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Den nye  
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Med dette blad siger vi goddag til en ny undervisningsminister og til et spritnyt 
skoleår. I Skjern og mange andre steder starter året med en fast beslutning om at få plan-
lagt så meget som muligt, så tiden i løbet af året kan bruges på den daglige forberedelse. 
Nu skal der styr på det hele, og stress skal til at være et fremmedord.

Optimisme og ny energi er en god ting. Men er der noget at have den i?
Lidt kan man trække ud af den nye minister, Ellen Trane Nørbys, første meldinger. 

Hun lægger op til, at trykket på speederen i reformen godt kan lettes lidt:
»… Samtidig med at man har så store forventninger til lærerne, må man måske også 

være ærlig og sige, at alle forventninger ikke kan indfries samtidig«, som ministeren  
siger her i bladet. Hun går ind for at give kommunerne frihed til at vente lidt med at 
indfase dele af reformen. Endelig har hun bebudet, at hun i forbindelse med et tjek af 
inklusionen vil undersøge, om pengene fra specialundervisning er fulgt med ud i skolen. 
Alt sammen fint. 

En sund skepsis vil dog sikkert rumle i hovedet på dette medies læsere. Ellen Trane 
Nørby står 110 procent bag folkeskolereformen og lov 409. Det er der ingen tvivl om. 
Problemer med forberedelsestid optræder (heller) ikke i denne ministers verdensbillede. 

Man skal være åben for at blive positivt overrasket. 
Men det kræver, at politikerne begynder at lytte. Benny Andersen har skrevet: »En 

klagesang er til for at høres, ikke en stil, der skal rettes«. 
Skal den nye minister have et godt råd, vil det være at 

begynde at lytte til de lærere, som står ude i skolen og skal 
gennemføre det, politikerne har besluttet – i stedet for at 
alliere sig med uddannelseseliten om at dømme »klynk« og 
»nej-hat«, når lærerne i bedste mening forsøger at forklare 
politikerne om Grand Canyon-kløften mellem deres visio-
ner og hverdagen i skolen. 

Klager fra lærere handler ikke om, at de stadig er sure over konflikten eller er mod-
standere af forandring. De handler simpelthen om, at der er lysår mellem politikernes 
ambitioner og de muligheder, lærerne har i hverdagen. Det skal tages alvorligt, og der 
skal være mulighed for at justere ambitionerne, så det kan fungere – enten ved, som pro-
fessor Per Fibæk Laursen siger i sin nye bog, at lade lærerne koncentrere sig om deres 
kerneopgave eller sørge for flere hænder. Så enkelt er det. 

Hvor er kritikerne på 
Sorø-mødet?

»Hvis man kigger på  
deltagerlisten for Sorø-

mødet, vil man se, at der – 
som traditionen efter  

Christine Antorini  
foreskriver – stort set kun 
er inviteret ja-sigere, der  

loyalt vil bakke op om den 
neototalitære politik, der 

føres af konkurrencestats-
flertallet i Folketinget«.

Brian Degn Mårtensson
i et blogindlæg om årets Sorø-møde

Drop ambitionerne
»Bogen er kort, fyndig og 
provokerende – og så er 

den baseret på forsknings-
resultater. Den kan være 
starten på et opgør med 
mange års dansk skole-

politik. (…) Man læser side 
op og side ned og tænker: 
Hvor har han dog ret, hvor 
er det dog velgørende og 
på så få sider! Denne bog 

anbefales til alle lærere 
med lyst til at ranke  

ryggen ...«.
Gunnar Green 

i anmeldelse af Per Fibæk Laursens bog  
»Drop ambitionerne«

Slå ørerne ud  
– lærerne mener  
det godt

»Frihed er mit nøgleord«, interview med 
Ellen Trane Nørby side 6.

»Hold jer til håndværket«, interview 
med Per Fibæk Laursen side 26.

»Nu skal vi være foran«, reportage 
fra Skjern side 31.
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OM ALKOHOL kan bruges i:

Se mere på www.OMALKOHOL.dk

NYT TVÆRFAGLIGT MATERIALE
TIL ELEVER I 7.-9. KLASSE 
OM ALKOHOL tager eleverne med 
på en rejse, der giver indsigt i relevante 
emner og problemstillinger om unge og 
alkohol: livsstil, sundhed, misforståelser, 
reklamer, markedsføring mv.

Materialet indeholder fagtekster, avis-
artikler, film, quizzer, opgaver og forsøg 
samt skaber en ramme for fordybelse, 
engagement, stillingtagen og handlen.

OM ALKOHOL findes online, hvor 
materialet også kan downloades gratis.
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

ENGELSK 1-3. KLASSE

A Piece of Cake  
til 2. klasse
A Piece of Cake er nu komplet fra 1. – 9. 
klasse. Bøgerne og den tilhørende hjem-
meside giver eleverne klare læringsmål 
og masser af nyttige værktøjer. Gennem 
blandt andet Cooperative Learning sikrer 
systemet, at eleverne bliver aktive delta-
gere i undervisningen. 

Webressourcer i form af lyd, video,  
kopiark, memoryspil og IWB-forløb.

Eventyrlig 
engelsk til  
indskolingen
I Marmaduke finder du et fint univers til at lære dine elever i 
indskolingen de første sætninger på engelsk. Åbn den eventyrlige 
kasse sammen med dine elever. Op springer storybøger, plakater,  
kort med dyr og farver, memoryspil, remser og sange. 

Webressourcer i form af lyd, interaktive spil og sanglege.  
Brug kassen sammen med dit grundbogssystem. 
Læs mere på: marmaduke.alinea.dk

Gør det nemt  
at lære engelsk
GEKKO-engelsk-portalerne dækker hele  
engelsk-forløbet i grundskolen. GEKKO-engelsk  
fås til indskoling, mellemtrin og udskoling. 

Klar til et nyt skoleår med 

ENGELSK TIL DE MINDSTE

1
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9
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Bestil
A Piece of 
Cake 2 på  
alinea.dk.

NYHED

alinea.dk • Telefon 3369 4666
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I N D H O L D

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

 BESTIL STAV
 TIL DET NYE SKOLEÅR
Alle STAV-elevbøger og lærer-
vejledninger er nyreviderede 
efter de nye retskrivningsregler 
og forenklede Fælles Mål.

STAV er et systematisk stave- 
og grammatikmateriale til 0.-
10. klasse. Indeholder oplæg 
til både fælles undervisning i 
klassen og individuelt arbejde 
– og findes nu i online-udgave 
til 3.-6. klasse.

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

Stav Online til din klasse for kun 300 kr.

Ved køb af klassesæt af de fysiske elevhæfter får du 
Stav Online med for kun 300 kr. ekstra til din klasse (nor-
malpris 1.580 kr.). Ønsker du kun Stav Online, får du 20% 
rabat ved bestilling inden 1. september.

Bestil på info@dpf.dk eller tlf. 4546 0050.

 – Tilskudsberettiget

 er 100 % selvrettende og giver læreren 
overblik over klassens samlede og elevernes indivi-
duelle fremskridt. Mulighed for rapportgenerering til fx 
skole-hjem-samtaler og udarbejdelse af elevplaner.

 er systematisk opbygget med gram-
matik, stavetræning og tegnsætning samt diktater på tre 
niveauer. Til hvert klassetrin er der ca. 600 supplerende 
opgaver i forhold til papirudgaven af STAV.

 tilgås med UNI login og sælges som 
licens til skolens enkelte klassetrin. 

 0-2 og 7-8 udkommer i 2016. 

Gratis introduktionskursus i Stav Online 3.-6. klasse 
den 21. september i København. Læs mere og til-
meld dig på DPF.DK

NYHED
STAV 

ONLINE
3.-6. KL.

➜

186

Et år med nye Fælles Mål
Lærerne på Utterslev Skole har det seneste år arbejdet 

med nye, forenklede Fælles Mål. Redaktionen har besøgt 
skolen og fulgt lærernes arbejde mod nye mål.

DISPENSATIONERNE  
SIDDER LØST I 
MINISTERIET
Alt i skolereformen skal ikke indføres  
på én gang, mener den nye minister 
for undervisning. »Hvis kommunerne 
kommer til mig og siger: ’Giv os lige lidt 
luft, kan vi få lov til at droppe de her tre 
ting?’ – så vil jeg kikke på det«, siger  
Ellen Trane Nørby i stort interview.
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Uskolet
»Jeg hedder Ellen, 

og …«.
Læs Morten  

Riemanns  
alternative minister- 

interview under  
Uskolet.

Foran i Skjern
»Det har været et for-
færdeligt år. Nu vil vi 

starte med at være for-
an i stedet for at være 

bagefter«, siger 
Katja Uth, skoleleder 

på Amagerskolen i 
Skjern. Vi var med, da 
lærerne forberedte det 

nye skoleår.

Professor til lærerne: 
Lad være med at have  

dårlig samvittighed
Interview med Per  

Fibæk Laursen om hans 
aktuelle bog »Drop am-

bitionerne – og lav bedre 
undervisning«.

To førstepladser
Se, hvem der vandt  

Folkeskolens forside-
konkurrence, og se, 

hvilken af forsiderne der 
scorede højest. 

F a g b l a d  F o r  U n d e r v i s e r e
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Redaktionen anbefaleR også side 6: 

på Række to og to – det giveR Ro

150.000,-
inklusion: heR følgeR 

pengene eleven
L æ s  s i d e  3 4

L æ s  s i d e  1 8

FOrNEMMElSE FOr  
UNDErViSNiNG

PETER  
HØEGS

L æ s  s i d e  3 8

tilstedeværelsespligt

nivå skole  
dropper
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KIM LANGER

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

Ta’ på faglig opdagelse i Nepal
Spændende ny fortælling af Kim Langer er den røde tråd i tre skalérbare forløb. 
Mange varierede opgaver og høj faglighed. Tilpasset de nye Fælles Mål.

INTROPRIS I FORÅRET 249 kr. Bestil nu på u-landskalender.dk
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skolenedlæggelse bliveR dyRt i hjøRRing

Antorini gled i lockouten

læReRnes
Faldne

stjerne 8.a
Arbejder med  
tryg skolevej
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144569 p01_FS0815_Forsiden.indd   1 20/04/15   16.04

FRA SIDE 49: 10 SIDER STILLINGER!

Ny minister
»Frihed er mit nøgleord« .........................../  6

Folkeskolen.dk  .................................../  12

Nye Fælles Mål
Læringsmål i 8.: Undervisningen er  
blevet mere målrettet ................................/  18
Ministeriet: Læringsmålstyret  
undervisning er ikke obligatorisk ............./  19
Fælles Mål 2015: 
Idræt fra leg til læringsfag ......................../  21
Fælles Mål 2015: 
Skærpet fokus i engelsk, men tiden  
rækker ikke ................................................../  21
Mål kan give børn forståelse for  
egen læring ................................................../  22
Dagens læringsmål: 
Kendskab til laboratorieudstyr ................./  24
Læringsmål til logbogen .........................../  24
Arbejdsprocessen bliver omvendt ............/  25

Undervisning
Skoleforsker til lærerne: 
Hold jer til håndværket ............................../  26

Forberedelse
Forberedelse af næste år i Skjern: 
Nu skal vi være foran! ................................/  31

Sommerkonkurrence
Vinderforside: Et trefoldigt øv ................../  36

Debat
DLF mener .................................................../  38 
Læserbreve ................................................../  38
Netdebat ....................................................../  40

Spot .........................................................../  43

Fotograferet ........................................./  44

Tættere på faget .............................../  46

Personalia ............................................../  48

Mindeord ................................................/  48

Ledige stillinger ................................/  49

Bazar ........................................................./  62

Uskolet...................................................../  66

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

n r .  1 0   |   2 1 .  m a j   |   2 0 1 5

Redaktionen anbefaleR også side 30: 

6.a dRoppeR »fuck dig« og »fede ludeR«

L æ s  r e p o r t a g e  s i d e  6

Lærerne ruLLede  
rød Løber ud for 
deres Ledere

BoBler til 
den Bedste 
leder

L æ s  s i d e  2 6

foRskeRe klageR oveR 
 kollegas tone

Mundkurv 

L æ s  s i d e  3 4

200
Skoler holder prøve 

med netadgang 

A
n

n
o

n
c

e

 L
æ

s 
m

er
e 

si
de

 4

KIM LANGER

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

Ta’ på faglig opdagelse i Nepal
Spændende ny fortælling af Kim Langer er den røde tråd i tre skalérbare forløb. 
Mange varierede opgaver og høj faglighed. Tilpasset de nye Fælles Mål.

INTROPRIS I FORÅRET 249 kr. Bestil nu på u-landskalender.dk

144571 p01_FS1015_Forsiden.indd   1 18/05/15   11.23

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

n r .  1 1   |   4 .  J U N I   |   2 0 1 5

Redaktionen anbefaleR også side 20: 

dlf foRbeRedeR sag mod kl

51 %
RetteR opgaveR 

i fRitiden

A
n

n
o

n
c

e

Ny indskolingsportal fra Clio Online
Prøv gratis på Danskfaget.dk

1. - 3. klasseDanskfaget

1 2  s i d e rs         t e m a  f r a  s i d e  6

Ny uNdersøgelse: læReRne dumpeR RefoRmen  
– kun syv pRocent tRoR på et fagligt løft 

Et trEfoldigt ØV

Mere StreSS
og højere sygefravær

144572 p01_FS1115_Forsiden.indd   1 01/06/15   15.13

144574_p04-05_FS1315_Indhold.indd   5 10/08/15   15.34



N Y  M I N I S T E R

6 /  F O L K E S K O L E N  /  1 3  /  2 0 1 5

H un er ny i hvervet som minister 
for børn, undervisning og ligestil-
ling, Ellen Trane Nørby. Men hun 

er klar i mælet, da Folkeskolen tropper op 
i ministeriet. Grundværdierne er på plads. 
Hun er barn af en Venstre-borgmester og har 
været studentermedhjælp hos Venstre på 
Christiansborg. Frihed er hendes grundværdi. 
Deregulering og dispensationer er en vej for 
skoler og kommuner til mere frihed. 

»Folkeskoleloven skal ikke være en spæn-
detrøje«, siger Ellen Trane Nørby.

»Jeg vil gerne give større frihed til, at man 
ude lokalt kan skabe den bedst mulige folke-
skole. Jeg tror på, at det er i spændingsfeltet 
mellem lærernes og skoleledelsens faglighed 
og engagement og forældrenes ansvarlighed, 
man skaber en stærk lokal skole«.

»Det forudsætter så, at jeg som øverste 
chef er lydhør over for de steder, hvor man 
føler, at man ikke kan afprøve de pædagogi-
ske eller organiseringsmæssige tiltag, man har 
lyst til, fordi folkeskoleloven giver for snævre 

rammer. Dér vil jeg kikke meget positivt på de 
ansøgninger, der måtte komme i forhold til 
at få lov til at fravige folkeskoleloven, hvis det 
sker som et led i et pædagogisk forsøg på at 
udvikle vores folkeskole. Så frihed er et nøg-
leord«, siger Ellen Trane Nørby og understre-
ger, at den holdning er forskellig fra hendes 
forgængers.

Væk fra nulfejlskultur
»Hvis man har dedikerede medarbejdere, 
dedikeret ledelse, dedikerede lærere, så når 
man meget længere, end hvis man tror, man 
har den gyldne opskrift«.

Hun anerkender, at skolereform og arbejds-
tidslov ikke fungerer lige godt på alle skoler. 
Hun kunne eksempelvis godt ønske mere 
plads »til individuelle aftaler med den enkelte 
lærer om, hvordan dennes tid, resurser og 
kompetencer bruges bedst muligt«. Hun me-
ner, det er vigtigt at respektere ledelsesretten, 
og hun vil ikke detailregulere, bare fordi der er 
enkelte skoler, hvor det ikke fungerer.

Hvis I vil have ændret noget, så kom og spørg  
mig, siger den nytiltrådte Venstre-minister for  

undervisning Ellen Trane Nørby. Folkeskoleloven  
skal ikke være en spændetrøje, og hun vil se  

positivt på dispensationsansøgninger.

Frihed  
er mit nøgleord

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

Hvis kommunerne 
kommer til mig og 
siger: »Kan vi få lov 
til at droppe de her 
tre ting, giv os lige 
lidt luft« – så vil jeg 
gerne kikke på det. 
Men der er ikke no-
gen, der er kommet 
og har sagt det.
Ellen Trane Nørby 
Minister for børn, undervisning  
og ligestilling

» «
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Den nye minister for børn, undervisning og ligestilling 
blev født i Herning i 1980. Hun gik i folkeskole i Nørre 
Nissum og i gymnasiet i Lemvig. Færdiguddannet som 
cand.mag. i kunsthistorie og samfundsfag fra Køben-
havns Universitet i 2005. Hun var politisk medarbejder 
hos Venstre på Christiansborg i sin studietid.

Ellen Trane Nørby blev valgt ind i Folketinget i 
2005. Hun har været medieordfører, social- og ligestil-
lingsordfører, kulturordfører og politisk ordfører.

I efteråret 2012 stillede Ellen Trane Nørby 696 
spørgsmål til daværende kulturminister Uffe Elbæk – 
blandt andet om et museum, hvor hendes mor sad i 
bestyrelsen. Hun fik i den forbindelse tilnavnet »Spør-
ge-Ellen« i BT.

Ellen Trane Nørby er datter af biolog Jørgen Andreas 
Nørby, der har været Venstre-borgmester i Lemvig, og 
arkitekt Merete Nørby.

Ellen Trane Nørby er kæreste med Ulrik Ryssel Al-
bertsen, der er kommunikationsrådgiver i Kommunika-
tions Kompagniet. I 2014 blev Ellen Trane Nørby mor 
til en datter. 

Ellen Trane Nørby

Folkeskoleloven skal ikke 
være en spændetrøje, siger 
minister for undervisning 
Ellen Trane Nørby.

»Så vil jeg hellere i nogle konkrete tilfælde 
sige, at dér er så ikke en stærk nok ledelse. 
Eller dér er en skole, der særligt skal tages 
hånd om, fordi det ikke fungerer. Til gengæld 
har vi så 99 andre skoler, hvor samarbejdet 
mellem forældre, ledere og lærere er stær-
kere, fordi man også kan se, at man har mere 
frihed til at kunne skabe en stærkere skole 
lokalt«.

»Man kan lave politik ud fra den tanke, at 
man skal have nulfejlskultur, hvor man laver 
så stram lovgivning, at ingen kan fejle. Til 
gengæld er der så heller ingen frihed og ingen 
motivation, fordi intet ansvar er lagt ud. Vi 
lægger sådan set mere frihed ud. Hvis man 
har nye måder at gøre tingene på lokalt, siger 
vi: Bring dem frem! Så kikker vi på dem«.

Opfordring: Søg dispensation fra loven
Mange lærere oplever, at kravene i den nye 
skolelov er meget høje, og at de samtidig har 
fået mindre tid til at indfri dem. Hvad vil du 
sige til dem?

»Man kan også vende det om og sige, at 
samtidig med at man har så store forvent-
ninger til lærerne, må man måske også være 
ærlig og sige, at alle forventninger ikke kan 
indfries samtidig«. 

»Der er blevet lavet en kæmpestor folke-
skolereform, og nu sidder vi så et år efter, og 
alle forventer bare, at alting kører som smurt. 
Vi må være ærlige og sige, at sådan en stor 
reform ikke bliver implementeret fra den ene 
dag til den anden«.

