastorat, Varde Kommune

Kirke- og kulturmedarbejder pr. 1/8 2016

§ Ansøgningsfristen er den 06/06/16

Net-nr. 23989

Sofieskolen, Gladsaxe Kommune

Lærer til Sofieskolens interne skoleafdeling

§ Ansøgningsfristen er den 01/06/16

Net-nr. 23994

Tjørnegårdskolen, Roskilde Kommune

Tysk- og AKT-lærer til Tjørnegårdskolen

§ Ansøgningsfristen er den 05/06/16

Net-nr. 24027

Byskovskolen, Ringsted Kommune

Byskovskolen søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 01/06/16

Net-nr. 24028

Børneskolen Filadelfia, Sorø Kommune

Børneskolen på Filadelfia søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 08/06/16

Net-nr. 24029

Region Hovedstaden, Lyngby-Taarbæk Kommune

Geelsgårdskolen søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 03/06/16

Net-nr. 24032

Vejlebroskolen, Ishøj Kommune

Vil du være en del af vores fællesskab?

§ Ansøgningsfristen er den 03/06/16

Net-nr. 24034

Humlebæk Skole, Fredensborg Kommune

Lærer til læseklassetilbud

§ Ansøgningsfristen er den 03/06/16

Net-nr. 24038

Frederiksberg Privatskole, Rødovre Kommune

Lærer til orienteringsfag

§ Ansøgningsfristen er den 10/06/16

Net-nr. 24041

Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby-Taarbæk Kommune

Biblioteksmedarbejder

§ Ansøgningsfristen er den 29/05/16

Net-nr. 24045

Slotsparkens Friskole, Frederikssund Kommune

Lærerjob med perspektiv

§ Ansøgningsfristen er den 31/05/16

Net-nr. 23911
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Samsø - Stress af 
på dejlige Samsø
Charmerende hus med 
dejlig lukket have. 4-5 
gode sovepladser. Udle-
jes i uge 28-32. Pr.uge 
3400 kr. inkl. forbrug.
Telefon: 40954796

Fynsk bindingsværksidyl
i skøn landsby, tæt på 
dejlige badestrande og 
Odense. Plads til 2 fami-
lier. Udlejes uge 28. kr. 
8.000
Telefon: 23822070

Bondegårdsidyl 
på Vestfyn.
Ferielejl. på 4-længet 
bondegård ved Assens 
udlej. i sommerf. Lege-
plads, høns/kaniner. 
Telefon: 64 71 55 16 
www.kastastanjegaarden.dk

150 m2 på Frb. udlejes 
i uge 26, 28 og 31
Stor lys lejlighed med 5 
sovepladser udlejes. Tæt 
på Metro. Forudsætning 
at i vil passe vores kat 
Herman.
Telefon: 27148527

Bolig søges i Kbh. 
grundet salg af lejebolig
To jyske piger under udd. 
i Kbh., og søger  bolig se-
nest 1/9. 2-4 væ. dele-
venlig, max 4.000 kr pr 
pers. pr md.
Telefon: 27591608

1-2 års fremleje af 
lejlighed ønskes
Min søn 30, godt job, 
fremleje af 2-3 vær. lej-
lighed i Kbh. City ell om-
egn. Ej ryger. Husleje: kr 
8000 + indskud.
Telefon: 6170277

Sommerhus i Brunsnæs 
i Sønderjylland
6 sovepladser, 2 terras-
ser, udsigt over Flensborg 
fjord. Gode vandre/cyk-
leruter, god strand 5 min 
fra huset.
Telefon: 24849297

Sommerferie 
København, Nørrebro
Vi lejer vores dejlige lejlig-
hed ud i ugerne 27,28 & 
29. Den er 52 kvm. Pris 
3000,- pr uge.
Telefon: 20286804

LÆSØ,Kalmarhus 56m2 
udlejes, hunde tilladt
Kalmarhus på stor na-
turgrund ca 2 km fra Ve-
sterø. Fri brænde. Forhør 
om pris. Tlf. 98232138 
mobil 23717738
Telefon: 98232138

SUPER 
sommerhushygge 
på skønne Mols
Perfekt sted for familie-
ferie. Lille sommerhus til 
4-5 personer. Ledig uge 
27,28,29. Pris 3500 kr.
Telefon: 29459001

Hyggeligt sommerhus 
50 meter fra stranden
på 44 m2 ved Følle 
Strand i Syddjurs med 2 
vær., køk., stue og bad. 
Børnevenlig badestrand.
Pris kr.3.200 pr. uge.
Telefon: 28571831

Panoramaudsigt til fjord 
– Kulhuse Jægerspris
Dejlig kæmpe træterras-
se ud mod fjorden. Ved 
strand og skov. 6 sove-
pladser, pejsestue og sol-
gård. Pris 4500 kr. 
Telefon: 2334813

Sommerhus udlejes 
ved Fjellerup strand 
Plads til 6 personer (3 
sovevær.), brændeovn, 
TV, internet m.v. Over-
dækket terrasse med grill. 
Strand 700 m. 
Telefon: 86317564

Utraditionelt, smuk 
træhytte ved vandet
Her får du fred! Med ha-
vet og fjorden som nabo, 
og på stor, ugenert na-
turgrund ligger denne lil-
le perle.
Telefon: 40161844

4V Frb C udlejes i uge 27 
og 28 3500kr pr uge
4V udlejes i det eftertrag-
tede Frb C i hjertet af Kø-
benhavn 10 min gang fra 
tivoli metro mm. 
Telefon: 53639828

Lejlighed i Andalusien 
bjergby Nijar
65m2 til 2 perso-
ner med alt.Tæt ved 
naturpark,små bugter 
og strande.Fra 1200 kr. 
pr.uge.
Telefon: 41133168

Tæt på Kbh.
Dejlig 2 værelses lejlighed 
tæt ved tog/bus. Udlejes 
i uge 27-30. Pris 2000 
pr. uge
Telefon: 28763463

Lejlighed i Andalusien 
bjerge by Nijar
65m2.til 2 p. med alt.Tæt 
ved Granada, naturpark, 
små bugter, vidunder-
lige strander. Fra 1200 
kr.p.uge 
Telefon: 41133168

Feriebolig  Bornholm
Ferielejlighed på 40 m2 
med plads til 4 perso-
ner udlejes. Stadig le-
digt i uge 27 og 29, samt 
udenf. sommerferien.
Telefon: 24985388

Sommerhus Sønderby, 
Juelsminde Udlejes
Enkelt sommerhus. 400 
m til strand og købmand. 
6 sovepladser. 3800 kr 
pr uge
Telefon: 51926820

Lejlighed Frederiksberg 
m pasning af kat
Uge 29+30 (helst sam-
let). Dejlig 3-vær lejlig-
hed i stuen m gårdhave. 
4 Pers. Kr. 1000,- pr uge 
mod pasning af kat
Telefon: 30647404

100 m fra Vesterhavet
Hyggeligt sommerhus 
med 6 sovepladser samt 
mulighed for tilleje af an-
neks med 2 sovepladser.
Telefon: 29865430 
www.perhyttel.dk

Sommer i Brønshøj
Dejligt hus med have på 
124m2 udlejes i perioder-
ne 29/6 - 8/7 samt fra 
den 22/7 - 31/7. Huset 
udlejes billigt!
Telefon: 50990773

Villa med udsigt 
til Middelhavet
Stor villa med pool og 
havudsigt i den sydvest-
lige del af Tyrkiet, Kal-
kan til salg. Se www.kal-
kan10.dk
Telefon: 25671484 
www.kalkan10.dk