»Hvis kommunerne kommer til mig og si-
ger: ’Kan vi få lov til at droppe de her tre ting, 
giv os lige lidt luft’ – så vil jeg gerne kikke på 
det. Men der er ikke nogen, der er kommet 
og har sagt det«.

Er det en opfordring?
»Jeg har jo sagt generelt, at for mig er fri-

hed kodeordet. Hvis der er nogen, der mener, 
at man kan gøre det på en bedre måde – in-
den for folkeskolelovens rammer, selvfølgelig 
– så kikker jeg gerne positivt på det«.

»Dermed ikke sagt, at alle ønsker bliver 
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opfyldt. Det er ikke julemandens gavebod. 
Men jeg har den tilgang, at det ikke er sådan, 
at der kun er en måde at nå et mål på. For 
mig er målet, at vi får løftet flere børn fagligt i 
folkeskolen«.

Skolen skaber samfundsborgere
Da du tiltrådte som minister, udtalte du, at »ud-
dannelse er en dannelsesrejse gennem hele livet« 
– vil du uddybe det i forhold til folkeskolen?

»Jeg har gået i en supergod folkeskole, 
Nørre Nissum Skole. Når jeg kikker på noget 
af det, der har åbnet døre for mig i resten 
af livet, så er det, at jeg har haft nogle fan-
tastiske lærere, der har gjort mig nysgerrig 
på læring. Mine forældre har spillet en stor 
rolle, men jeg har også haft nogle lærere, som 
gjorde faglighed til en rejse. Altså når jeg sta-
digvæk møder noget i dag, så kan jeg tænke: 
Nå, men det var jo det, Torben Roswall sagde 
i 9. klasse«.

»Jeg tror, at rigtig mange kan se tilbage på 
deres folkeskoletid og se, at der var nogle nøg-
lepersoner, der var med til at gøre dem mere 
klare på deres uddannelsesvalg, og som bibrag-

te dem noget viden og nogle erfaringer, som de 
kan bruge resten af vejen igennem livet«.

»Men folkeskolen skal jo også danne os 
som mennesker og give os nogle af de der 
mere kulturelle værdier og forståelser både 
på livet og på, hvad det er for et samfund, 
vi er en del af. Så dannelse handler også om 
dannelsen af, at vi er samfundsborgere og 
ikke kun egoister«. 

Test ensretter ikke
Skolefolk peger på, at de nationale test kan 
risikere at indsnævre såvel fagfagligheden som 
det dannelsesmæssige perspektiv – hvad siger 
du til den bekymring?

»Det er ikke et problem. Jeg er ikke af den 
opfattelse, at den måde, vi tester på i Dan-
mark, gør vores undervisning ensrettet. Vi 
har jo ikke test hver uge, som man har i nogle 
af de lande, vi ikke engang behøver at sam-
menligne os med – Kina og USA og andre. Det 
er jo ikke sådan, at eleverne kommer hjem 
med et karakterblad hver anden dag, som 
forældrene skal underskrive. Det har vi ikke. 
Men vi har nogle målinger for at følge med i, 

om vi når de faglige mål, der gør, at man også 
er på et alderssvarende niveau«.

»Ellers bliver vi ved med at have en folke-
skole – og det er ikke kun folkeskoler, men 
også friskoler og privatskoler – hvor vi år efter 
år har nogle børn, som forlader vores grund-
skole uden at kunne helt basale ting«. 

Du er ikke bekymret for, at Torben Roswall 
tænker: »Nå, nu må jeg hellere koncentrere mig 

Regeringen lover følgende på folkeskoleområdet i sit 
regeringsgrundlag:

a)  Eftersyn af inklusion 
b)  Eftersyn af samspillet mellem skole og fritidsliv
c)   Sikring af, at alle elever får udbytte af lektiecafeer 

og faglig fordybelse
d)  Fagligt udfordrede elever skal have turboforløb
e)   Elever med særlig behov skal have bedre mulighed 

for at vælge en fri grundskole
f)   Samspillet mellem foreningsliv og skole skal un-

derstøttes.

Regeringsgrundlaget

Alle elementer i folkeskolereformen skal ikke indføres på skolerne på én gang, mener Ellen Trane Nørby. Det er umuligt.
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Medie-
konkurrence 

for skoler 2016

OM TEMAET
Hvem bestemmer over din krop, og om du vil have sex? 
Vælger du selv din kæreste, og om du vil have børn?
Millioner af piger og drenge verden over træffer ikke disse 
valg selv.
Deltag i Mediekonkurrencen 2016 og bliv klogere på dine  
rettigheder.

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

Støttet af Danidas Oplysningsbevilling.
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Jeg har gået i en supergod 
folkeskole, Nørre Nissum 
Skole. Når jeg kikker på 
noget af det, der har åbnet 
døre for mig i resten af  
livet, så er det, at jeg har 
haft nogle fantastiske  
lærere, der har gjort mig 
nysgerrig på læring.
Ellen Trane Nørby 
Minister for børn, undervisning  
og ligestilling

om læsetesten, som jeg bliver målt på. Jeg kan 
ikke bruge så meget energi på at vejlede Ellen i 
hendes uddannelsesvalg og hendes liv«?

»Jeg tror, at den gode lærer kan rumme 
det«.

Lærerne skal komme til ministeren
Har du et godt råd til din tidligere lærer, Torben 
Roswall, der står lidt frustreret derude i dag?

»Lærerne skal bare vide, at de har fået en 
chef, der har den klare forventning, at hvis de 
har nogle udfordringer og problemer, så må 
de komme til mig med dem i stedet for at stå 
og hælde dem ud over deres elever«.

»Det er jo ikke eleverne, det skal gå ud 
over, hvis lærerne mener, at der er nogle 
ting, vi har gjort forkert. Opgaven bliver, at 
lærerne bruger alt det engagement, som jeg 
er sikker på, at de alle sammen besidder, til at 
skabe en god skole for børn og unge. Det, de 
så er frustrerede over, det tager de til os«.

Dit skolesyn, sagt i én sætning?
»Dedikation. Frihed«. 

mbt@dlf.org      
 jvo@dlf.org
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Der udskrives herved valg til Dan-
marks Lærerforenings hovedstyrelse 
for perioden 1. januar 2016 – 31. 
december 2019, jf. § 26-28 i forenin-
gens vedtægter.

I valggruppe I, som omfatter frak-
tionerne 1 og 2 (dvs. lærere, børne-
haveklasseledere, konsulenter m.fl.) 
samt de ledere i fraktion 3, der ikke 
er medlemmer af Skolelederfor-
eningen, skal vælges 18 eller 20 
medlemmer til den kommende 
hovedstyrelse. Antallet afhænger af 
beslutning på foreningens kongres i 
september 2015.

I valggruppe II, som omfatter frakti-
on 4 (dvs. pensionister og efterløns-
modtagere), skal vælges 1 medlem til 
den kommende hovedstyrelse.

Der indkaldes hermed kandidatfor-
slag til valgene. Kandidat-/stillerli-
ster kan fra mandag den 17. august 
2015 rekvireres fra foreningen ved 
skriftlig eller telefonisk henvendelse, 
tlf. 33 69 63 00 – organisationskon-
toret. 

Kandidatforslag med én førstesup-
pleant og én andensuppleant og 
stillere – mindst 20 og højst 50 
medlemmer - skal være Danmarks 
Lærerforening, Vandkunsten 12, 
1467 København K, i hænde senest 
mandag den 16. november 2015 kl. 
16.00.

Indkommer der i en valggruppe ikke 
flere kandidater, end der skal vælges 
i valggruppen, er den/de foreslåede 
kandidater valgt uden afstemning. 
Indkommer der flere kandidatfor-
slag, afholdes der valg blandt de 
foreslåede kandidater inden for hver 
valggruppe.

Kandidaterne kan få optaget et valg-
indlæg sammen med et foto i med-
lemsbladet. Indlægget må maksimalt 
fylde 1.750 enheder (bogstaver, tegn 
og mellemrum). Valgindlæg og foto 
skal sendes som vedhæftede filer 
til redaktionen på folkeskolen@dlf.
org senest samtidig med kandidat- 
og stillerliste. Foto, valgindlæg og 
kandidat- og stillerliste vil også blive 
tilgængelige på foreningens hjem-
meside.

Anders Bondo Christensen
formand

for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2019
Valg af hovedstyrelse

gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

I First Choice Beginners lærer eleverne at koble 
illustrationer, lyde og ordbilleder sammen. 
Gennem sproglege, fysiske og kreative aktiviteter 
trænes de nye ord og vendinger.

■	 Instruktiv	lærervejledning	med	kopiark	i	farver

■	 Plakater	og	flashcards	til	alle	temaer

■	 Digitale	elevopgaver

ENGELSK	TIL	1.	OG	2.	KLASSE

Tilmeld	dig	nyhedsbrev	på	minprofil.gyldendal.dk

FIRST CHOICE BEGINNERS

9
6

6
5

Læs mere på  
gu.dk

9665_ny_ann_FO_nr13_First_Choice_Beginners_210x285.indd   1 25/06/15   10.08
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tlf. 33 69 63 00 – organisationskon-
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Indkommer der i en valggruppe ikke 
flere kandidater, end der skal vælges 
i valggruppen, er den/de foreslåede 
kandidater valgt uden afstemning. 
Indkommer der flere kandidatfor-
slag, afholdes der valg blandt de 
foreslåede kandidater inden for hver 
valggruppe.

Kandidaterne kan få optaget et valg-
indlæg sammen med et foto i med-
lemsbladet. Indlægget må maksimalt 
fylde 1.750 enheder (bogstaver, tegn 
og mellemrum). Valgindlæg og foto 
skal sendes som vedhæftede filer 
til redaktionen på folkeskolen@dlf.
org senest samtidig med kandidat- 
og stillerliste. Foto, valgindlæg og 
kandidat- og stillerliste vil også blive 
tilgængelige på foreningens hjem-
meside.

Anders Bondo Christensen
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2.372 studerende er blevet optaget på lærer-
uddannelsen i år. Næsten ti procent af dem 
møder op med et karaktergennemsnit på over 
10 fra gymnasiet. Til sammenligning havde 
under fem procent af de optagne i 2012 det 
samme høje snit på over 10 fra gymnasiet, 
viser tal fra Uddannelsesministeriet.

Uddannelsestænketanken DEA har analy-
seret tallene og er glade for udviklingen.

»Det er glædeligt, at de, som er fagligt 
meget dygtige, i stigende grad vælger læ-
reruddannelsen, fordi fagligt dygtige lærere 
giver fagligt dygtige elever, som giver fagligt 
dygtige studerende og dermed på længere 
sigt også fagligt dygtige medarbejdere i 
private virksomheder og offentlige institu-
tioner«, siger administrerende direktør i DEA 
Stina Vrang Elias og tilføjer:

»Der skal selvfølgelig mere til end gode 
boglige kundskaber i lærergerningen – gode 
menneskelige og personlige egenskaber er 
også vigtige, men faglige kvaliteter er et rigtig 
godt udgangspunkt«.

Flere vil helst være lærer
Også i antallet af ansøgere, der har lærerud-
dannelsen som deres førsteprioritet, er der 
sket en stigning. 2.771 ville helst være lærer 
i år – og det er en stigning på 13 procent si-
den sidste år. Stigningen sker efter flere års 
fald i ansøgertallet. 

Det glæder formanden for Professions-
højskolernes Rektorforsamling, Erik Knudsen, 
som mener, at det er reformen af uddannel-
sen, som begynder at virke. Den tiltrækker 
både mere motiverede og fagligt dygtigere 
studerende, siger han.   
pai@dlf.org, jvo@dlf.org

Mandag 6. juli kl. 15.10

Martin vil skabe den gode skole

Torsdag 30. juli 2015 kl. 16.21

18-årige Martin Kaas er en af 
de 2.771, der har søgt lærerud-
dannelsen som førsteprioritet. 
Det var folkeskolereformen, der 
afgjorde det for ham. Han vil for-
søge at ændre skolen indefra og 
samtidig engagere sig i de børn 
og unge, han skal undervise.

»Da folkeskolereformen kom, 
gjorde det noget i mig. De æn-
dringer, den førte med sig, synes 
jeg mest er forkerte. Derfor syn-
tes jeg, at jeg skulle engagere 
mig mere for at forandre, så vi 
kan få den folkeskole, jeg gerne 
vil have«.

Efter flere års fald er der i år en stigning i antallet af ansøgere med læreruddannelsen som  
førsteprioritet. Samtidig har næsten ti procent et snit på over 10 fra gymnasiet. 

Flere lærerstuderende har 
gymnasiesnit over 10

Martin Kaas me-
ner, at det som 
lærer er vigtigt 
at engagere sig 
meget socialt i de 
unge.

På folkeskolen.dk/567096 kan du 
finde ansøgertallene fordelt på lan-
dets enkelte læreruddannelser.

à  folkeskolen.dk 

Gymnasiegennemsnit-
tet for de optagne på 
læreruddannelsen er 
steget markant over de 
seneste år.
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Tirsdag 4. august 2015 kl. 15.13

DLF: Katastrofalt at 
lærere skal politian-
melde elever

En opstramning ved Erstat-
ningsnævnet medfører, at 
lærere nu er nødt til at poli-
tianmelde elever for volds-
episoder for at få anerkendt 
en sag og få erstatning for 
svie og smerte eller tabt ar-
bejdsfortjeneste. Hidtil har 
et pædagogisk hensyn til det 
videre arbejde med eleven 
ellers kunnet give dispensa-
tion. Jurist i DLF mener, at 
en politianmeldelse af ele-
ven i mange tilfælde ikke vil 
være gavnligt – hverken for 
relationen mellem lærer og 
elev i klassen fremover eller 
for samarbejdet med elevens 
forældre.

Tirsdag 23. juli 2015 kl. 8.43

Hver anden kommune  
har lokalaftale eller  
forståelsespapir

I mere end hver anden kommune er der nu en 
enighed om lærernes arbejdstid mellem kom-
mune og kreds. I Greve Kommune får lærerne 
eksempelvis 30 minutters forberedelse per 
undervisningstime, mens lærerne i Fredericia 
får en mere fleksibel arbejdsdag og maksimalt 
810 undervisningstimer om året.
Se, hvilke kommuner der har  
lokalaftaler, på folkeskolen.dk/566547

Dødsmetal til skolekoncerter:
Nu tilbyder Levende Musik i Skolen en helt  
ny type band til skolerne.

Tirsdag 21. juli 2015 kl. 12.25

Skoler bruger  
headhunterfirma til  
ansættelse af lærere

Fire skoler i Vejen Kom-
mune har brugt et rekrut-
teringsfirma til at ansætte i 
alt 15 lærere og to skolele-
dere. Det koster et honorar 
på i gennemsnit 25.000 
kroner per ansættelse, men 
de penge er givet godt ud, 
mener lederne på de fire 
skoler. Det sparer nemlig 
tid og giver en større sik-
kerhed for, at den nyan-
satte lærer passer ind i 
skolens kultur og det team, 
som læreren skal være en 
del af, lyder det.

Torsdag 23. juli 2015 kl. 10.12

Departementschef 
roser Corydon for  
skolereform:  
»Godt gået!«

Da Bjarne Corydon efter 
valget skulle aflevere Fi-
nansministeriet til Claus 
Hjort Frederiksen som ny 
minister, lød det i afskeds-
talen fra departements-
chef Martin Præstegaard, 
at folkeskolereformen hav-
de været Corydons hjerte-
barn som finansminister. 
Og der var ros for at have 
gennemført den: »Fol-
keskolereformen mødte 
modstand fra lærerne, men 
du og dine ministerkolleger 
stod fast. Godt gået!« 

 
nyheder på:

  

Mandag 6. juli kl. 9.55

Den nye regering har krævet et såkaldt omprio-
riteringsbidrag af kommunerne på én procent de 
kommende år. Det svarer til en årlig besparelse på 
2,4 milliarder. Regeringen vil dog føre 1,9 milliarder 
tilbage til områder som folkeskolen og æl  drepleje, 
lyder det i den nylige aftale mellem KL og regerin-
gen for kommunernes økonomi for 2016.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har bereg-
net, at omprioriteringen kan betyde i alt 2.000 
færre lærere over de næste fire år. Anders Bondo 
Christensen er meget bekymret.

»Folkeskolen er i en meget alvorlig situation, 
hvor hverken reformen eller inklusion lykkes. 
Det skyldes især mangel på lærere til at løfte 
de mange flere opgaver, som skolerne er blevet 
pålagt. Og med den nye kommuneaftale bliver 
kommunernes økonomi endnu en gang forringet, 
og det vil presse dem hårdt«. 
pai@dlf.org  

Anders Bondo mener, at regeringen bør svare på, om den vil 
sikre flere lærere til folkeskolen, så det bliver muligt at skabe 
den fornødne kvalitet i undervisningen.

Mest læste: 
 
•   Er tiden kommet til civil  

ulydighed?

•   Departementschef til  
Corydon om skolereform:  
»Godt gået!«

•   3.a skal undervises af en 
pædagogmedhjælper

 
Mest kommenterede: 
 
•   Er tiden kommet til civil  

ulydighed?

•   Departementschef til  
Corydon om skolereform:  
»Godt gået!«

•   Faget kristendomskundskab 
ændres radikalt

DLF-formand bekymret  
over økonomiaftale 
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På folkeskolen.dk/567164 kan du se, 
hvor mange færre lærere ompriorite-
ringen kan betyde i din kommune.

à  folkeskolen.dk 

FIK DU  
LÆST: 
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Andelen af elever, som er inkluderet i sko-
lernes normalklasser, er steget med 0,2 
procentpoint i skoleåret 2014/15. Inklusi-
onsandelen ligger nu på 95,2 procent – 0,8 
procent fra målsætningen for 2015 på 96 
procent. Undervisningsminister Ellen Trane 
Nørby vil have inklusionsindsatsen undersøgt:

»Vi vil nedsætte en lille ekspertgruppe, 
som skal se på, hvad der skal gøres. Vi er 
enige i ambitionen om, at der skal inkluderes 
flere børn i folkeskolen, men vi synes, at det 
er gået for hurtigt. Der er rigtig mange læ-
rere, som ikke har været rustet til opgaven«, 
siger hun.

Brug for hurtigere  
rådgivning til lærerne
I Danmarks Lærerforening bliver ministe-
rens udtalelse mødt med en positiv hold-
ning. Bjørn Hansen, formand for skole- og 
uddannelsespolitisk udvalg, mener, at 
lærerne i stor grad mangler sparring og 
rådgivning om de udfordringer, inklusionen 
medfører.

»Når en lærer får to elever med forskel-
lige bogstavkombinationer ind i klassen, er 
der brug for hurtig rådgivning til, hvordan 
inklusionen kan gøres bedst muligt. Men 
i mange kommuner går der lang tid, fra 

lærerne søger om hjælp, til rådgivningen 
reelt foregår. Derfor er vores største ønske 
til ministerens eftersyn, at rådgivning og 
sparring kan nå frem til lærerne langt hur-
tigere«. 
hjo@dlf.org, jje@dlf.org

Onsdag 5. august 2015 kl. 12.29 

Mandag 27. juli 2015 kl. 9.55

DLF kom ikke i Education  
Internationals bestyrelse

Til kongres i verdenslærerorganisationen stillede DLF’s næstformand, Dorte Lange, op til en plads 
i bestyrelsen. Trods mange landes opbakning lykkedes det dog ikke. »DLF fortsætter arbejdet in-
ternationalt. Jeg har plads i vores europæiske regions styrelse. Herfra vil jeg blandt andet arbejde 
med at sikre mere gennemskuelige og demokratiske strukturer i vores verdensorganisation«.

Onsdag 1. juli 2015 kl. 14.54

Lærerflugt fra Tårnby-skole
26 af i alt 56 lærere har forladt Skottegårds-
skolen i det forløbne skoleår – de sidste på 
skoleårets sidste dag. Det oplyser kredsformand 
og forældre, som udtrykker stor bekymring over 
samarbejdet med ledelsen og det miljø, deres 
børn dagligt skal færdes og lære i. Forvaltnings-
chefen i Børn og Unge i Tårnby Kommune oply-
ser, at der er rekrutteret uddannet personale til 
de ledige stillinger med opstart ved skoleårets 
begyndelse.

14 /  F O L K E S K O L E N  /  1 3  /  2 0 1 5

Læs både hendes og formandens blogs 
fra kongressen på folkeskolen.dk
à  folkeskolen.dk 

På folkeskolen.dk/566675 kan 
du se, hvor mange der får special-
undervisning i din kommune.

folkeskolen.dk 

Inklusionen skal til 
serviceeftersyn
Ellen Trane Nørby vil se inklusionsindsatsen 
 efter i sømmene. DLF er positiv og ønsker især hur-
tigere rådgivning og sparring til lærerne.

Inklusionen fungerer 
ikke, lød det i det 
første interview, Fol-
keskolen i juni havde 
med den nye un-
dervisningsminister 
Ellen Trane Nørby.

Læs også indlæg om verdenskongres-
sen af hovedstyrelsesmedlem Jeanette 
Sjøberg side 38.

Læs hele interviewet med undervis-
ningsministeren fra side 6.
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Amagerbørn mødte naturen, da de i juli var en uge på 
skolekoloni. Aktiviteterne spændte vidt: Fra skumfidusrist-
ning og skønhedssalon til saltomortaler i vandet og brumbas-
seredning. »Man kommer ind på livet af eleverne, og der er tid 
til både smalltalk og de gode, dybe samtaler«, fortæller lærer 
Mathias Hansen.

Mandag 22. juni 2015 kl. 16.22

Færre lærere i Folketinget  
efter dette valg

Kun 11 af de 179 nye medlemmer af Folketin-
get har en lærerbaggrund. En enkelt er lærer-
studerende. Det er en klar nedgang i forhold 
til sidste valg, hvor 18 lærere blev stemt ind. 
Traditionelt har mange lærere stillet op for So-
cialistisk Folkeparti, men i år er der faktisk flere 
lærere repræsenteret i blå blok end i rød. Og før 
valget var lærerne desuden den næststørste 
gruppe i Folketinget efter statskundskaberne. 
Nu deler lærerne andenpladsen med juristerne.  

Fredag 19. juni 2015 kl. 12.16

Lærermangel:  
Laveste ledighed i fem år

I juni var antallet af fuldtidsledige lærere 825. 
Det er så lavt, at det kan være et problem i 
flere kommuner at skaffe uddannede lærere til 
de ledige job, fortæller formand for Lærernes 
A-kasse Gordon Ørskov Madsen. »Der bliver 
en konkurrence blandt kommunerne om at 
skaffe læreruddannede nok til de ledige stillin-
ger«, siger han og vurderer, at det især bliver 
svært for kommuner, der ligger et stykke væk 
fra læreruddannelsesstederne.

F O L K E S K O L E N  /  1 3  /  2 0 1 5  /  15 

Hvordan er det at være  
lærer i nabokommunen?
Nu kaN du læse alle FolkeskoleNs og FolkeskoleN.dk’s artikler kommuNe  
For kommuNe og FiNde oplysNiNger om økoNomi og arbejdstid.
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Til hvert af Xplores kapitler er der formuleret videns- og 

færdighedsmål. Alle emner indeholder et bredt udvalg 

af opgaver. Til hver opgave er der formuleret lærings-

mål. I opgaverne skal eleverne undersøge, modellere, 

perspektivere og kommunikere på forskellige måder jf. 

Forenklede Fælles Mål.

Alle Xplore-lærerhåndbøger indeholder forslag til 

 metoder, som læreren kan tage i anvendelse i under-

visningen, herunder undersøgende arbejde, model-

lering, perspektivering og forslag til varierede kom-

munikationsformer. Med Xplore er du derfor sikret et 

system, der lever op til Forenklede Fælles Mål.

SE SKEMA OVER XPLORE OG 
FORENKLEDE FÆLLES MÅL 
På www.goforlag.dk kan du for hvert fag og klassetrin 

se et skema, der viser hvilke færdigheds- og 

vidensmål kapitlerne i Xplore-bøgerne opfylder. 

I begyndelsen af hvert kapitel får 

eleven et klart  overblik over kapitlets 

videns- og færdighedsmål. 

Ved hvert kapitels afslutning findes ”Viden om” med opsumme-

ring af centrale faglige begreber samt valgopgaver til evaluering.

GO Forlags store naturfagssystemer Xplore til  natur/teknologi, geografi, biologi og 

fysik/kemi i 1.-9.  klasse er tilrettelagt med fokus på læringsmål og opfylder  kravene fra 

Forenklede Fælles Mål. 

XPLORE ER OPBYGGET MED FOKUS PÅ LÆRINGSMÅL

Xplore opfylder Forenklede Fælles Mål

www.goforlag.dk

Xplore          Natur· teknik 3

Xplore

Xplore   er fire naturfagssystemer til 1.- 6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi og 

geografi.

Xplore   Natur/teknik 3 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark 

- digitale læremidler. 

Xplore   Natur/teknik 3 Elevbog indeholder xx kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-787-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 8 7 1

ISBN 978-87-7702-787-1

Natur·teknik 3Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Xplore          Natur· teknik 1

Xplore

Xplore   er et naturfagssystem til 1.-6 klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi  

og geografi.

Xplore   Natur/teknik 2 består af 

- en elevbog 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver 

- en e-bog med lyd, animationer, videoer, mv. 

Xplore   Natur/teknik 2 Elevbog indeholder fem kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-736-9

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 6 9

ISBN 978-87-7702-736-9

Natur·teknik 2Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Natur·teknik 1

Xplore      Natur· teknik 1

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Rygtykkelse?

Natur·teknik 4

Xplore      Natur· teknik 1

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Rygtykkelse? Xplore          Natur· teknik 1

Xplore

Xplore   er et naturfagssystem til 1.-6 klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi  

og geografi.

Xplore   Natur/teknik 5 består af 

- en elevbog 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver 

- en e-bog med lyd, animationer, videoer, mv. 

Xplore   Natur/teknik 5 Elevbog indeholder fem kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-736-9

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 6 9

ISBN 978-87-7702-736-9

Natur·teknik 5Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Xplore          Natur· teknik 6

Xplore

Xplore   er fire naturfagssystemer til 1.- 6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi og 

geografi.

Xplore   Natur/teknik 3 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark 

- digitale læremidler. 

Xplore   Natur/teknik 3 Elevbog indeholder xx kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-787-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 8 7 1

ISBN 978-87-7702-787-1

Natur·teknik 6Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Geografi 7

Xplore      Geografi 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med biologi og 

fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 6 0 4 1

ISBN 978-87-7702-604-1

Fysik · kemi 7

Xplore      Fysik · kem
i 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i Geografi, Biologi og Fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med Biologi og 

Fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

NY

NY

Biologi 7

Xplore      Biologi 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i Geografi, Biologi og Fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med Biologi og 

Fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

Ny

Ny

Geografi 8

Xplore      Biologi 8

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Fysik · kemi 8

Xplore      Biologi 8

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Geografi 9

Xplore      Fysik · kem
i 9

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan  

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver 

- en e-bog med lyd, videoer, supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 9  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-732-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 2 1

ISBN 978-87-7702-732-1

NY

NY

Fysik · kemi 9

Xplore      Fysik · kem
i 9

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan  

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Fysik·kemi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver 

- en e-bog med lyd, videoer, supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Fysik·kemi 9  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-732-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 2 1

ISBN 978-87-7702-732-1

Check bagsidetekst

NY ISBN

BESTIL GENNEMSYNSEKSEMPLARER
På www.goforlag.dk kan du bestille gennemsynseksemplarer, så du kan kigge nærmere på Xplore i ro 

og mag. Xplore består af elevbøger, elevhæfter (4.-9. kl.) og lærerhåndbøger. 

Hvis du også vil arbejde digitalt med naturfag, kan du bestille prøveabonnement på de digitale 

 systemer iXplore på www.goforlag.dk/prøveabonnement. 

Hvis du har spørgsmål til Xplore, sidder vi klar til at hjælpe dig på tlf. 63 44 16 83 eller go@goforlag.dk. 
122 Bæredygtighed

Bæredygtighed betyder at aktiviteten ikke reducerer fremtidige generationers muligheder for at få 

dækket deres behov.

Mineraler, der udvindes ved minedrift, kan i praksis blive opbrugt. Grundstoffer omdannes ikke, men 

hvis de spredes efter brug kan de i praksis blive umulige at få fat på igen. 

Drivhuseffekten gør at Jordens overflade er ca. 35 °C varmere end den ville være uden en atmo-

sfære. Drivhuseffekten stammer især fra atmosfærens indhold af carbondioxid og methan. Men-

neskets husdyrhold og afbrænding af fossile brændsler øger atmosfærens indhold af disse gasser. 

Herved øges drivhuseffekten hvilket giver klimaændringer.

CO2 neutrale  brændsler er brændsler der er fremstillet af planter, der er vokset op for kort tid 

siden. Den carbondioxid, der frigives ved forbrændingen, er lige så stor som den mængde carbon-

dioxid som planten optog da den voksede op. Modsætningen til CO2 neutrale brændsler er fossile 

brændsler som kul, olie og naturgas.

Vedvarende energikilder er en fællesbetegnelse for energikilder, der ikke kan opbruges. Fx sol-

energi, vindenergi, bølgeenergi. I sidste ende drives disse alle af energi fra Solen. Kul, olie og naturgas 

er ikke vedvarende fordi de udnytter en ressouce, der gendannes meget langsommere end den for-

bruges. Kernekraft er ikke vedvarende fordi den udnytter nogle atomkerner, der slet ikke gendannes.

Vugge-til-grav produktion er industriproduktion, hvor det der fra start af er tænkt over hvordan 

produktet skal kasseres når det ikke skal bruges længere.

Vugge-til-vugge produktion er industriproduktion, hvor der fra start af er tænkt over hvordan produk-

tet skal omdannes til nye produkter når det ikke skal bruges længere. 

Viden om
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Valgopgaver

    VALGOPGAVE 1 To verdener

Du skal undersøge drivhuseffekten i to 1,5 L sodavandsflasker med lidt jord og et  
termometer. 
 Lav en præsentation for klassen af forsøget og dine resultater. Perspektivér dine  
resultater til Jorden og problematikken omkring den forøgede drivhuseffekt.
 Du får et kopiark der hjælper dig på vej.

    VALGOPGAVE 2 Overblik over energiproduktion

Du skal udføre seks små forsøg der repræsenterer energiteknikkerne solenergi, vinden-
ergi, vandenergi, bølgeenergi, geotermisk energi og energi fra fossile brændstoffer. To af 
forsøgene må gerne erstattes af en computersimulering.
 Du skal vise forsøgene for klassen. For hver energiteknik skal du gøre rede for de 
grundlæggende principper samt for hver energitekniks fordele, ulemper og global udbre-
delse.
 Du får et kopiark der hjælper dig på vej.

    VALGOPGAVE 3 Genbrugspapir

Du skal fremstille et ark genbrugspapir af brugt papir. Læg mærke til undervejs hvilken 
anden resurse, du bruger meget af når du fremstiller genbrugspapiret. Du skal også un-
dersøge papirfremstillingens historie
 Du skal vise dit genbrugspapir frem for klassen og fortælle om papirfremstilling før og 
nu og om problematikkerne ved ikke at genbruge brugt papir og aviser.
 Du får et kopiark, der hjælper dig på vej.

    VALGOPGAVE 4 Bæredygtige opfindelser

Du skal finde på en idé til en opfindelse der kan gøre et ikke-bæredygtigt produkt, eller 
en ikke-bæredygtig aktivitet, bæredygtig. 
 Du kan tegne en model af et produkt, skrive et lovforslag eller lave en liste med 
bæredygtige råd til unge på din egen alder, og præsentere din opfindelse for klassen.

    PÅ TVÆRS En bæredygtig skole

Du skal beskrive hvordan du kan gøre din skole mere bæredygtig. Du skal undersøge 
hvor der er problemer i forhold til bæredygtigheden og komme med forslag til forbed-
ringer.
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BÆREDYGTIGHED

I dette kapitel kan du lære om

– hvad bæredygtighed er

– hvad drivhuseffekten er og hvordan den påvirker Jordens klima

– landbrugsproduktion

– hvorfor energi- og industriproduktion forbruger jordens ressourcer

– hvordan energi- og industriproduktion påvirker miljøet.

”At skaffe mennesket og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generation-

ers mulighed for at dække deres behov”. Sådan definerer en fN-rapport fra 1987 

”bæredygtighed”. 

Rapporten blev udarbejdet af en kommission med den tidligere norske stats-

minister Gro Harlem Bruntland som formand. Bruntlandrapporten forholder sig til 

de problemer der er opstået i forbindelse med den moderne produktions forbrug 

af Jordens ressourcer. 

Vi bruger af Jordens mineraler, kul, gas og olie som på et tidspunkt vil slippe op. 

Et stigende forbrug af kul, olie og gas medfører et øget udslip af cO2, som påvirk-

er Jordens klima med hævet vandstand i verdenshavene og vildere vejr til følge. 

OM KONSEKVENSER Af MENNESKERS  
AKTIVITET

111
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FLERE FÆLLESFAGLIGE FORLØB PÅ VEJ 
I Xplore-bøgerne til overbygningen findes allerede tre fællesemner 

for hvert klassetrin. Disse giver god mulighed for fællesfaglige forløb i 

geografi, biologi og fysik/kemi.

Ultimo 2015 udkommer også Xplore På tværs med forløb til de nye 

fællesfaglige fokusområder jf. Forenklede Fælles Mål. 
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Til hvert af Xplores kapitler er der formuleret videns- og 

færdighedsmål. Alle emner indeholder et bredt udvalg 

af opgaver. Til hver opgave er der formuleret lærings-

mål. I opgaverne skal eleverne undersøge, modellere, 

perspektivere og kommunikere på forskellige måder jf. 

Forenklede Fælles Mål.

Alle Xplore-lærerhåndbøger indeholder forslag til 

 metoder, som læreren kan tage i anvendelse i under-

visningen, herunder undersøgende arbejde, model-

lering, perspektivering og forslag til varierede kom-

munikationsformer. Med Xplore er du derfor sikret et 

system, der lever op til Forenklede Fælles Mål.

SE SKEMA OVER XPLORE OG 
FORENKLEDE FÆLLES MÅL 
På www.goforlag.dk kan du for hvert fag og klassetrin 

se et skema, der viser hvilke færdigheds- og 

vidensmål kapitlerne i Xplore-bøgerne opfylder. 

I begyndelsen af hvert kapitel får 

eleven et klart  overblik over kapitlets 

videns- og færdighedsmål. 

Ved hvert kapitels afslutning findes ”Viden om” med opsumme-

ring af centrale faglige begreber samt valgopgaver til evaluering.

GO Forlags store naturfagssystemer Xplore til  natur/teknologi, geografi, biologi og 

fysik/kemi i 1.-9.  klasse er tilrettelagt med fokus på læringsmål og opfylder  kravene fra 

Forenklede Fælles Mål. 

XPLORE ER OPBYGGET MED FOKUS PÅ LÆRINGSMÅL

Xplore opfylder Forenklede Fælles Mål

www.goforlag.dk

Xplore          Natur· teknik 3

Xplore

Xplore   er fire naturfagssystemer til 1.- 6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi og 

geografi.

Xplore   Natur/teknik 3 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark 

- digitale læremidler. 

Xplore   Natur/teknik 3 Elevbog indeholder xx kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.
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Xplore          Natur· teknik 1

Xplore

Xplore   er et naturfagssystem til 1.-6 klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi  

og geografi.

Xplore   Natur/teknik 2 består af 

- en elevbog 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver 

- en e-bog med lyd, animationer, videoer, mv. 

Xplore   Natur/teknik 2 Elevbog indeholder fem kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-736-9
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ISBN 978-87-7702-736-9

Natur·teknik 2Xplore
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Xplore      Natur· teknik 1

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Rygtykkelse?

Natur·teknik 4

Xplore      Natur· teknik 1

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Rygtykkelse? Xplore          Natur· teknik 1

Xplore

Xplore   er et naturfagssystem til 1.-6 klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi  

og geografi.

Xplore   Natur/teknik 5 består af 

- en elevbog 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver 

- en e-bog med lyd, animationer, videoer, mv. 

Xplore   Natur/teknik 5 Elevbog indeholder fem kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-736-9
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ISBN 978-87-7702-736-9

Natur·teknik 5Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Xplore          Natur· teknik 6

Xplore

Xplore   er fire naturfagssystemer til 1.- 6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi og 

geografi.

Xplore   Natur/teknik 3 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark 

- digitale læremidler. 

Xplore   Natur/teknik 3 Elevbog indeholder xx kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-787-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 8 7 1

ISBN 978-87-7702-787-1

Natur·teknik 6Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Geografi 7
Xplore      Geografi 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med biologi og 

fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 6 0 4 1

ISBN 978-87-7702-604-1

Fysik · kemi 7

Xplore      Fysik · kem
i 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i Geografi, Biologi og Fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med Biologi og 

Fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1
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NY

Biologi 7

Xplore      Biologi 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i Geografi, Biologi og Fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med Biologi og 

Fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1
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Geografi 8

Xplore      Biologi 8

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Fysik · kemi 8

Xplore      Biologi 8

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2
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Geografi 9

Xplore      Fysik · kem
i 9

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan  

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver 

- en e-bog med lyd, videoer, supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 9  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-732-1
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Fysik · kemi 9

Xplore      Fysik · kem
i 9

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan  

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Fysik·kemi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver 

- en e-bog med lyd, videoer, supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Fysik·kemi 9  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.
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ISBN 978-87-7702-732-1
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BESTIL GENNEMSYNSEKSEMPLARER
På www.goforlag.dk kan du bestille gennemsynseksemplarer, så du kan kigge nærmere på Xplore i ro 

og mag. Xplore består af elevbøger, elevhæfter (4.-9. kl.) og lærerhåndbøger. 

Hvis du også vil arbejde digitalt med naturfag, kan du bestille prøveabonnement på de digitale 

 systemer iXplore på www.goforlag.dk/prøveabonnement. 

Hvis du har spørgsmål til Xplore, sidder vi klar til at hjælpe dig på tlf. 63 44 16 83 eller go@goforlag.dk. 
122 Bæredygtighed

Bæredygtighed betyder at aktiviteten ikke reducerer fremtidige generationers muligheder for at få 

dækket deres behov.

Mineraler, der udvindes ved minedrift, kan i praksis blive opbrugt. Grundstoffer omdannes ikke, men 

hvis de spredes efter brug kan de i praksis blive umulige at få fat på igen. 