Sommerhus 
Sydlangeland.
Bjælkehus på 70m2. Stor 
naturgrund.Tæt på herlig 
badestrand.
4000 kr. pr. uge + el.
Telefon: 24886384

Málaga, Rincon 
de la Victoria
Hus. Have og udsigt 
over havet 600 m til 
strand   3000/2200 pr 
uge. Ledigt 14.5 - 8.7. tlf 
27522601
Telefon: 42335251 
www.salidadelsol.dk

Julia og Josefine søger 
bolig i  KBH og ÅRHUS
Julia 23 år og Si-
mon søger bolig i KBH 
29168135. Josefine 21 
år og Louise søger bolig i 
Århus 22808135 *nu*
Telefon: 23932735

BORNHOLM
Hyggelig rummelig ferie-
bolig i skønne naturom-
givelser udenfor Rønne. 
Egen have, internet, Tv.
Telefon: 21753759

København K, centrum 
Lejl., 81m2, Kgs. Ny-
torv/Have. 3000/
uge(26+28). Weekends 
450/nat i juni til sep. 
3-4 sovepl., 2 vær, stue, 
badev.
Telefon: 4081 3118

Silkeborg – søerne
Velbeliggende charme-
rende sommerhus ved 
Laven udlejes til 4 pers. 
Rimelig pris. Egen både-
bro med robåd ved Julsø.
Telefon: 86 80 44 22 
www.peder-poulsen.dk/
sommerhuse

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

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

Følg med og deltag i debatten på
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rubrikannoncer

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

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

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

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

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

- til konkurrencedygtige priser
 Med bus, fly eller tog i Europa

STUDIEREJSER
TLF. 7020 9160  |  WWW.SBTOURS.DK

Lejrskole i Sønderjylland
Universe, 1864 og Tyskland
www.6401.dk

Amsterdam har meget at byde på - og på trods af den 
forholdsvis korte køreafstand får I en helt speciel og an-
derledes oplevelse på skolerejsen til Amstedam. Ring til 
vores erfarne skolerejse-eksperter Tommy eller Lise.

Ring GRATIS på 8020 8870 for en snak om mulighederne 
og et godt tilbud - også hvis I ikke rejser til Amstedam.

Tommy Iversen

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

AMSTERDAM M. BUS 
FRA KR. 1.098,-

 
BLIV KLOG PÅ
AMSTERDAM 

Lise S. Pedersen

-Kunstmuseerne (med værker af bla.
Van Gogh & Rembrandt),  
-Anne Francks hus,  
-Blomsterauktion i Alsmeer  
-Heineken og Schiphol Lufthavn 
-Skibsfartsmuseet og kanalrundfart

Forslag til studiebesøg i Berlin: 
• Sachsenhausen • Udforsk Kreuzberg med Street Art Bingo
• Berliner Unterwelten 

STUDIEREJSE TIL

BERLIN
3 dg./2 nt.
bus fra kr.  750,-

Kontakt: Tlf.: 70 22 05 35 
hol@kilroy.dk
www.kilroy.dk

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

KILROY er specialister i at arrangere studierejser 
med et højt fagligt indhold. Oplev mindre praktisk 
organisering, faglig forberedelse og mere tid 
til undvisning og samvær.

GØR S TUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE.... .
Spar tid
& penge

Styrk 
Fagligheden

Tryghed &
Sikkerhed

Erfarne
rådgivere

Forslag til andre rejsemål:
Dublin, fly, 5 dg/4 nt  ..................... fra kr.  1.895,-
Edinburgh, fly, 5 dg/4 nt ................ fra kr.  1.995,-
Barcelona, fly, 5 dg/4 nt ................ fra kr.  1.995,-
Prag, fly, 5 dg/4 nt ......................... fra kr.  1.495,-
Firenze, fly, 5 dg/4 nt ..................... fra kr.  2.295,-

Top 3 faglige besøg i London:
• Harrow School • Theater workshop
• Etniske London