Drivhuseffekten gør at Jordens overflade er ca. 35 °C varmere end den ville være uden en atmo-

sfære. Drivhuseffekten stammer især fra atmosfærens indhold af carbondioxid og methan. Men-

neskets husdyrhold og afbrænding af fossile brændsler øger atmosfærens indhold af disse gasser. 

Herved øges drivhuseffekten hvilket giver klimaændringer.

CO2 neutrale  brændsler er brændsler der er fremstillet af planter, der er vokset op for kort tid 

siden. Den carbondioxid, der frigives ved forbrændingen, er lige så stor som den mængde carbon-

dioxid som planten optog da den voksede op. Modsætningen til CO2 neutrale brændsler er fossile 

brændsler som kul, olie og naturgas.

Vedvarende energikilder er en fællesbetegnelse for energikilder, der ikke kan opbruges. Fx sol-

energi, vindenergi, bølgeenergi. I sidste ende drives disse alle af energi fra Solen. Kul, olie og naturgas 

er ikke vedvarende fordi de udnytter en ressouce, der gendannes meget langsommere end den for-

bruges. Kernekraft er ikke vedvarende fordi den udnytter nogle atomkerner, der slet ikke gendannes.

Vugge-til-grav produktion er industriproduktion, hvor det der fra start af er tænkt over hvordan 

produktet skal kasseres når det ikke skal bruges længere.

Vugge-til-vugge produktion er industriproduktion, hvor der fra start af er tænkt over hvordan produk-

tet skal omdannes til nye produkter når det ikke skal bruges længere. 

Viden om
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Valgopgaver

    VALGOPGAVE 1 To verdener

Du skal undersøge drivhuseffekten i to 1,5 L sodavandsflasker med lidt jord og et  
termometer. 
 Lav en præsentation for klassen af forsøget og dine resultater. Perspektivér dine  
resultater til Jorden og problematikken omkring den forøgede drivhuseffekt.
 Du får et kopiark der hjælper dig på vej.

    VALGOPGAVE 2 Overblik over energiproduktion

Du skal udføre seks små forsøg der repræsenterer energiteknikkerne solenergi, vinden-
ergi, vandenergi, bølgeenergi, geotermisk energi og energi fra fossile brændstoffer. To af 
forsøgene må gerne erstattes af en computersimulering.
 Du skal vise forsøgene for klassen. For hver energiteknik skal du gøre rede for de 
grundlæggende principper samt for hver energitekniks fordele, ulemper og global udbre-
delse.
 Du får et kopiark der hjælper dig på vej.

    VALGOPGAVE 3 Genbrugspapir

Du skal fremstille et ark genbrugspapir af brugt papir. Læg mærke til undervejs hvilken 
anden resurse, du bruger meget af når du fremstiller genbrugspapiret. Du skal også un-
dersøge papirfremstillingens historie
 Du skal vise dit genbrugspapir frem for klassen og fortælle om papirfremstilling før og 
nu og om problematikkerne ved ikke at genbruge brugt papir og aviser.
 Du får et kopiark, der hjælper dig på vej.

    VALGOPGAVE 4 Bæredygtige opfindelser

Du skal finde på en idé til en opfindelse der kan gøre et ikke-bæredygtigt produkt, eller 
en ikke-bæredygtig aktivitet, bæredygtig. 
 Du kan tegne en model af et produkt, skrive et lovforslag eller lave en liste med 
bæredygtige råd til unge på din egen alder, og præsentere din opfindelse for klassen.

    PÅ TVÆRS En bæredygtig skole

Du skal beskrive hvordan du kan gøre din skole mere bæredygtig. Du skal undersøge 
hvor der er problemer i forhold til bæredygtigheden og komme med forslag til forbed-
ringer.
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BÆREDYGTIGHED

I dette kapitel kan du lære om

– hvad bæredygtighed er

– hvad drivhuseffekten er og hvordan den påvirker Jordens klima

– landbrugsproduktion

– hvorfor energi- og industriproduktion forbruger jordens ressourcer

– hvordan energi- og industriproduktion påvirker miljøet.

”At skaffe mennesket og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generation-

ers mulighed for at dække deres behov”. Sådan definerer en fN-rapport fra 1987 

”bæredygtighed”. 

Rapporten blev udarbejdet af en kommission med den tidligere norske stats-

minister Gro Harlem Bruntland som formand. Bruntlandrapporten forholder sig til 

de problemer der er opstået i forbindelse med den moderne produktions forbrug 

af Jordens ressourcer. 

Vi bruger af Jordens mineraler, kul, gas og olie som på et tidspunkt vil slippe op. 

Et stigende forbrug af kul, olie og gas medfører et øget udslip af cO2, som påvirk-

er Jordens klima med hævet vandstand i verdenshavene og vildere vejr til følge. 

OM KONSEKVENSER Af MENNESKERS  
AKTIVITET

111
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FLERE FÆLLESFAGLIGE FORLØB PÅ VEJ 
I Xplore-bøgerne til overbygningen findes allerede tre fællesemner 

for hvert klassetrin. Disse giver god mulighed for fællesfaglige forløb i 

geografi, biologi og fysik/kemi.

Ultimo 2015 udkommer også Xplore På tværs med forløb til de nye 

fællesfaglige fokusområder jf. Forenklede Fælles Mål. 
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Ja, noget er anderledes, fastslår to piger i 8. 
klasse på Utterslev Skole. De sidder og laver 
gruppearbejde i dansk. Ikke så meget måske, 
men alligevel noget.

»Nu får vi fortalt læringsmålene. Det er det 
nye. Før var det mere målene for forløbet, vi 
fik at vide«, siger de. 

»Og så er det også nyt, at vi får et evalu-
eringsskema med det, vi helst skal have lært, 
når forløbet er færdigt. Vi skal krydse af, om 
vi har lært det«, tilføjer de. »Ellers er det me-
get det samme«.

Utterslev Skole har arbejdet med de nye, 
forenklede Fælles Mål i et år nu – ligesom 
alle andre skoler i København. Siden august 
2014. Fra august i år skal alle folkeskoler i 
Danmark bruge de nye, forenklede Fælles 
Mål. 

Og her på 8. klassetrin i dansk er lærings-
målene til at tage og føle på. De står højt og 
tydeligt på smartboardet:

»Dagens mål: Jeg kan bruge filmiske virke-
midler i analysen af den observerende doku-
mentar ’Den lille pige med skøjterne’«.

Klassen, der er en dobbeltklasse med i alt 

56 elever, er i gang med et undervisningsfor-
løb på fem uger om dokumentargenre.

Vi bruger lærernes mål
»Vi bruger lærernes mål fra Fælles Mål, som 
vi så nedbryder til læringsmål, som eleverne 
kan forstå«, siger Nickie Zullhner, en af læ-
rerne i teamet.

De overordnede læringsmål for forløbet 
står også på smartboardet:

»Læringsmål: 
•  Jeg kender til og kan forklare dokumentaren 

som genre
•  Jeg har viden om og kan adskille de tre 

undergenrer – den observerende, den klas-
siske og den poetiske – inden for dokumen-
targenren

•  Jeg kender til, kan forklare og kan anvende 
virkemidler«.

Læringsmål i 8.:  
Undervisningen er blevet mere målrettet 
8. klasse på Utterslev Skole har arbejdet med de nye, forenklede Fælles Mål siden august 2014.  
Ligesom resten af skolen. Og ligesom alle skoler i København. Og ja, noget er forandret, siger lærere og  
elever. Undervisningen er blevet mere målrettet.

TEKST JOHN VILLY OLSEN

FOTO LARS JUST

Fra det kommende skoleår er det de nye, forenklede 
Fælles Mål, der er gældende i den danske folkeskole. 
Men en række skoler og kommuner har besluttet at 
bruge de nye mål i skoleåret 14-15. Det gælder blandt 
andet hele Københavns Kommune, og Folkeskolens 
redaktion har derfor besøgt Utterslev Skole og fortæller 
i en række artikler om lærernes erfaringer med de nye 
Fælles Mål generelt og i de enkelte fag. 

Nye Fælles Mål

På Utterslev Skole 
er lærerne efter et 
år blevet bedre til at 
formulere de nye, for-
enklede Fælles Mål, 
så eleverne kan for-
stå dem – her er det 
danskundervisning 
i 8.a.
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I løbet af de 90 minutter, som modulet 
varer, skifter eleverne mellem plenum og for-
skellige grupper. Hele undervisningsgangen 
er styret af læringsmålene.

Efter en kort instruktion brainstormer 
eleverne i de såkaldte bordgrupper om, hvad 
der kendetegner den observerende dokumen-
tar. Derpå makkerlæser de to sider om den 
observerende dokumentarfilm »Den lille pige 
med skøjterne«, som de lidt senere skal se, i 
kompendiet »Fat om dokumentarfilm«.

Så sætter de sig hen til et smartboard i den 
anden ende af dobbeltlokalet for at se filmen 
»Den lille pige med skøjterne«. 

»I skal notere ned undervejs. I er eksper-
ter«, siger Nickie Zullhner.

Ingen siger et ord. Alle ser stift mod 
skærmen. Den fjerdedel, der er ekspert i ka-
merabevægelser, holder især øje med dét og 
tager flittigt noter. En anden fjerdedel holder 
øje med billedbeskæring, en tredje med klip-
ning, en fjerde med lyd.

Efter en lille halv timer er filmen slut, og 
eksperterne i kamerabevægelser samler sig i 
ekspertgrupper om kamerabevægelser, og de 
andre eksperter gør det samme. 

De to piger er lydeksperter. De organiserer 
de lydmæssige virkemidler, som de har note-
ret sig, i en liste – for eksempel musik, der un-
derstreger en bestemt stemning i en bestemt 
scene i filmen. Det tager ti minutter.

Eleverne må vide, hvad de skal lære
»Nu skal I ud i bordgrupperne. I skal holde 
oplæg for hinanden som eksperter. Husk at 
tage notater. I skal bruge dem til næste år 
ved afgangsprøven«, siger Anne Werner, den 
anden lærer i teamet.

Det var de filmiske virkemidler. Nu begyn-
der eleverne, stadig i deres bordgruppe, at 
analysere filmen. De følger en guide på smart-
bordet: Hvad er temaet, hvem er filmens 
egentlige hovedperson, hvad vil instruktøren 
med scenen foran tv-butikken? Og så er der 
konflikten mellem træneren og pigen.

Der er ingen sidestøj, ingen irrelevante 
sideaktiviteter, ingen slinger i valsen. De 56 
elever er fokuserede gennem hele undervis-
ningsgangen.

»Vi har altid arbejdet med mål«, siger 
 Nickie Zullhner, da eleverne er gået til frikvar-
ter. »Men nu er vi blevet bedre til at formu-
lere mål for hver undervisningsgang«.

»Før sagde vi til eleverne: Det her skal I 
kunne, når forløbet er slut. Nu har vi mere 
fokus på målene for dagens program«, tilføjer 
hun og fortæller, at hun har lært på lærerud-

dannelsen, som hun afsluttede for to år siden, 
at »det er vigtigt, at eleverne ved, hvad de 
skal lære«.

Hendes kollega Anne Werner supplerer: 
»Vi er blevet mere skarpe på at opstille læ-
ringsmål. Det er den store forandring. Og så 
formulerer vi dem, så eleverne kan forstå 
dem«.

»Vi er blevet mere selektive med Fælles 
Mål. Vi bruger færre overordnede mål og er 
mere fokuseret på eleverne«, tilføjer Anne 
Werner.

Deres teammakker Gitte Riishuus kommer 
ind i lokalet og sætter sig ved bordet. Hun har 
haft specialundervisning i lokalet ved siden 
af.

Nu tager vi udgangspunkt i målet
»Før brugte vi Fælles Mål, når vi udarbejdede 
årsplaner, og vi prøvede at omformulere 
dem, så de passede til vores forløb, men vi 
satte ikke læringsmål for eleverne. Det gør 
vi nu. For hvert modul. Det er det nye. Før 
tog vi udgangspunkt i aktiviteten, nu tager vi 
udgangspunkt i målet«, siger hun.

»Det er også nyt, at eleverne nu skal kryd-
se af i et evalueringsskema: Har jeg opfyldt de 
og de mål?« tilføjer hun.

Det ser ud til, at de svage elever har gavn 
af den mere stramme læringsmålstyrede un-
dervisning, som de har praktiseret på skolen i 
det her skoleår, fortæller hun.

I løbet af året er de blevet bedre til at 
reducere i antallet af læringsmål, og det har 
givet et bedre flow i undervisningen, siger 
Gitte Riishuus.

»Men der resterer et stort uløst problem: 
Hvad hvis eleverne ikke når målene? Hvad 
gør vi så?«

De har talt om, at de til næste skoleår vil 
øve sig i at se efter tegn på læring undervejs 
mod målene. Det kunne være en vej frem. 

Der er andre uløste problemer, siger lærer-
ne. For eksempel de individuelle læringsmål.

»Du kan godt hilse Antorini og sige, at de 
individuelle læringsmål – de holder ikke. Ikke 
inden for den arbejdstidsramme, vi har til 
elevplaner«, siger Gitte Riishuus.

Hendes kollega Anne Werner vender 
tilbage til netop dét problem flere gange i 
samtalen: Lærerne kan godt nå at hjælpe ele-
verne med at opstille individuelle læringsmål, 
anfører hun. Men der er ikke tid til at støtte 
dem frem mod de individuelle mål. Og der er 
ikke tid til at følge op på, om de når målene. 
Det piner hende.

Ministeriet:  
Læringsmål-
styret under-
visning er ikke 
obligatorisk
De nye, forenklede Fælles Mål gælder fra 1. 
august. Men er lærerne så også lovmæs-
sigt forpligtet til at gå over til lærings-
målstyret undervisning? Det har været et 
omdiskuteret spørgsmål blandt lærerne. 
Svaret er nej. Undervisningsministeriet dik-
terer ikke, hvordan lærerne skal undervise i 
folkeskolen.

De nye, forenklede Fælles Mål træder i 
kraft 1. august. Men bliver læringsmålstyret 
undervisning så også obligatorisk? Dette 
centrale spørgsmål er også blevet diskute-
ret heftigt i debatten på folkeskolen.dk

Nej, fastslog Undervisningsministeriet 
umiddelbart før sommerferien i en e-mail til 
folkeskolen.dk

»Læringsmålstyret undervisning er ikke 
obligatorisk. Det er op til den enkelte lærer 
at vælge, hvordan han/hun ønsker at tilret-
telægge undervisningen ud fra Fælles Mål, 
så den bedst muligt imødekommer elever-
nes forudsætninger«, skriver ministeriet.

»Undervisningsministeriet regulerer ikke 
undervisningsmetoder«, tilføjer ministeriet.

De nationale kompetencemål (der af-
løser de tidligere trinmål) er obligatoriske. 
Og de nye færdigheds- og vidensmål er 
obligatoriske. 

Undervisningsministeriet dikterer altså 
ikke, hvordan lærerne skal undervise i folke-
skolen, men kommuner og skoleledelse kan 
godt kræve, at lærerne arbejder ud fra en 
læringsmålstyret tilgang til undervisningen, 
har ministeriet efterfølgende præciseret:

»Skolelederen har – inden for de mål og 
rammer, som kommunen udstikker, og in-
den for de principper, der er fastlagt af sko-
lebestyrelsen – den pædagogiske ledelse, 
herunder ansvaret for at sikre, at skolens 
lærere planlægger og tilrettelægger un-
dervisningen, så den rummer udfordringer 
for alle elever. Dette betyder blandt andet, 
at skolelederen kan fastsætte de pæda-
gogiske retningslinjer for organiseringen 
og tilrettelæggelsen, gennemførelsen og 
evalueringen af undervisningen, herunder 
arbejdet med en læringsmålstyret tilgang 
til undervisningen«, oplyser ministeriet i 
svaret til folkeskolen.dk 
jvo@dlf.org, mbt@dlf.org

Fortsættes næste side
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Gitte Riishuus skærer igennem:
»Jeg håber, at der kommer en masse prak-

sisforskning om læringsmålstyret undervis-
ning. Og hvis det viser sig, at læringsmålstyret 
undervisning ikke løfter eleverne fagligt, så 
skal vi holde op med det hurtigst muligt«, 
siger hun. »For det er meget tidskrævende«.

Anne Werner nikker:
»Man bruger meget tid på at formulere læ-

ringsmål, og den tid mangler så andre steder. 
Man har for eksempel ikke så meget tid til at 
rette skriftlige opgaver«, siger hun.

For høje krav
Og så er der et hjertesuk: Lærerne mener, at 
politikerne har skruet ambitionerne alt for 
meget i vejret. Både på vegne af lærerne og 
på vegne af eleverne.

»Der bliver stillet utroligt høje krav i dag. 

Det, eleverne skal lære i udskolingen nu, sva-
rer til det, som jeg skulle lære i 1.g, og det er 
15 år siden, jeg gik i udskolingen«, siger Anne 
Werner.

Nu skal de tre lærere skynde sig – hvis de 
skal nå at have noget at spise, inden de skal i 
gang med næste undervisningsgang.

I morgen skal eleverne udfylde deres 
evalueringsskema. Der er i alt otte mål for 
forløbet, der nu er slut, og som har stået på i 
fem uger. For eksempel »Jeg kender til og kan 
forklare dokumentaren som genre« og »Jeg 
kan bruge filmiske virkemidler i analysen af 
den observerende dokumentar ’Den lille pige 
med skøjterne’«.

Eleverne skal sætte et kryds i en af rubrik-
kerne »Jeg kan ikke«, »Jeg kan næsten« eller 
»Jeg kan«. 
jvo@dlf.org

Det er ikke kun i 
dansk, at Utterslev  
Skole har brugt de 
nye, forenklede Fælles 
Mål – det gælder alle 
fag. Læs på disse og 
de næste sider flere 
erfaringer fra fagene.

UNDERSTØTTELSER

Medlemmer af LB Foreningen 
(Lærerstandens Brandforsikring) 
kan inden 1. oktober ansøge om 
tildeling af understøttelser.

Efter bestyrelsens skøn tildeles 
understøttelser fortrinsvis til:

1.  Ældre medlemmer eller disses 
pårørende, der er i økonomisk 
trang på grund af sygdom eller 
på grund af andre ganske sær-
lige omstændigheder.

2.  Andre medlemmer eller disses 
pårørende, der er i økonomisk 
trang på grund af sygdom, 
forsørgertab eller på grund af 
andre ganske særlige omstæn-
digheder.

Arbejdsløshed eller status som 
uddannelsessøgende betragtes 
ikke i sig selv som ganske særlige 
omstændigheder. Der ydes ikke 
tilskud til børn under uddannelse.

Ansøgningsskema rekvireres ved 
henvendelse til LB Foreningen, 
Farvergade 17, 1463 København K, 
telefon 3395 7584 eller e-mail: 
ja@lb.dk.

P.b.v.
Carsten Mørck-Pedersen

Formand
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BORNHOLM

Sjovt – Nemt - Lærerigt 
På oplevelsescentret Natur Bornholm
oplever I Bornholms forvandling gennem
millioner af år fra rødglødende lava til
frodig solskinsø. Ind i mellem herskede 
dinosauerne over Bornholm  – hør den 
spændende historie. 

Oplev borgen Hammershus og lær mere
om middelalderen. Der var allerede offent-
lig brugerbetaling dengang. Man betalte 
selv, hvis man skulle have hovedet hugget 
af hos bødlen…og der var altid forudbe-
taling!

På Bornholm får du og eleverne det sjovt.
Vi har gjort det nemt for jer med lærervej-
ledninger og elevhæfter, som giver jer
inspiration til lærerige lejrskoledage med
smil på læberne.

Bornholm er ikke bare læring på den sjove 
måde. Eleverne vil også elske lejrskoleste-
derne med de gode feriehuse, swimming-
poolen og de spændende aktiviteter. 
Glæd jer til masser af oplevelser. 

Vi gør det nemt og billigt – og rejsen 
til Bornholm er endda gratis for jer. 
Vi har hjulpet over 1000 skoleklasser 
med dejlige lejrskoledage. 
Må vi også hjælpe jer?

Det bliver en god lejrskole!

lejrskole.bornholm.info

Ring nu: 56 95 85 66
info@teambornholm.dk

www.lejrskole-bornholm.dk
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Fælles Mål 2015:  
Idræt fra leg til læringsfag

De nye Fælles Mål for idræt gør faget mere 
teoretisk. Eleverne får ikke så ofte pulsen op, 
til gengæld er det blevet tydeligt, hvad der 
skal læres i faget.

Idrætsvalgholdet på Utterslev Skole er i 
fuld gang. De skal snart prøve kræfter med af-
gangsprøven i idræt, et år før det bliver alvor.

Måske er det et meget godt billede på fuld 
gang i en idrætslektion – eleverne arbejder i 

grupper omkring deres iPads, eller også øves 
sekvenser af den afsluttende prøve. Der bli-
ver talt lige så meget med munden som med 
kroppen.

Selvom de nye Fælles Mål først bliver rul-
let ud over hele landet fra det kommende 
skoleår, har skolerne i København taget hul 
på dem. Og Sofie Hansen – der er lærer på 
Utterslev Skole og underviser 8.-klassevalg-
holdet, som har åbnet dørene for folkeskolen.
dk – mener, at de nye mål flugter med fagets 
status som prøvefag.  esc@dlf.org

TEKST ESBEN CHRISTENSEN 

TEKST MIE BORGGREEN WINTHER 

Læs også
Folkeskolens redaktion besøgte Utterslev Skole før sommerferien, var med i undervisningen i flere 
fag og talte med lærere, skoleledelse og tillidsrepræsentant. Læs flere artikler på folkeskolen.dk

Fælles Mål 2015:  
Skærpet fokus i engelsk, 
men tiden rækker ikke

Engelsklærer Gitte Riishuus Jensen oplever, 
at de Fælles Mål giver mening i undervisnin-
gen, men savner også, at der bliver forsket 
grundigt på området.

Lyset bliver slukket, men snakken blandt 
de 28 8.-klasseelever forstummer ikke. Illu-
mineret af projektoren tæller Gitte Riishuus 
Jensen langsomt ned med tre fingre i vejret.
»Three … two … one …«, lyder hendes 
stemme højt. Snakken forstummer, og hendes 
elever begynder at rette blikket mod det 
kæmpestore lærred, hvor et PowerPoint viser 
dagens program. Overskriften lyder: South 
Africa week 23, og under står de seks punk-
ter, eleverne skal igennem torsdag formiddag.

Det er ikke nyt for Gitte Riishuus Jensen 
at bygge sin undervisning op ud fra de Fælles 
Mål. Men med de nye, forenklede mål er hun 
begyndt at inddrage eleverne i målsætninger-
ne, og det er nyt. Arbejdet med de nye Fælles 

Mål har lærere og elever brugt det meste af 
efteråret på at køre ind, og eleverne har øvet 
sig i at arbejde med deres portfolier.

Når Gitte Riishuus Jensen tilrettelægger et 
undervisningsforløb, ser hun på, hvilke for-
enklede mål hun mangler, og tilpasser det til 
materialet – og ikke den anden vej rundt.  

»Jeg føler mig ikke begrænset af de for-
enklede Fælles Mål. Tværtimod, så hjælper 
de mig til at skærpe fokus på, hvad eleverne 
kan få ud af en film som ’Goodbye Bafana’. 
Jeg bruger også mere tid på at sætte lærings-
mål for eleverne, end jeg gjorde før, og det 
kræver didaktiske overvejelser«, siger Gitte 
Riishuus Jensen.

Hun både udvælger overordnede mål og 
sætter en række delmål, og begge dele evalu-
erer eleverne på via Google Drev. Her lægger 
Gitte Riishuus Jensen opgaverne til timerne 
op, og det er også her, eleverne vurderer de-
res kunnen efter hvert forløb. 
mbw@dlf.org
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Utterslev Skole har prøvet et it-værktøj af på 
en enkelt årgang, og ledelsen håber, at det 
kan hjælpe lærerne ved at slå læringsmålsty-
ring og elevplaner sammen i én dynamisk 
platform, hvor både elev, lærere, forældre og 
ledelse kan følge elevens udvikling. Folkesko-
len.dk har besøgt Utterslev Skole i Køben-
havn, som har brugt de nye Fælles Mål i et 
helt skoleår nu.

Ledelsen på Utterslev Skole oplever, at de 
forenklede Fælles Mål fungerer rigtig fint som 
udgangspunkt for den fælles forberedelse. Ut-
terslev Skole arbejder med selvstyrende team 
og fleksible skemaer, og det er årgangsteam-
ene, der planlægger og forbereder undervis-
ningen i fællesskab – nu med udgangspunkt i 
de nye Fælles Mål. Når et forløb planlægges, 
deler lærerne opgaverne imellem sig, så det 
for eksempel er én lærer, der introducerer 
dagens arbejde for eleverne på hele årgangen.

For souschef Alice Jacobsen og leder af 
læringsmiljøet Pia Mølholm er de nye mål 
ikke en revolutionerende ændring:

»Men progressionstænkningen er blevet 
tydeligere«, fremhæver hun og understreger 
vigtigheden af, at man løbende gør status. På 
Utterslev Skole ønsker ledelsen, at man ar-
bejder med periodeplaner, hvor teamet hele 

tiden tager bestik af den forrige og den igang-
værende periode på maksimalt ti uger, når de 
planlægger den næste.

Kan de nye Fælles Mål og læringsmålstyrin-
gen betyde, at der bliver mindre sved på pan-
den i idræt, mindre dannelse i dansk og mindre 
mulighed for at gribe for eksempel folketingval-
get og lave noget aktuelt i samfundsfag?

»Valget tager vi på morgensamlingerne. 
Der tager vi tit aktuelle emner op«, fortæller 
Alice Jacobsen om de 20 minutter, hvor hele 
årgangen er samlet hver dag – for udskolingens 
vedkommende tre gange om ugen. Her frem-
lægger elever for hele flokken, der spilles og 
synges, og der er fælles undervisning, og her 
var angrebet på »Charlie Hebdo« og ytrings-
friheden for eksempel på programmet, da det 
var aktuelt, og folketingsvalget i valgkampen.

Ligesom ledelsen sætter lærerne i høj grad 
deres lid til, at it-værktøjet KMD Education vil 
gøre opgaven med at formulere læringsmål 
for eleverne og følge op på, hvordan det går, 
lidt mindre tidskrævende.

De nye Fælles Mål har ikke været en revo-
lution på Utterslev Skole, men:

»Det er blevet lige lidt strammere. Vi har 
nok været vant til, at på Utterslev er vi lidt 
foran, vi har en masse spændende projekter 
som for eksempel vores arbejde med mak-
kerlæsning. Men det er blevet sværere at få 
plads til – til gengæld er der så blevet mere 
målstyring«, siger tillidsrepræsentant Tho-
mas Ziegler og tilføjer, at det er meget for-

skelligt, hvad lærerne mener om målstyring 
som metode.

»Selvfølgelig skal man sætte mål for det, 
man gør – det har vi altid gjort. Men mange 
oplever, at det er blevet for stramt. Men mål-
styring er et vilkår i København«. 

Med folkeskolereformen er det klassiske 
pædagogiske råd afskaffet. På Utterslev Skole 
har ledelsen i stedet indført et ugentligt 
dialogmøde for alle lærere og børnehaveklas-
seledere. De tre ledere har sat ind med ledel-
sesbaseret coaching, hvor de regelmæssigt 
mødes med de årgangsteam, de hver for sig 
er nærmeste leder for, og coacher lærerne på 
en problemstilling, teamet har ønsket at tale 
om. Fagmæssigt vil ledelsen også gerne styrke 
fagudvalgene og har prioriteret uddannelse af 
flere faglige vejledere næste år.

»Vi kommer også mere ud end tidligere 
og observerer undervisning, og det er fedt at 
arbejde med den tætte kontakt til årgangsteam-
ene, men det er en udfordring at finde ledel-
sestid til det, når vi jo for eksempel også har 
meget arbejde i relation til inklusionen«, fortæl-
ler Alice Jacobsen.Med den nye folkeskolelov 
har eleverne kun krav på et specifikt timetal 
i dansk, historie og matematik. For de øvrige 
fags vedkommende er det indholdet, der styrer.

»Det bliver spændende, om vi kan finde 
ud af at måle på, om eleverne har lært det, 
de skulle i et fag, frem for om de har fået de 
timer, de skulle have«. 
kra@dlf.org

TEKST KAREN RAVN 

FOTO LARS JUST

Eleverne på 8. årgang har 
bemærket, at de løbende 
får at vide, hvilke mål der 
er for det enkelte forløb 
og den enkelte undervis-
ningslektion.

Mål kan give børn forståelse for egen læring 

Hvor mange g påvirkes du med, når du suser 
63 meter ned i det Gyldne Tårn? Vejer du det 
samme på vej op i Ballongyngen, som du 
vejer på vej ned og hvor meget energi bruger 
forlystelserne? 

Dét og meget andet skal dine elever udforske, 
måle sig til og gøre rede for til Faglige Dage 
i Tivoli. Opgaverne lever op til nye Fælles Mål 
for folkeskolen. Faglige Dage i Tivoli bliver 
til i samarbejde med Skoletjenesten.

FAGLIGE DAGE I TIVOLI GIVER STEJL LÆRINGSKURVE HOS DINE ELEVER
7. – 10. KLASSE: 10. AUGUST – 18. SEPTEMBER 2015

PRIS 60 KR. PR. ELEV/LÆRER INKL. ENTRÉ OG TURPAS
TILMELD DIN KLASSE OG LÆS MERE PÅ WWW.TIVOLI.DK/SKOLER

LÆRINGSKURVE PÅ

5G
I år

allerede fra den 10. august
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CFU servicerer
grundskoler og 
ungdomsuddannelser 
med læremidler,
vejledning og kurser.

Find dit lokale CFU på 
cfu.dk

inspiration 
og overblik
i mitCFU kan du søge og låne digitale, 
trykte og konkrete læremidler – og få et 
hav af ideer til undervisningen.

Du og dine elever kan også streame 
spillefilm og tv-udsendelser, og du kan 
gemme og dele søgninger med dine 
kolleger.

prøv selv på mitcfu.dk
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Dagens læringsmål:  
Kendskab til laboratorieudstyr

Hvad handler konstruktion om i matematik? 
Eleverne på hold Y i 7. klasse på Utterslev 
Skole i København arbejder med konstruktion. 
De skal finde en pirats skat på et skattekort og 
evaluere sig selv via læringsmål.

Eleverne småsummer ved gruppebordene 
om konstruktion. »Det handler vel om at bygge 
noget, konstruere noget«, lyder et bud.

»Ja, og hvad konstruerer vi i matematik? 
Hvilke værktøjer vil I bruge, når I skal konstruere 
noget i matematik«, spørger matematiklærer 
Magle Nydal.

Eleverne svarer, at de kan bruge lineal, pas-
ser, vinkelmåler, Excel og GeoGebra til at kon-
struere.

Magle Nydal kommer med læringsmål 
til elevernes logbog. »Skriv, hvordan du tror, 
du kan opfylde målene: – Jeg kan fremstille 
præcise tegninger ud fra givne mål. – Jeg kan 
anvende digitale værktøjer til fremstilling af 
præcise tegninger. – Jeg kan undersøge egen-
skaber ved linjer knyttet til polygoner og cirkler 
– både med og uden digitale værktøjer«.

Han fortæller bagefter, at han mest tjekker 
de elever, han har en bekymring for – og så op 
til skole-hjem-samtale.

»Jeg går rundt og kigger, mens de arbejder, 
så jeg ved, om en elev er nået til niveau 3 i ske-
maet Tegn på læring. Jeg kan stoppe dem, hvis 
det ikke er rigtigt«.   hl@dlf.org

LÆRINGSMÅL  
TIL LOGBOGEN

Mette Munkholm holder øje med pointgivningen i stafetten om at kende udstyr i laboratoriet.

Rundt på bordene i grupperne står et udvalg 
af reagensglas, bunsenbrændere, muffer, 
keramiske net og stativklemmer. Fysik/kemi-
lærer Mette Munkholm taler om en stafet, 
hvor eleverne skal demonstrere kendskab til 
udstyr i laboratoriet. Det er dagens lærings-
mål sammen med udarbejdelse af en planche 
om færdselsregler i laboratoriet.

Det er første gang, eleverne rigtig skal i 
gang i laboratoriet

»Det er meget vigtigt, at eleverne får 
ejerskab til de Fælles Mål. De skal kunne se 
sig selv i læringsmålene alle sammen. Elev-
gruppen spænder vidt, der er mange typer 
af elever. Jeg formulerer målene i nogle trin. 
For eksempel er trin 1 »jeg kan minimum tre 
navne på udstyr«. Den fagligt svage elev vil 
måske kun kunne nævne tre forskellige navne 
på udstyr i fysik/kemi-laboratoriet«, forklarer  
Mette Munkholm.

»Eleven kan skrive målet ind i sin porteføl-
je og kan her følge sin egen proces i faget«. 
hl@dlf.org

TEKST HELLE LAURITSEN
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TEKST PERNILLE AISINGER 

FOTO LARS JUST

Spanden til ukrudt skal stå for enden af urte-
gården. Det mener i hvert fald den lille dreng 
med blå anorakhætte, som med et meget be-
stemt drag om munden flår den ud af hånden 
på en lige så besluttet krøltop, som gerne vil 
bære den med sig, hvor han luger.

Arbejdsprocessen bliver omvendt

Et forløb i skolehaverne 
ved Bispebjerg kan 
komme til at dække 
mål fra de fleste fag i 
1. klasse, men i år har 
lærerne besluttet sig 
for meget specifikke 
mål, før forløbet gik 
i gang.

»Det giver god mening at lade den stå, 
hvor alle kan nå den. Men du skal ikke lege 
politibetjent«, siger hans dansklærer Frederik 
Bretton-Meyer.

Der er nok at holde øje med. For de tre 
1.-klasser fra Utterslev Skole i København 
myldrer omkring i bedene. De har helt styr 
på, hvilke vækster de skal luge væk, men med 
overfloden af spændende træhuler, insekter og 
haveredskaber kan man let komme på afveje.

Det er ikke nyt, at 1.-klasserne på Utterslev 
Skole fodrer høns i skolehaverne. Men det 
er nyt, at deres lærere i naturfag, dansk og 
billedkunst har sat mål, inden forløbet blev 
planlagt. »Vi plejede at finde de mål, de havde 
nået, når de var færdige«, fortæller Frederik 
Bretton-Meyer. Utterslev Skole har afprøvet 
nye Fælles Mål allerede i år.

»Vi har lavet forløb herude gennem en år-
række, for her er jo et kæmpe læringsmæssigt 
potentiale. Og det er ikke, fordi det, vi laver, 
er så meget anderledes, end det plejer, men 
forberedelsen har været anderledes«, fortæl-
ler Frederik Bretton-Meyer.

Teamet bag 1.-klassernes tværfaglige billed-
kunst/dansk/natur/teknologi-forløb har haft 
fokus på, hvad der skulle gøres anderledes. 
De tre lærere begyndte med at finde målene 
frem til hvert af deres fag og diskuterede så, 
hvad de ville tage udgangspunkt i.

»Vi har været mere bevidste om målene 
fra starten. De har i højere grad styret pro-
cessen, hvor vi nok tidligere bagefter har set 
på, hvilke mål der var blevet opfyldt af det 
tema, vi havde arbejdet med«, siger Frederik 
Bretton-Meyer.  
pai@dlf.org

Læs også
Folkeskolens redaktion besøgte Ut-
terslev Skole før sommerferien, var med 
i undervisningen i flere fag og talte med 
lærere, skoleledelse og tillidsrepræsen-
tant. Læs flere artikler på folkeskolen.dk
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»Lad alle os, der er uden for skolens dagligdag, holde igen med at opstille ambitioner på lærernes vegne. Lad os se skolens virkelighed i øjnene, og lad os lytte til lærerne«, siger professor 
Per Fibæk Laursen, der er aktuel med bogen »Drop ambitionerne – og lav bedre undervisning«.

Lærere, drop den dårlige samvittig-
hed!

Sådan lyder det fra professor i   
pædagogik ved Aarhus Universi-

tet Per Fibæk Laursen, der netop har udgivet 
en bog med den markante titel: »Drop ambi-
tionerne – og lav bedre undervisning«. 

Opskruede ambitioner står i vejen for 
god undervisning. Og giver tilmed et dårligt 

arbejdsmiljø. Så slå koldt vand i blodet, lærer, 
og hold dig til det enkle i din undervisning, 
lyder budskabet fra professoren. Brug dit 
håndværk. Stol på det. Det er dét, der giver 
god undervisning, viser forskningen.

»Undervisningshåndværket er det at kunne 
handle i praksis og improvisere. At have god 
kontakt med eleverne og en fornemmelse 
af, hvor de er henne. Og at have en fornem-

Skoleforsker til lærerne:  
Hold jer til håndværket

Lad politikere, erhvervsledere og meningsdannere snakke op og ned ad stolper om 
alt det, skolen skal. Luk ørerne, og udfør dit undervisningshåndværk i klasselokalet,  
siger Per Fibæk Laursen. Det er dét, der virker for dig og dine elever, viser forskning.

T E K S T :  J O H N  V I L L Y  O L S E N

F O T O :  L A R S  J U S T
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melse af, hvad det er i det her stof, som vi nu 
arbejder med, der kan være interessant for 
eleverne«, forklarer Per Fibæk Laursen.

»Selvfølgelig er det vigtigt, at en lærer kan 
sit fag og sin pædagogik og sin didaktik, men 
kernen i god undervisning er de praktiske 
handlinger i klassen og samspillet med ele-
verne«.

Lærerne selv er meget ambitiøse og altså 
efter Fibæks mening for ambitiøse. Men alle 
andre er det også på lærernes vegne – politi-
kere, forældre, erhvervsledere, meningsdan-
nere. Og også dét er sandsynligvis med til at 
presse lærernes egne ambitioner op.

Det er netop derfor, han nu udgiver en 
bog med budskabet: »Drop ambitionerne – og 
lav bedre undervisning«. Kravene til skolen 
og lærerne er gået over gevind.

»Med stigende undren har jeg hæftet mig 
ved, at mange uden for skolen i de her år 
stiller enorme krav til lærerne og har høje 
ambitioner på lærernes vegne. Når lærerne 
så svarer: ’Det, I foreslår, er urealistisk. Det 
har vi slet ikke tid til, det er for abstrakt’ – så 
løfter politikere og embedsmænd og ledere 
fra erhvervslivet og meningsdannere bare 
pegefingeren endnu højere og siger: ’I skal’«,  
fortæller Per Fibæk.