Dit personlige
rejsebureauwww.benns.dk

Kompetent rådgivning til studierejsen

Paris, fly, 5 dg/4 nt ..................................... fra kr.  1.975,-
Amsterdam, bus, 5 dg/3 nt ................... fra kr.  1.265,-
Hamborg, bus, 3 dg/2 nt ......................... fra kr.  855,-
Budapest, fly, 5 dg/4 nt .......................... fra kr.  1.690,-
Rom fly, 5 dg/4 nt ....................................... fra kr.  1.990,-

Vores fokuspunkter er:
Tid: Vi klarer alt det praktiske - du sparer tid
Sikkerhed: Gennemprøvet koncept - vi er med hele vejen
Faglighed: Det centrale element i enhver studierejse

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

1.675,-
5 dage/4 nætter

med fly

LONDON
fra kr.

Kontakt Lone
tlf: 46 91 02 49
lope@benns.dk

Følg med og deltag 
i debatten på
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

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

160.000 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. 11  24. maj 31. maj 9. juni
Folkeskolen nr. 12  7. juni 14. juni 23. juni
Folkeskolen nr. 13  26. juli 2. august 11. august
Folkeskolen nr. 14  9. august 16. august 25. august

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

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

133. årgang, ISSN 0015-5837 

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

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

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

Bente Heger, chefsekretær,  
beh@folkeskolen.dk,  
telefon: 33 69 64 00
Pernille Aisinger,
bladredaktør,
pai@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Journalister
Henrik Ankerstjerne Hermann,  
hah@folkeskolen.dk
Esben Christensen,  
esc@folkeskolen.dk 
Cathrine Bangild,  
cba@folkeskolen.dk  
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk 
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jvo@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril,  
bje@folkeskolen.dk 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Juni 2015: 81.364  
(Specialmediernes  
Oplagskontrol)
Læsertallet for 4. kvartal 2015 er  
160.000. Index Danmark/Gallup. 

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

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds
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ANALYSE: NATIONALE TEST UNDER PRES

Tilbage til  
eksamensskolen
L Æ S  T E M A  S I D E  6

TIL “AMALS HEMMELIGHED”

Tanzania

LÆRERVEJLEDNING

1.-4. klasse • Dansk, natur/teknologi og tværfagligt • 30 elevbøger • 2 lærervejledninger
Tematiske film fra DR og Danida • Masser af opgaver på app, på web og i klassen

PÅ OPDAGELSE I TANZANIA
Skalérbare forløb til tre fag. Spændende ny fortælling af Henrik Einspor. 
Mange varierede opgaver og høj faglighed. Følger Forenklede Fælles Mål.

INTROPRIS LIGE NU 249 kr. Bestil på u-landskalender.dk
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HENRIK EINSPOR

Amals

HEMMELIGHED

N R .  1 0   |   2 6 .  M A J   |   2 0 1 6

Adgangskrav til ungdomsuddannelserne 
giver karakterræs i skolen

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

500
MÅDER AT LUKKE MUNDEN 

PÅ EN LÆRER PÅ
L Æ S  S I D E  2 6
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A L T  F O R  K O R T E 
NYHEDER

FOR KORTE NYHEDER

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

SÅ KAN DE LÆRER DET / 104

Skoles sikkerheds- 
repræsentant over-
vejer fordele og ulem-
per ved formativ  
og summativ  
evakuering.

Gruppeeksamen gav 
gruppeeksem.

Censor sensitiv.

Stille stund med 
kaffe i solstråle gør 
gårdvagts liv delvist 
værd at leve igen.