»De ambitioner hjælper ikke lærerne. De 
forstyrrer mere, end de udvikler. Det er kriti-
sabelt, at man ikke lytter til lærerne og til de-
res beretninger fra hverdagen«, tilføjer han.

Ro på
Professoren prøver derfor at mane til be-
sindighed. Der skal ro på. I skolen og uden 
for, mener han. Og der skal saglighed ind i 
skoledebatten. 

»Politikere og embedsmænd føler sig 
overbeviste om, at de har forskningen med 
sig i deres krav til lærerne og i deres kritik af 
lærerne, for eksempel i forbindelse med fol-
keskolereformen. Men det er forkert. Forsk-
ningen viser, at det vigtigste i skolen er det 
gode lærerarbejde«.

Slå koldt vand i blodet. Tilbage til det 
gode lærerarbejde. Tilbage til håndværket. 
Fibæk gennemgår i bogen centrale elementer 
i undervisningshåndværket, eksempelvis un-
dervisningsdifferentiering i et kapitel, der har 
den sigende overskrift: »Drop undervisnings-
differentiering«.

»Jeg kan godt forstå, at lærere kan have 
svært ved at forstå, hvad undervisningsdif-
ferentiering egentlig går ud på. Meget af det, 
der er skrevet om undervisningsdifferentie-
ring, er abstrakt og svært at praktisere«.

»Jeg har ingen patentløsning på det. Men 
grundproblemet er, at lærerne ikke har tid 
nok til de svage elever, og så lærer de ikke 
det, de skal kunne for at kunne følge med i 
det næste. Og så har vi en ond cirkel. Så hvis 
vi kunne finde mere tid og plads til de svage 
elever, så ville meget være nået«.

Tag læringsmålene med et gran salt
Et andet skrivebordsord, som lærerne også 
roligt kan droppe, er læringsmål, i hvert fald 
i sin nuværende bastante og uhåndterlige 
form. 

»Læringsmål er næsten blevet et hoved-
princip i de krav, man retter mod  klassevæ-
relset, men hos Hattie er klare mål langt nede 
på listen over, hvad der giver god undervis-
ning. Eleverne har mere brug for at forstå, 
hvad meningen med det, de skal lære, er, end 
at vide, hvad de præcis skal kunne hvornår«, 
forklarer Per Fibæk.

Også med hensyn til inklusion anbefaler 
Fibæk saglighed og realisme i kapitlet »Inklu-
sion: Drop ambitionen om at klare det alene 
og her og nu«.  

»Danske lærere er dygtige og kan mange 
ting, men vi må fastholde, at resurserne skal 
følge med, for inklusion er en ny og stor op-
gave, og de lærere, der ikke har speciel erfa-
ring med undervisning af elever med særlige 
behov, har brug for hjælp«, siger Per Fibæk.

Og så igen: Håndværket. Hold dig til hånd-
værket i den daglige undervisning. Gør det 
enkle. »Brug lærebøger«, hedder et kapitel 
kort og godt.

Opgøret med lærebogen havde sin beret-
tigelse engang, mener professoren. Men ikke 
mere. Nu er idealet om, at lærerne selv skal 
producere undervisningsmaterialerne, en 
unødig belastning.

»Mange lærere bruger lærebøger i dag, 
men idealet om, at de selv skal producere 
undervisningsmaterialerne, eksisterer stadig, 
og det kan give dem dårlig samvittighed. Den 
dårlige samvittighed kan vi roligt afskaffe. 
Lærebøger er i dag bedre end det materiale, 
som lærerne selv kan producere«.

Igen – hold fast i det vigtige, siger professo-
ren. Og det vigtigste af alt er, at eleverne kan 
se meningen med det, de skal lære, at der 
er en god dialog mellem lærer og elever, at 
læreren er en tydelig leder af undervisningen, 
og at der er en god atmosfære om arbejdet i 
klassen.

»Det går igen i undersøgelserne, at en po-
sitiv og venlig stemning i klassen gavner ele-
vernes læring. At det for eksempel er i orden 

...Og hjælp 
verdens fattigste 
i kampen mod sult

Bag, sælg og doner 
pengene til Folkekirkens 
Nødhjælp inden den 4. 
januar 2016 og vind en 
spændende præmie til 
din skole.

Find lærervejledning og 
lækre opskrifter udviklet 
specielt til 
”Bag Så Det Batter” 
af Annemette Voss på 
www.bagsådetbatter.dk
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at begå fejl, så eleverne ikke føler sig fristet til 
at dække over deres fejl og mangler«.

Brug kræfterne på at skabe god stemning
Så det er bedre, at lærerne bruger deres 
kræfter på at skabe god stemning end selv at 
producere undervisningsmaterialer. Og der 
er heller ingen grund til at bruge for meget 
krudt på computeren. »Lad eleverne bruge 
computerne – eller sluk dem«, hedder et 
kapitel.

»Det er vigtigt, at eleverne lærer en fornuf-
tig brug af computere i undervisningen, men 
der er ingen grund til, at lærerne har ambi-
tioner om at gennemføre en stor del af deres 
undervisning på computer. Der er ikke noget, 
der tyder på, at kvaliteten i undervisningen 
bliver hævet ved udstrakt brug af computere. 
Der er ikke noget forskningsmæssigt bevis på 
det, så der er ingen grund til dårlig samvit-
tighed«.

Det samme med PowerPoint-præsentati-
oner. Slap af også med det. »Brug tavlen, lad 
eleverne lave PowerPoint-præsentationer«, 
lyder en kapiteloverskrift.

»Som lærebogen har været symbol på 

Men de nye om-
stændigheder er, at 
lærerne er presset i 
defensiven, og at så 
at sige alle andre in-
teressenter omkring 
skolen har rottet sig 
sammen og med høj 
røst insisterer på, at 
lærerne må leve op til 
stribevis af idealer og 
principper. Og hellere 
i dag end i morgen. 
Per Fibæk Laursen 
Professor
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KONFERENCE

Museet i skolen og 
skolen i museet
•  Er du underviser i grundskole, gymna

sium eller museumsformidler?
•  Er du interesseret i at inddrage elever i 

udviklingsprocesser? 
•  Ønsker du inspiration til at åbne din  

undervisning mod omverdenen og ud
nytte museernes læringspotentiale?

Under temaet ’Den åbne skole’ sætter 
vi fokus på, hvordan samarbejdet mellem 
skole og museum konkret kan udbygges 
på en nyskabende og især elevinddragende 
vis. Tag den nyeste viden om unge som 
samarbejdspartnere i udviklingsprocesser 
med hjem. Hør om udviklingsprojektet 
’Elevdesign’. Og hop ombord i et skole 
museumsnetværk, hvor I dagen igennem 
udveksler ideer, erfaringer, metoder og 
inspirerer hinanden.

➜ Læs om hele konferencen og tilmeld 
dig her: http://historieogkulturarv.ucl.dk/

museetiskolen/
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»Tavlen er stadig en genial 
pædagogisk opfindelse, 
så der er ingen grund til at 
have dårlig samvittighed 
over at bruge den«, siger 
Per Fibæk Laursen. Han 
definerer undervisnings-
håndværket således: At 
kunne handle i praksis og 
improvisere. At have god 
kontakt med eleverne og 
en fornemmelse af, hvor 
de er henne.

kedelig undervisning, har tavlen det også, så 
der er blevet opstillet et ideal om, at lærerne 
skal bruge PowerPoint og andre digitale medi-
er. Men tavlen er stadig en genial pædagogisk 
opfindelse, så der er ingen grund til at have 
dårlig samvittighed over at bruge den«.

Igen: Hold dig til det enkle også hvad 
angår det faglige stof. »Koncentrer undervis-
ningen om det basale stof«, som en anden 
overskrift lyder.

»Lærerne kan roligt droppe ambitionen 
om, at der skal være stor bredde i stoffet. 
Man risikerer, at eleverne lærer for lidt, fordi 
det bliver en overfladisk orienteringsviden. 
Det er bedre at komme i dybden med færre 
emner og koncentrere sig om det eksempla-
riske og det grundlæggende og vigtige. Det er 
klassisk didaktik«.

Gør det dog nemt for dig selv, det virker, 
også for eleverne. »Brug opskrifter og færdig-
retter«, hedder et kapitel.

»Det er som med de selvproducerede un-
dervisningsmidler. Der er ingen grund til det. 
I dag er der gode læremiddelsystemer med 
gennemarbejdede forslag til metoder og op-
gaver. Det kan man roligt lade sig inspirere af. 

Uden at få dårlig samvittighed«, siger profes-
soren til lærerne og slår sin pointe fast:

»Drop jeres ambitioner, og koncentrer 
jer om det klassiske håndværk. Vi ved, at 
det først og fremmest er det, der skaber god 
undervisning. Kvalitet består ikke i at bruge 
et hav af forskellige undervisningsformer og 
it og læringsmål, men i at bruge de klassiske 
dyder. Og så bliver I forhåbentlig også mindre 
stressede og mindre belastet af dårlig samvit-
tighed«.

»Ret jeres ambitioner de rigtige steder 
hen, og hold jer fra de udenværker, som de-
batten fokuserer på. Det skaber bare en kol-
lektiv dårlig samvittighed på lærerværelset, at 
skolen ikke kan det og det. Husk, hvad skolen 
kan og er indrettet til«.

Skolen skal være skole
Og den – skolen – er ikke indrettet til at løse 
alverdens samfundsmæssige problemer, 
påpeger Per Fibæk.

»Gennem flere hundrede år har eleverne 
skullet lære bestemte kundskaber i skolen. 
De har også skullet lære sociale færdigheder, 
men der er grænser for, hvad skolen kan. 
Skolen kan for eksempel ikke løse uligheds-
problemet i samfundet. Det har Erik Jørgen 
Hansens forskning vist«

»Skolen kan hjælpe med, men ellers er 
det op til skattepolitikken, boligpolitikken 
og den økonomiske politik at skabe lighed i 
samfundet«.

Så der er ikke grund til at få dårlig samvit-
tighed over det, mener Fibæk. Heller ikke 
det. Og der er heller ikke grund til at få dårlig 
samvittighed over, at Danmark ikke ligger i 
toppen af Pisa.

»Danske forældre og elever tager skolear-
bejdet afslappet, men de og politikerne har 
samtidig travlt med at kræve af lærerne, at de 
bringer eleverne frem til gode prøveresultater 
og topplaceringer i Pisa. Det er dobbeltmo-
ralsk«, siger Per Fibæk Laursen.

»Man kan sammenligne det med sund-
hedsområdet. Danskerne vil ryge og drikke, 
som de har lyst, og så siger de til lægen: Sørg 
for, at jeg har et godt helbred. Det kan man 
ikke. Heller ikke på skoleområdet. Man må 
selv gøre noget. Hvis forældrene brugte to 
timer om dagen på lektier, så kom eleverne 
op i toppen«.  
jvo@dlf.org

Læs anmeldelse af bogen  
»Drop ambitionerne – og lav bedre  
undervisning« på folkeskolen.dk
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Underviser-træf 
28.-29. sept. 2015.  Mød bl.a. 

OrganisatiOnstræf 
30. sept.-1. okt. 2015.  Mød bl.a. 

  Anette prehn      helle hein      knud roMer

        JohAn olsen              thoMAs illuM                   Christine  
                 hAnsen               FeldthAus

se det store program på: 
www.sit2015.skoleintra.dk 
– og tilmeld dig nu!

videre med samarbejdet 
i hverdagen!

skOleintra-

træf ‘15

kom til praksisoplæg, 
erfaringsudveksling og 
relevante foredrag på 
skoleintra-træf 
2015  i kolding

CFU servicerer
grundskoler og 
ungdomsuddannelser 
med læremidler,
vejledning og kurser.

Find dit lokale CFU på 
cfu.dk

målstyring og 
synlig lÆring
målstyret undervisning og synlig 
læring er nøgleord i den nye folkeskole.

CFU udbyder kurser, der klæder dig på 
til de nye udfordringer, og vores pæda-
gogiske konsulenter kan vejlede dig og 
dit team om valg af læremidler i en mål-
styret tankegang.

Find dit lokale CFU på cfu.dk
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Tjen ekstra til klassen
Pearson Assessment gennemfører i 2015 en undersøgelse, hvor nye spørgeskemaer om børns sanse
integration afprøves bredt. Spørgeskemaerne skal senere anvendes af  bl.a. ergoterapeuter til vurdering 
af  behov for støtte til børn, der oplever problemer, og som samtaleredskab blandt personale og forældre 
omkring børnene.

Vi søger et begrænset antal børnegrupper og skoleklasser, med børn fra 3 til 9 år, hvor lærere og  forældre 
vil besvare online spørgeskemaer om det enkelte barn.  

Læs mere om undersøgelsen og vilkårene for deltagelse på www.pearson-survey.com
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Mens solen brager ned udenfor, er 50 lærere 
på Amagerskolen i Skjern i gang med en 
omfattende forberedelse af næste års under-
visning. For i år vil de gøre særlig meget ud af 
skoleåret, og det handler både om reformen 
og om lov 409.

»Det har været et forfærdeligt år. Jeg øn-
sker ikke, at lærerne skal have sådan et år 
igen. De har løbet bagefter hele året, og vi 
har haft et højt sygefravær. Det skal ikke ske 
igen«.

Sådan lyder begrundelsen fra skoleleder 
Katja Uth på, at alle lærerne, den øvrige ledel-
se og hun selv, når skoleåret starter, har brugt 
syv arbejdsdage uden elever på at udarbejde 
planer for skoleåret 2015-2016.

Skolelederen erkender, at det kom bag på 

hende og den øvrige ledelse, at det hele har 
været så svært.

»Vi tænkte, inden året gik i gang, at vi var 
godt med. Vi havde været DGI-profilskole, vi 
arbejdede med engelsk i 1. klasse, vi havde 
holdopdeling og indimellem aldersintegreret 
undervisning som forsøg. Og alle lærerne var 
til stede 36 timer om ugen på den gamle ar-
bejdstidsaftale. Sådan har vi arbejdet de sene-
ste fem år, og det er gået fint. Så vi tænkte, at 
det ville blive en smal sag med det nye«, siger 
Katja Uth.

»Derfor kom det bag på mig, at reaktionen 
på den fulde tilstedeværelse var så voldsom, 
som den var. Der er ingen modstand her mod 
reformen. Men problemet har været, at vi har 
fået lov 409 og reformen samtidig. Så set i 
bagklogskabens lys ville jeg gerne have taget 
noget af det lidt lettere her i starten, så det 
ikke var blevet så hårdt med så mange nye 
ting på en gang. Vi har ikke været der særlig 
meget for lærerne i år, fordi vi har været 

Forberedelse af næste år i Skjern: 

NU SKAL VI VÆRE FORAN!
Efter et hårdt år vil  
lærerne på en skole i 
Skjern starte med at være 
i front, når eleverne  
kommer. Vi er slidte, siger 
skolelederen. Folkeskolen 
har besøgt Amagerskolen 
i Vestjylland for at høre, 
hvordan lærerne har  
klaret året, og hvordan  
de forventer, det bliver  
dette skoleår.

TEKST HANNE BIRGITTE JØRGENSEN

FOTO PALLE PETER SKOV

Lov 409 fylder meget 
hos lærerne. »Det er vir-
kelig hårdt, at de ikke 
har tillid til, at vi laver 
vores arbejde«, siger lærer 
gennem 27 år Jens Erik 
Vognsen – og fortæller, at 
han ikke længere arbejder 
derhjemme – ved siden af 
kollegaen Ingunn Thrana 
Lodahl.
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Hos Lån & Spar får du en personlig råd giver, som 
investerer tid til at høre dine behov og ønsker og 
du får klar besked. 

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

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

Fokus på det, der er vigtigt for dig
Hvad med dig? Som medlem af Danmarks Lærerforening  kan du få 
LSBprivat®Løn som giver dig hele 5% i rente på de første 50.000 kr. 
Og ja, så er der 0% på resten. Det betyder, at du får mere ud af din 
månedsløn – hver eneste dag. 

Sådan får du 5% på din lønkonto – Danmarks højeste rente 
Du skal være medlem af Danmarks Lærerforening  — og have 
afsluttet din uddannelse. LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke 
af produkter og services. Derfor skal hele din privatøkonomi samles 
hos os, så vi kan kreditvurdere den i forhold til den samlede pakke.

Du behøver dog ikke flytte dit eksisterende realkreditlån, men nye lån 
og evt. ændringer skal formidles gennem Lån & Spar og Totalkredit. 
Rentesatserne er variable og gældende pr. 4. marts 2015.
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CMYK S/H

Flere og flere medlemmer  
får allerede mere ud  
af deres penge

Ring til Lån & Spar: 3378 1930 eller 
book møde på: lsb.dk/dlf
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»Jeg har været syge-
meldt siden jul, men 
er nu på vej tilbage. 
Jeg fik det dårligt, 
fordi jeg følte, at 
jeg slet ikke kunne 
følge med. Det var 
der mange årsager til. 
Jeg har også savnet 
tid til at tage mig af 
eleverne«, siger lærer 
Kaja Douglas (til ven-
stre), der her forbere-
der sig med kollegaen 
Dorte Jensen.

»Det kom bag på mig, at reaktionen på 
den fulde tilstedeværelse var så vold-
som, som den var. Der er ingen mod-
stand her mod reformen. Men proble-
met har været, at vi har fået lov 409 
og reformen samtidig«, siger skoleleder 
på Amagerskolen i Skjern Katja Uth.

»Det er rigtig godt, at der 
nu er både noget indivi-
duel tid og noget skema-
lagt forberedelse, så for-
beredelsen ikke bliver den 
tid, der er tilovers, når 
alt det andet er klaret«, 
siger tillidsrepræsentant 
Trine Andersen. På Ama-
gerskolen har der været 
enighed blandt lærere 
og ledelse om, at første 
skoleår med reformen har 
været et øveår.
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Lav en involverende og sjov dag, der kan samle eleverne på tværs af klassetrin. 
I får balloner, plakater og et idékatalog med masser af aktiviteter, så det er 
nemt at arrangere dagen.
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børnerettighedsdag 2015
Meld jer til

Fejr dagen sammen med Red Barnet den 20. november

redbarnet.dk/megafonen/lærere

TILMELD SKOLEN, ET GRUNDTRIN ELLER KLASSEN HER:
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begravet i skrivebordsarbejde – og en masse 
brandslukning«, fortæller skolelederen.

Men det skal ikke ske igen:
»Nu vil vi starte med at være foran i stedet 

for bagefter«, siger Katja Uth med fast over-
bevisning.

De små kommer ikke igen
Lærerne sidder rundtomkring på skolen og 
slider i deres team med at få så meget på 
plads som muligt. De deler erindringen om 
et hårdt år med sygefravær, stress og mange 
vikartimer. Men de er også optimistiske i 
forhold til fremtiden:

»Jeg har været sygemeldt siden jul, men 
er nu på vej tilbage. Jeg fik det dårligt, fordi 
jeg følte, at jeg slet ikke kunne følge med. 
Det var der mange årsager til. Jeg har også 
savnet tid til at tage mig af eleverne. Især de 
små kommer jo ikke igen, hvis man må afvise 
dem, fordi man ikke har tid«, fortæller Kaja 
Douglas, som har været uddannet i to år. Hun 
sidder sammen med et par kolleger midt i 
70'er-skolens store fællesrum.

Dorte Knudsen har været lærer i ti år, og 

sammen med sine kolleger på mellemtrin-
net fortæller hun om for mange timer, hvor 
forberedelsen har manglet, og det sociale liv i 
klassen har været presset.

»Det er jo mennesker, vi har med at gøre, 
men vi har ikke tid til at være mennesker 
over for dem. Så hvis der er problemer, så 
vælger jeg det sociale – og så må jeg klare det 
faglige ved siden af. Det er jo også det, foræl-
drene ønsker: Vi har lige holdt forældremøde 
i 5. klasse og spurgt dem om, hvad de forven-
ter. Kun to af forældrene sagde noget om det 
faglige, resten ønsker først og fremmest, at 
det sociale bliver godt«, fortæller hun.

Hun har set frem til et bedre skoleår efter 
sommerferien:

»Jeg har glædet mig til at få rigtig god tid i 
uge 32 til den sidste planlægning. Jeg plejer at 
lave nogle PowerPoint, hvor målene og indhol-
det af forløbet står, så jeg kan hive dem frem og 
huske det hele, når jeg skal i gang – også selv om 
det er senere på året. Det har jeg set frem til«.

For kollega i overbygningen Jens Erik 
Vognsen, der har været lærer i 27 år, er det 
dog lov 409, som fylder:

Det har været et 
forfærdeligt år. 
Nu vil vi starte 
med at være for-
an i stedet for at 
være bagefter.
Katja Uth
Skoleleder på Amagerskolen i Skjern
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Vidste du, at der bli’r smurt 
mere end 11 mio. madpakker 

om ugen*?
 [madpakkefacts]

Madpakkens
Dag 2015

På 12. år i træk inviterer Schulstad landets folkeskoler til at deltage i Madpakkens Dag torsdag d. 3. september.

I samarbejde med Hjemkundskabslærerforeningen har vi i år udarbejdet nyt spændende materiale, der gennem leg og læring sætter fokus på sundhed, motion 
og værdien af en god madpakke.

Målet med undervisningsmaterialet er at øge elevernes generelle viden om madpakken gennem en 
ernæringsmæssig og naturvidenskabelig tilgang. Undervisningsmaterialet henvender sig primært til 
elever i 3. - 7. klasse og er gratis.

Hent mere information og tilmeld din klasse på schulstad.dk fra 16. juni 2015.

DE FØRSTE 500 KLASSER DER TILMELDER SIG, FÅR GRATIS BRØD! 

Vidste du, at lyst brød kan 
være lige så sundt som 
rugbrød?
 [madpakkefacts]

NYT SPÆNDENDE 

UNDERVISNINGSMATERIALE 

- GRATIS 
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»Det er virkelig hårdt, at de ikke har til-
lid til, at vi laver vores arbejde«, siger han 
og fortæller, at han ikke længere arbejder 
derhjemme. Men han ser dog tolerant på sin 
kollega i overbygningen, som indrømmer, at 
hun som ny meritlærer har været nødt til at 
»morakke« derhjemme.

Undervejs har ledelsen forsøgt at justere, 
så lærerne kunne klare opgaven, fortæller 
tillidsrepræsentant Trine Andersen:

»Det har været meget fredeligt. Vi har 
haft evalueringer og møde mange onsdag 
eftermiddage, hvor man kunne komme med 
alt. De er meget lydhøre, og de har jo en inte-
resse i, at det kan hænge sammen. Dette har 
været et øveår, har de sagt, og vi har været 
velkomne til at komme og snakke – også selv 
om man ikke lige havde en løsning med«, 
fortæller hun.

Skemalagt forberedelse
Selv om kommunen kører ren lov 409, vil 
der være ændret nogle ting, når skolen slår 
døren op efter sommerferien. Der er skåret 
ned på tilstedeværelsen, så man nu skal være 

38,33 timer på skolen. Der er også lagt to 
gange to moduler, i alt tre klokketimer, med 
sammenhængende tid ind til forberedelse for 
hver lærer. Desuden er selve skemalægningen 
ændret, så lærerne bedre kan arbejde på 
tværs af årgangene.

Trine Andersen har især ros til den skema-
lagte forberedelsestid:

»Det er rigtig godt, at der nu er både noget 
individuel tid og noget skemalagt forbere-
delse, så forberedelsen ikke bliver den tid, 
der er tilovers, når alt det andet er klaret. I 
praksis er det så de andre opgaver, der bliver 
tilbage«. siger hun. Så hun ser også optimi-
stisk på det kommende år.

Ved ikke, om jeg vil være lærer
Men her efter sommerferien bliver det uden 
Rasmus Nielsen, som har sagt op:

»Jeg har en times transporttid hver vej. Og 
når der så er 40 timers tilstedeværelse, hæn-
ger det slet ikke sammen. Tidligere forberedte 
jeg mig i toget, men det vil jeg ikke nu, når 
jeg skal være her så længe. Lederne tænker, 
at det er godt, at vi er til stede, for så har vi 

tid til at mødes. Men i overbygningen har de 
alligevel ikke tid. Det er lidt nemmere her i 
indskolingen, fordi eleverne har kortere sko-
ledag«, siger han.

Faktisk har han helt mistet modet i forhold 
til at være lærer, i hvert fald lige nu:

»Jeg har været lærer i ti år, men jeg har følt 
mig utilstrækkelig og ikke været i stand til at 
levere alt det, jeg plejer. Jeg ved slet ikke, om 
jeg vil være lærer mere. Jeg kan godt lide at 
undervise. Men det er ikke godt nu«, slutter 
Rasmus Nielsen. 
hjo@dlf.org

Læs også
Læs også på folkeskolen.dk:
Forberedelse af næste år i Skjern: Mål 
giver klarhed, men der er en bagside.

meld din klasse til 
gocook smagekassen 

Du modtager gratis* undervis-
ningsmateriale til 4-8 undervis-
ningsgange og en lærervejledning. 
I uge 43-44-45 kan du hente en 
gratis*  smagekasse med med 
økologiske råvarer og opskrifts-
hæfter til 24 elever i en Coop-butik.

Ø-mærket fylder 25 år, og derfor 
bliver årets tema økologi. Gule-
roden bliver omdrejningspunktet. 
Målgruppen er 4.-7. klasse. Velegnet 
til madkundskab el. tværfagligt brug.

Der er åbent for tilmelding: 
1. maj – 5. september på 
www.skolekontakten.dk

*NB: Du må påregne max 150,-kr. til enkelte ekstra råvarer.

GRATIS!
100.000 er 

allerede 
tilmeldt

Der er gulerods-
skrællere med i 
smagekassen!
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ECML KONTAKTPUNKT DANMARK STILLER SKARPT PÅ:
- Interkulturelle kompetencer
- Digitale indfødte og hvordan de skal undervises
- Vores nye sprogpædagogiske database

BLIV INSPIRERET AF INTERNATIONAL KEYNOTE SPEAKER

DELTAG I RELEVANTE WORKSHOPS OG FÅ UDVIDET DINE EGNE ERFARINGER OM:
-- Vigtige it-kompetencer
- CLIL
- Den Europæiske Sprogportfolio
- Flersprogede tilgange til sprog og kulturer
- Interkulturel kompetence som mål i fremmedsprogsundervisningen

LÆS MERE OM:
 Dagens foredragsholdere
-- Workshops

KONFERENCEN AFHOLDES:
Mandag den 28. september 2015 på 
VIA University College, Campus Aarhus C, Ceresbyen nr. 24, DK-8000 Aarhus C.

TILMELD DIG INDEN D. 22/09/15 PÅ: http://ecml.dk/ 

DELTAGELSE ER GRATIS OG OMFATTER FROKOST OG KAFFE

ENERGIENS DNA

Projektet er støttet af: Energifonden

Den grønne tænketank CONCITOs Klimaambassade 
tilbyder gratis forløb til udskolingen, hvor dine 
elever leger detektiver og går på jagt efter vores 
energis DNA. 

Gennem et workshop-forløb, guidet af 
klimaambassadører, kortlægges sammenhængene 
mellem energikilder, -produktion, -forbrug og klima.

Tidsforbrug: 6 -12 lektioner

Målgruppe: 7. & 8. klasse

Fagområde: Tværfagligt 
naturvidenskabeligt med ud-
gangspunkt i forenklede fælles 
mål

Tidsrum: Aug. – nov. 2015

Hvor kommer energien i vores 
stikkontakter egentlig fra? 
Og hvordan ser energien ud 
- er den grøn eller sort?

Kontakt for yderligere 
info eller booking: 
sek@concito.dkKONTAKT

ss@concito.dk

FAGOMRÅDER: 

Geografi, biologi, fysik/kemi og samfundsfag

MÅLGRUPPE: 

Folkeskolens udskoling

SUSTAINABLE.DK

DIDAKTIK: 

Udgangspunkt i forenklede fælles mål 

Fokus: differentiering, relevans, multimodalitet

KONTAKT:

ss@concito.dk

FAGOMRÅDER: 

Geografi, biologi, fysik/kemi og samfundsfag

MÅLGRUPPE: 

Folkeskolens udskoling

NYT GRATIS UNDERVISNINGSMATERIALE OM 

KLIMA OG BÆREDYGTIGHED TIL IPAD OG WEB

Projektet er støttet af:
Undervisningsministeriets udlodningsmidler
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S O M M E R KO N K U R R E N C E 

»Kagen – fordi den fint symboliserer mange 
læreres oplevelse af den nye hverdag med sko-
lereformen og lov 409«.

Sådan begrunder lærer Carsten Bai sit valg 
af Folkeskolens flotteste forside, som er for-
siden af Folkeskolen nummer 11 – han valgte 
forsiden med den mugne lagkage. Og netop 
lagkageforsiden med rubrikken »Et trefol-
digt øv« til reformen har fået langt de fleste 
stemmer – og syrlige kommentarer. Ved lod-
trækning blandt deltagerne har redaktionen 
udtrukket Carsten Bai, der vinder et weekend-
ophold på et Sinatur-hotel – tillykke med det. 
Og der er mange kommentarer til den forside.  
For eksempel skriver Rikke O. Nielsen: »Den 

mugne lagkage er et malende billede på alle 
de blandede følelser og forskellige lag, der er 
med hensyn til den nye reform«.

Andenpladsen i konkurrencen tilfalder 
forside nummer 10 med rubrikken »Bobler 
til den bedste leder«, hvor skoleleder Lance 
Luscombe får serveret boblevand og kage.

Britta Junge Pedersen skriver om sit valg: 
»En positiv historie, som bygger bro mellem 
lederne og lærerne«. Mange har argumenteret 
for, at de var glade for en forside, der løftede 
humøret og omtaler folkeskolen positivt.

Tredjepladsen tilfalder forside nummer 7 
med overskriften »Peter Høegs fornemmelse 
for undervisning«. Lykke Jensen skriver blandt 

andet: »Nummer 7 er den skønneste – endelig 
handlede det om andet end reformen, og man 
fik tankerne væk derfra«.

Den mindst populære forside blandt læser-
ne er nummer 8 med tidligere undervisnings-
minister Christine Antorini og oveskriften 
»Lærernes faldne stjerne«. Den forside stemte 
Signe Rong på og begrunder valget såledeles: 
»Farven grøn er seriøs og virker rolig. Christi-
ne stirrer roligt på os læsere. Det er en harmo-
nisk opbygget side. Den virker godt (selvom 
jeg er træt af hendes ansigt)«.

Vinderforsidens kollage er lavet af Folke-
skolens illustrator Pernille Mühlbach.  
hah@dlf.org
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Ny indskolingsportal fra Clio Online
Prøv gratis på Danskfaget.dk

1. - 3. klasse

Danskfaget

1 2  s i d e rs         t e m a  f r a  s i d e  6

Ny uNdersøgelse: læReRne dumpeR RefoRmen  

– kun syv pRocent tRoR på et fagligt løft 
Et trEfoldigt ØV

Mere StreSS
og højere sygefravær
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VINDERFORSIDE:  

ET TREFOLDIGT ØV
Carsten Bai fra Horsens vandt Folkeskolens sommerkonkurrence  
om et weekendophold – flest stemte på forsiden med den mugne lagkage.
A F  H E N R I K  A N K E RSTJ E R N E  H E R M A N N

Folkeskolen nummer 11 er læsernes  
foretrukne i sommerkonkurrencen. Bag 
det rungende »øv« ligger en Scharling-

undersøgelse i Folkeskolens lærerpanel.
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D E B ATD E B AT

»Unite for  
quality  
education«

kommende generationer til at kunne, og hvil-
ket menneskesyn vi bør have som samfund.

Ove Kaj Petersen, som har skrevet bogen 
»Konkurrencestaten« om det danske sam-
fund, beskriver mennesket som opportuni-
stisk eller »egennyttigt«. I den logik er målet 
med uddannelse at give eleverne konkrete 
færdigheder, som de kan bruge til at virkelig-
gøre deres ønske – at tjene (mange) penge til 
sig selv og derigennem tjener de også (kon-
kurrence)statens interesse. I den forståelse 
er skolens opgave reduceret til at skabe gode 
testresultater. Folkeskolereformens succes-
kriterium følger konkurrencestatens logik, 
for ifølge den nye lovgivning vil staten tjekke 
kommunerne for, om eleverne klarer sig godt 
i de nationale test i læsning og regning.

Internationale private firmaer står klar 
med mere »effektive« løsninger. Disse private 
firmaer tjener i øjeblikket mange penge på 
fattige familier i udviklingslandene og på ud-
dannelse i USA og Storbritannien.  

Det, som lærerorganisationer i hele verden 
kalder »The Germ« (Global Educational Re-
form Movement), hvor regeringer strømliner 
uddannelsessystemer i stil med det, vi har set 
i Danmark med blandt andet flere test, baner 
vejen for, at private firmaer kan udvide deres 
virksomhed til flere lande.

For lærere handler kvalitet imidlertid ikke 
bare om at få gode testresultater. Og lærerne 
ved fra kendskabet til eleverne, at konkurren-
cestatens menneskesyn er for snævert, og at 
det ikke stemmer overens med virkeligheden.

Derfor deltager DLF såvel nationalt som 
internationalt i diskussionen om, hvad det er, 
vi vil med vores uddannelser, og vi deltager 
i EI’s kampagne »Global response«, som går 
imod tendensen til privatisering af uddannel-
ser verden over. 

Udfordringerne ligner hinanden mere, end 
man umiddelbart får øje på, når man ser de 
meget forskellige forhold, lærere underviser 
under verden over. Vores verdensorganisati-
on Education International – EI – kalder vores 
fælles udfordring og mål »Quality education«. 

Uanset om du er lærer i et fattigt afrikansk 
land og skal undervise 150-200 seksårige 
elever ad gangen, eller du skal klare inklusion 
uden tilstrækkelig støtte i Danmark, så forsø-
ger lærere at skabe kvalitet i undervisningen. 
Som fagforening kæmper vi for at skabe ram-
mer, der gør det muligt.

Definitionen på »kvalitet« i uddannelse 
bør give anledning til en bred samfundspoli-
tisk debat. Lærerorganisationer i hele verden 
ønsker at debattere, hvad vi skal uddanne 

 Lærerne ved 
fra kendskabet til 
eleverne, at kon-
kurrencestatens 
menneskesyn er 
for snævert, og at 
det ikke stemmer 
overens med vir-
keligheden.
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Af Jeanette Sjøberg, hovedstyrelsesmedlem

Udsyn fra  
Canada 
Når vi hører om Ontario i Danmark, 
er det om den canadiske region, hvor 
alle parter blev inddraget i at nytænke 
et skolevæsen – et projekt, der har 
vendt et skolevæsen til at blive en 
succes.

Verdenskongressen for lærere 
i Ottawa handlede i høj grad om 
fagforeningsværdier og menneske-
rettigheder – lige fra retten til faglig 
organisering til at skabe forandringer 
og forbedringer. Adskillige lande er 
udfordret på, at man presser lærerne 
til mere standardiseret undervisning, 
ringere forhold, mere kontrol og kon-
sekvensen er, at det bliver sværere 
for de enkelte lærere at levere den 
kvalitet i undervisningen, som de ved, 
at de er i stand til at udføre, hvis ram-
merne er anderledes. 

En lærer forventes at følge statens 
tiltag på korrekt undervisning, men 
hvad sker der med lærerne, hvis de 
ikke får lov til at udfolde deres faglig-
hed, viden om undervisning og me-
todefrihed? Muligvis en begyndende 
afprofessionalisering, faldende tillid 
til systemet og demoralisering, men 
forhåbentlig også en fandenivoldsk-
hed, der skaber modspil og kritisk 
tænkning, fordi lærerne nægter at 
lade sig diktere, hvad der er god un-
dervisningspraksis. 

Vi må stoppe »nogens fortælling 
om undervisning« og deres udlægning 
af, hvilke forhold man kan undervise 
under, fra folk, der ikke har indsigt i 
undervisning, men derimod tror på 
smalle ideologier, der handler mere 
om effektivisering, kontrol, belønning 
og straf. Vel hjemme igen med nyt 
udsyn erindrede jeg, hvad Jens Jen-
sen, LO’s første formand, sagde: »Den 
armé vi skal skabe, skal være stærk 
og fast, thi den skal erobre en verden. 
Den skal være demokratisk ordnet, thi 
den skal udvikle mennesker«. 

Lad os erobre den verden, der 
handler om undervisning!

DLF MENER
AF DORTE LANGE  
NÆSTFORMAND FOR DLF 
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 Reguleringen 
af vores arbejds-
tid har været  
ganske positiv 
(for mig).

Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folke-
skolen@dlf.org. Maksimalt 1.750 enheder inklusive  
mellemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til 
at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen  
nummer 15 skal være redaktionen i hænde senest 
onsdag den 26. august kl. 9.00.
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Annette Kaae, lærer, Stillinge Skole, Slagelse

I 2007 skiftede jeg fra et jobområde med alt for meget 
arbejde (var teamleder på bosted) for at tage lærerud-
dannelsen på meritvilkår. Jeg var superglad for mit nye 
fag og jobområdet. 

Som tiden gik, oplevede jeg egentlig, at mit arbejde 
var »delt tjeneste«, en masse arbejde på skolen og en 
masse forberedelse hjemme. Fordi sådan var lærerkultu-
ren nu engang. 

Så fik jeg ny arbejds-
plads, nye opgaver og 
flere møder. Stadig me-
get arbejde på skolen og 
hjemme. 

Lov 409 blev en 
realitet. Reguleringen 
af vores arbejdstid og 
tilstedeværelsespligten 
på skolen har nu været 
ganske positiv (for mig). 
Mange kollegaer ytrer 
samme holdning.

På min skole er der egne arbejdspladser fordelt på 
flere »kontorlandskaber«. Der fikses tid, men arbejdsti-
den er i den grad fleksibel, og det månedlige regneark 
oplever jeg ikke som en kontrol fra min skoleleder, men 
en måde at holde øje med mit eget tidsforbrug på. Så 
har jeg også altid dokumentation, hvis jeg skal forhandle 
mine opgaver og tid med min skoleleder.

I vores forberedelsesområde kan jeg ofte være heldig, 
at andre kollegaer sidder og forbereder sig, hvilket be-
tyder, at der er større grad af faglig sparring, end da jeg 
sad alene hjemme og forberedte mig. Jeg har alle nød-
vendige resurser inden for rækkevidde. Jeg har fri, når 
jeg tager hjem, og nyder i den grad mine weekender, jeg 
har fået et liv igen. Lov 409 har for mig betydet »farvel« 
til det grænseløse arbejde og oplevelsen af, at jeg også 
lige kunne have forberedt det og det. 