Ny bevægelse gør oprør mod  
læringsmålstyret undervisning:  

»Sådan er det bare!«
Som en direkte reaktion på ud-
bredelsen af målstyring i moderne 
undervisning er nu stiftet en mod-
bevægelse under parolen »Sådan 
er det bare!« Bevægelsen forklarer 
i en programerklæring, hvorfor den 
blev dannet: »Det gjorde den bare!« 
     Iagttagere mener, at baggrun-
den skal findes i en voksende util-
fredshed med det øgede fokus på 
mål og planlægning, synlighed og 
evaluering: »Disse lærere har fået 
nok af at forklare sig over for uden-

forstående, der ikke har tillid til 
deres evner og motiver«, mener en 
kommentator. »Hvis man spørger 
dem, hvorfor eleverne skal undervi-
ses i dette og hint, så lyder svaret: 
’Sådan er det bare!’ Og beder man 
dem udrede, hvorfor de har valgt at 
undervise på netop dén måde, sva-
rer de: ’Det har vi bare!’«. 

Forelagt muligheden for at ud-
dybe lyder svaret fra bevægelsen: 
»Hvad tror du selv?«

EKSPERT:  
Skolernes afgangsprøve 
lærer eleverne vigtige 
ting om livets vilkårlighed 
og uretfærdighed
Det er eksamenstid, og folkeskolens afgangsele-
ver skal endnu en gang til det grønne bord og 
demonstrere, hvor dygtige de er til at lade, som 
om de har forstået et pensum, som de har glemt 
igen om lidt. Det er, fordi vi voksne ikke stoler 
på dem, når de påstår, at de faktisk kan en hel 
masse. Alligevel er eksamenerne ikke spild af tid, 
mener en ekspert. 
     »Skolernes afgangsprøve«, forklarer eksper-
ten, »er for eleverne en væsentlig lektie i, hvilke 
mekanismer tilværelsen er styret af. Eksamener-
nes element af formålsløst uheld, tilfælde og vil-
kårlighed afspejler i høj grad den tilværelse, der 
venter dem efter skolen«. Eksperten påpeger, at 
elevernes oplevelse af uretfærdighed for eksem-
pel i forbindelse med karaktergivning er uvurder-
lig. »Det er en erfaring, som eleverne kan tage 
med sig og bruge igen og igen i en lang række 
situationer såvel professionelt som privat«.

Følg os på Facebook Edimia.dk udgiver UNI Matematik – www.edimia.dk – unimat@edimia.dk

LÆRERSTYRET
FÆLLES

HVER FOR SIG

IN
TRODUKTION ØVELSER

G
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U
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RDRINGEN

• Læreren står stærkt i sin daglige undervisning med 
UNI Matematik.

• Valget af instruktioner, gennemgange og øvelser 
styrer forløbet. Læreren har hele tiden vejledning 
og support ved hånden, og mål er klare både for 
lærerene og eleverne. En sikker vej til at opfylde 
Fælles Mål.

• Læreren får et hurtigt overblik og dermed den 
ekstra tid, der gør Individualisering mulig – og til 
en succes.

• Ekstra arbejdssider er en del af UNI Matematik. 
Tilhørende forældreinfo via app om den 
matematik børnene arbejder med er under 
udvikling.

• Fungerer lige godt på pc, Mac, tablet og den aktive 
tavle.  

• Elev- og lærerabonnement med online adgang til 
alle materialer til 0.-3. klassetrin eller til enkelte 
klassetrin. 

UNI Matematik er et nyt, digitalt og fuldt dækkende matematiksystem – udviklet og afprøvet af svenske 
og danske matematiklærere, erfarne forlagsfolk og digitale udviklere. Det rummer alt det, læreren skal 
bruge til sin undervisning. Klassen kan undvære matematikbøger, men det er ikke et mål i sig selv. Det 
væsentlige er den måde pædagogik og teknik spiller sammen og optimerer undervisningen på.

Prøv gratis nu!

Fremtidens digitale 
matematiksystem i 
grundskolen

Udgives august til 
0.-3. klassetrin og 
udbygges til hele 
grundskoleforløbet.

Se priser og tilmelding til Prøv gratis på www.edimia.dk
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