Ovenstående er meget rosenrødt. Der er dog fortsat 
brug for aftaler og dialog med hensyn til tidsforbruget til 
forberedelse og andre opgaver.

LOV 409 ER OGSÅ POSITIV

 Hvert 5. barn har været udsat for vold fra en 
forælder 

 33.000 børn har været vidne til vold i hjemmet 

 15.500 unge har været udsat for fysisk 
kærestevold 

Book en gratis undervisningsdag om psykisk 
og fysisk kærestevold og vold i hjemmet. På 
undervisningsdagen arbejder eleverne bl.a. 
med ovenstående spørgsmål. 

Dagen er opbygget ud fra fælles mål for en 
række fag og kan med fordel bruges som 
led i projektarbejde, fx i forbindelse med 
projektopgaven. 
 
Tilbuddet er henvendt til 7.-10. klassetrin, 
og vi kommer ud i store dele af landet. Du 
kan kontakte os for at høre om vi kommer 
ud i dit område.  

 Er det i orden at ens kæreste taler 
grimt til én? 

 Kan man gøre noget for at hjælpe en 
ven der bliver slået derhjemme? 

 Hvornår er noget vold? 

 Hvorfor går man ikke bare hvis man 
bliver slået af sin kæreste? 

 Hvad kan vi gøre for at mindske 
volden i nære relationer? 

kd@krisecenteret.dk 

krisecenteret.dk/toer-du-tale-om-det  
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D E B AT

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

}Respekt

Mette M. Larsen:
»Som forælder vil man blive husket for det gode samarbejde mellem 
skole og hjem – ikke husket for slaphed, manglende opdragelse og 
dårligt samarbejde.
Overskriften er misvisende: Ingen børn har ansvar for, hvorvidt læ-
rerne respekteres ... ansvaret er de voksnes«.

14 skoler fra hele Danmark fremlæg-
ger viden og læring fra deres deltagelse 
i Udviklingsprogrammet til styrkelse af 
tosprogede elevers faglighed. Skolerne 
har de sidste tre år arbejdet systema-
tisk med at inkludere tosprogede elever 
i fagundervisningen.

Professor David Woods fortæller, hvor-
dan ghettoskoler i London-bydelen Tower 
Hamlets har løftet deres elever til at være 
nogle af verdens bedst præsterende. 

KONFERENCE 
Sådan styrker vi tosprogede 
elevers faglighed!

Målgruppe: Lærere, vejledere, skoleledere, kom-
munale konsulenter og andre interesserede

Tid: 17. september 2015, kl. 9-16

Sted: Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 
5220 Odense

Tilmeld dig inden den 20. august 2015 
http://www.uvm.dk/Laeringskonsulenterne/
Arrangementer 

Konferencen er arrangeret af Styrelsen for Under-
visning og Kvalitet. Ministeriet for Børn, Undervis-
ning og Ligestilling  

Ingvald á Kamarinum, specialskoleleder, Fjordskolen, Holbæk

Danmark har fået en ny undervisningsminister, og det giver håb 
for en anden kurs end den, som Christine Antorini har stået 
for i sine fire år som minister. Her tænker jeg primært på den 
forfejlede inklusionsstrategi, der i virkeligheden var en slet skjult 
spareøvelse, som har kostet samfundet dyrt.

Sygefraværet blandt lærerne er eksploderet som følge af blandt 
andet inklusionsopgaven. Og forældre må blive hjemme fra ar-
bejde for at tage sig af deres børn, der ikke magter at sidde i en 
almindelig folkeskoleklasse. Det er ikke alene et stort resursespild, 
men har også store menneskelige omkostninger.  

I sidste ende er det naturligvis de tvangsinkluderede børn, der 
har betalt den højeste pris som kastebold i et politisk spil, hvor 
de lærere, der har skullet gribe dem, ikke har været rustet til op-
gaven.

Antorini har målt sin succes med en lommeregner og har 
vendt det døve øre til, når forældre og fagfolk med fokus på bar-
nets tarv satte alarmklokker i gang, fordi børn med forskellige 
diagnoser og særlige behov ikke hører til i folkeskolen.  

At en minister vil spare penge, er ikke overraskende. Men jeg 
er gang på gang blevet overrasket over Antorinis generaliserende 
syn på børn og manglende forståelse af vigtigheden af de forskel-
lige behandlings- og specialundervisningstilbud, som for mange 
børn er en nødvendighed og ikke en luksus.

Jeg ser det derfor som positivt, at Ellen Trane Nørby som ny 
minister allerede har lovet en evaluering af inklusionen på sko-
lerne. Samtidig mener hun, at der er blevet inkluderet for mange 
børn for hurtigt. Og det er nok det mest fornuftige, der er kom-
met ud af Undervisningsministeriet i en årrække.

ANTORINI – IKKE SAVNET, 
IKKE GLEMT
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Af Hanne Wacher og Kim Kjærgaard:

• En differentieret engelsk grammatik, 144 sider, 109 kr. 
• Øvebog, 92 sider, 69 kr.
• Facithæfte, 44 sider, 48 kr.
• Tea for Two - Games and Activities, 160 sider, 162 kr.
• Stifikseren - elektronisk retteprogram, gratis!

NYHED! Øvebogen
som skrivebar e-bog

STIFINDEREN 
- Et komplet 

system til 
engelsk i 

7.-10. klasse

• En differentieret engelsk grammatik (e-bog), enkeltlicens: 89 kr., 
klasselicens: 595 kr for 6 måneder, 895 kr for 1 år, 1.895 kr for 3 år. 

 Grammatikbogen som en læsebar PDF, hvor man med et enkelt klik 
hurtigt finder fx værktøjskassen.

• Øvebog (e-bog), enkeltlicens: 79 kr., klasselicens: 495 kr for 6 måneder, 
795 kr for 1 år, 1.695 kr for 3 år.  
Eleverne kan skrive egne besvarelserne og notater direkte i e-bogen. 
Kan gemmes og evt. sendes til læreren. Se mere på www.andrico.dk.

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

(priser ekskl. moms)

KLIMATOPMØDE
I  BØRNEHØJDE

Mandag den 26. oktober 2015, kl. 9.00-15.30, Campus UCL, Odense C
Tirsdag den 27. oktober 2015, kl. 9.00-15.30, Stakladen, Aarhus  
Onsdag den 28. oktober 2015, kl. 9.00-15.30, Campus Roskilde

•  Bliv klimaambassadør og boost din klimaundervisning
•  Bliv klog på klima- og u-landsproblematikker
•  Faglige oplæg og masser af workshopper til din undervisning
•  Stor læremiddelmesse - forlag, NGO´er,  

internationale vejledere, DR-skole m.fl.

Læs mere og tilmeld på klimatopmøde.dk 
senest den 5. oktober

Klimatopmøde  
i Børnehøjde 

afholdes med  
støtte fra Danidas 

Oplysningsbevilling

4.-7. klasse

lærere i dansk og natur/teknologi 

GRATIS konferencer for 

Specialet Mindfulness til børn

Specialet Mindfulness At Work Mentor NYHED!

NYHED!

Inklusive ét af vores mindfulness-specialer, kun 12.395 - spar 1.500 kr. 
Mindfulness Instruktør - kr. 8.900,-

Vitaminer, mineraler og kosttilskud

Specialet Mad, Nydelse og Nærvær

Specialet Stenalderkost (Paleo)

Specialet Sportsernæring

Specialet Børn og overvægt

NYHED!

Inklusive ét af vores ernæringsspecialer, kun kr. 11.400 - spar 1.000 kr. 
Kostvejleder - kr. 8.900,-

På At Work Skolen kan du blive
Sæson

opstart

Tlf. 4448 6100 - info@atwork.dk - www.atwork.dk
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Et gratis undervisningsmateriale om  
skjult reklame på sociale medier
Kommerciel kommunikation på sociale medier er blevet hverdag  
for langt de fleste børn i Danmark - når de følger deres helte på 
Facebook, YouTube og Instagram. 

Med undervisningsmaterialet ”Social star” lærer eleverne at afkode 
og forholde sig kritisk til skjulte reklamer på sociale medier. Forløbet 
strækker sig over 3 uger i danskundervisningen i 6. eller 7. klasse og 
bygger på de Forenklede Fælles Mål for dansk.

Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med Clio Online 
og ligger gratis tilgængeligt for alle fra oktober 2015. 

Læs mere på kfst.dk/socialstar og tilmeld dig allerede nu. 

OM BØRN PÅ SOCIALE MEDIER 
• 75 % af børn og unge har en  

profil på et socialt medie

• De 11-13 årige forholder sig  
ukritiske og reflekterer ikke over, 
at brugerindlæg i blogs, anmel-
delser mv. kan være betalt

• 30 % af forældrene har aldrig talt 
med deres børn om markeds- 
føring på nettet.

 Kilde: Ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring
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Ved Mie Borggreen Winther/mbw@dlf.org

xxxxxxxx xxxxxxx
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Foto: Sara Hartmann Sivertsen

Depression, angst og PTSD – næsten alle børn 
kender nogen, der er ramt af psykisk sygdom. 
Psykiatrifonden har udviklet et nyt undervis-
ningsmateriale, »Snak om det«, der kan bruges 
til at sætte fokus på, hvordan det er at være 
barn i en familie med psykisk sygdom. Mate-
rialet består af flere forskellige animationsvi-
deoer, arbejdsøvelser og lærervejledning og er 
målrettet elever i 0.-6. klasse.

Få 750.000 kroner  
til børns trivsel 
Har du en god ide til et projekt med børns trivsel 
som udgangspunkt? Så kan du være BHJ Fonden 
behjælpelig med at komme af med de 750.000 
kroner, fonden har sat på højkant til et eller flere 
projekter, der kan gøre børn gladere og tryggere. 
Tidligere er der eksempelvis doneret penge til udvik-
ling af rollespil på skoler.

Ansøgninger skal mærkes Børns Trivsel og sen-
des til info@bhj-fonden.dk inden den 1. september. 

Fonden har sønderjyske rødder, så det er en for-
del, hvis projektet har en tilknytning til området. 

Stemmefitness
Er din stemme ved at være godt brugt, er der 
hjælp at hente på den nye app VoiceStudio. 
Her kan du finde øvelser, som varmer røsten 
op og styrker dens udholdenhed, så den 
kan holde til dagens undervisning. Med lidt 
stemmefitness er risikoen for at blive hæs og 
overanstrenge organet meget mindre, og når 
stemmen først er kommet i bedre form, kan 
den bruges mere hensigtsmæssigt. 

Appen er gratis og kan downloades i 
App Store under Voice Studio.

Alle Børn Cykler  
Motionskampagnen Alle Børn Cykler kan være en 
god anledning til at få eleverne til at springe på 
cyklerne. Kampagnen kører de første to uger i sep-
tember, og her skal klassen cykle så mange dage 
som muligt. Hver cykeldag giver et lod i en præmie-
pulje, og som noget nyt i år tæller cykling i fritiden 

også med. Derfor slutter forløbet også med Natu-
rens Dag den 13. september.

Snak om det

Foto: iStock

Illustration: Psykiatrifonden

Ved Anette Solgaard/ans@dlf.org 

Materialet er frit tilgængeligt på psy-
kiatrifonden.dk/temaer/snak-om-det.aspx

Det er gratis at være med i kampagnen, og 
tilmeldingen er åben på abc-abc.dk indtil den 
19. august.

 Foto: Voice Studio 

Et gratis undervisningsmateriale om  
skjult reklame på sociale medier
Kommerciel kommunikation på sociale medier er blevet hverdag  
for langt de fleste børn i Danmark - når de følger deres helte på 
Facebook, YouTube og Instagram. 

Med undervisningsmaterialet ”Social star” lærer eleverne at afkode 
og forholde sig kritisk til skjulte reklamer på sociale medier. Forløbet 
strækker sig over 3 uger i danskundervisningen i 6. eller 7. klasse og 
bygger på de Forenklede Fælles Mål for dansk.

Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med Clio Online 
og ligger gratis tilgængeligt for alle fra oktober 2015. 

Læs mere på kfst.dk/socialstar og tilmeld dig allerede nu. 

OM BØRN PÅ SOCIALE MEDIER 
• 75 % af børn og unge har en  

profil på et socialt medie

• De 11-13 årige forholder sig  
ukritiske og reflekterer ikke over, 
at brugerindlæg i blogs, anmel-
delser mv. kan være betalt

• 30 % af forældrene har aldrig talt 
med deres børn om markeds- 
føring på nettet.

 Kilde: Ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring
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K A R A K T E R E R
 Flere ting skal gå op i en højere 
enhed, hvis der skal opnås top-
karakterer: Efter den praktiske 
prøve skal eleverne redegøre  

for teorien.

44 /  F O L K E S K O L E N  /  1 3  /  2 0 1 5

PÅ HOVEDET TIL 
IDRÆTSPRØVEN
Det er en krævende prøve, eleverne skal op til, hvis de 
trækker idræt. Der skal indøves et program på 37 mi-
nutter, hvis man er fire elever i gruppen. Eleverne fra 
Skolen på Herredsåsen fortalte, at det tager dobbelt 
så lang tid som alle andre fag tilsammen at forberede 
idrætsprøven. 

Læs også artiklen »Krævende idrætsprøve« på side 46.

FOTO PETER HELLES ERIKSEN / TEKST ESBEN CHRISTENSEN

F O T O G R A F E R E T

P R Ø V E K L U D E 
8. klasse var på besøg for at se, 
hvordan idrætsprøven ser ud. Så 

de får et billede af, hvad der  
forventes af dem.
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S K R U  O P
Under hele afgangsprøven ban-
ker tidens toner ud af højtalerne 
– og musik og bevægelse skal 

helst passe til hinanden.

S J O V T ! 
Selvom det tager tid og er hårdt 
arbejde, understreger eleverne, 
at det er sjovt at forberede sig  

til idrætsafgangsprøven.

F O R B E R E D E L S E
 For lærerne kom den nye prøve 
med en stor ekstra forberedel-

sespukkel: På skolen ved  
Herredsåsen fik de tid til det.

F O L K E S K O L E N  /  1 3  /  2 0 1 5  /  45

P U L J E  A
Redskabsaktiviteter

Dans og udtryk
Kropsbasis

P U L J E  B
Boldbasis og boldspil
Løb, spring og kast

Fysisk træning
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TÆTTERE PÅ FAGET: IDRÆT
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De er nervøse – lidt på samme måde som før en 
finale eller en anden vigtig sportskamp går de sit-
rende rundt i hallen. Giver hinanden råd om teo-
rien: Hvad skal der siges? Hvem har styr på ræk-
kefølgen i øvelserne og de koreograferede danse, 
hvis nogen taber tråden?

Amanda, Annika, Abdulahi og Sebastian skal 
have synlige numre på tøjet. Censor kender jo ikke 
deres navne. Som resten af 9.e fra Skolen på Her-
redsåsen i Kalundborg har de trukket idræt i puljen 
af naturvidenskabelige fag til 9.-klasseprøven.

Det har været sjovt, fortæller eleverne, der også 
beretter, at de har brugt over dobbelt så lang tid på 
idrætsprøven som alle andre fag – tilsammen.

Der er mange tilskuere. Ud over Folkeskolens 
udsendte skal 8.-klasserne kigge på – og hvor 
skal de sidde? Hvad med kammeraterne, der skal 

op senere på dagen? Er der kode på iPad’en, der 
skal afspille musikken? Mange små praktiske ting 
skal afklares.

Freja Hvidberg, der er en af de to lærere, kom-
mer med en opfordring:

»Husk at have en fest. Bare glem alt omkring 
jer«.

Siden faget blev udtrukket, er der brugt week-
ender og fridage på at øve op. Og nu gælder det.

Selve prøven er for gruppens vedkommende 
inden for fagområderne løb, spring og kast. Samt 
dans og udtryk.

En ret voldsom sang fra rockorkestret Volbeat 
danner lydtapet, mens eleverne med strækøvelser 
indleder opvarmningen.

Herfra går det over stok og sten – med løb, 
højdespring, boldkast og avancerede dansekoreo-
grafier, hvor inspiration og udtryk er hentet i mo-
derne dans. Det er et imponerende bredtfavnende 

Krævende  
idrætsprøve
9.e fra Skolen på Herredsåsen er en af de første klasser, 
der har været til 9.-klasseprøve i idræt. Prøven kræver 
rigtig meget forberedelse, fortæller de.

Idræt er et fagligt netværk for idrætslærere og 
andre, der arbejder med eller underviser i idræt i 
folkeskolen.
Du kan debattere, sparre og videndele med 
idrætskolleger fra hele landet. Og du kan læse 
blogs, anmeldelser og artikler med relevans for 
idrætsfaget.
Tilmeld dig netværket, og få en mail, når der er 
nyt på folkeskolen.dk

FAGLIGT NETVÆRK: 
IDRÆT

TEKST ESBEN CHRISTENSEN 

FOTO PETER HELLES ERIKSEN

TILMELD  
DIG NETVÆRKET  

IDRÆT PÅ  
FOLKESKOLEN.DK

NATURFAG I SPIL

VIA Center for
Undervisningsmidler

Naturvidenskabernes Hus ·  Bjerringbro25. november 2015

viacfu.dk/naturfagispil

Bliv opdateret og klar til den fælles naturfagsprøve
Faglige oplæg og workshopper om alle fællesfaglige fokusområder

Fremtidens vandbehandling – Tværfaglig naturfagsundervisning - Vindmøller 
- bæredygtig energi - Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer - 
Carbons kredsløb – NanoKit Se det usynlige - Opdagelsesrejser i 
kroppens indre  -  Ingeniørens arbejdsmetode - Bevægelse i naturfagene -
Den fælles naturfagsprøve
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program, eleverne har sammensat. Og de fylder 
deres 37 programsatte minutter ud.

På trods af en ihærdig indsats er der tekniske 
mangler i udførelsen, så gruppen ender med mid-
delkarakterer.

Bagefter er eleverne naturligt nok lettede over 
at være igennem den omfattende prøve.

Har taget lang tid
»Det har taget vildt lang tid, vi var der i går klokken 
syv og var hjemme klokken seks om aftenen, vi har 
brugt så mange timer på det«, fortæller Annika.

»Det har været virkeligt stressende, men det 
har også været sjovt at være sammen om det«, 
siger Amanda.

Gruppen skulle sammensætte et bredt pro-
gram – og det var udfordrende.

»Vi var ikke særligt gode til dans, så vi har ar-
bejdet hårdt med det. Pigerne havde mere styr på 

dans – så vi lagde lidt ekstra kast på, så vi også 
fik nogle fordele«, siger Abdulahi.

På forhånd var det lidt diffust for eleverne, 
hvor stor en vægt teoridelen skulle tillægges. 
De havde regnet med virkeligt svære spørgsmål 
– men det var det ikke. Lærerne havde stillet i 
udsigt, at der ville være flere spørgsmål om mu-
skelgrupper og knogler, men selvom Abdulahi for-
tæller, at »der var meget biologi over det«, var det 
ikke så meget, som de havde frygtet. Til gengæld 
har eleverne ikke oplevet, at den teoretiske side – 
som fylder i prøven – på tilsvarende vis har fyldt i 
undervisningen.

»Vi er de første, der skulle op til en prøve i 
idræt. Lærerne mente, at det ville være godt, hvis 
vi kunne lave en bevægelsesanalyse eller et spil-
hjul til prøven. Men vi har slet ikke arbejdet med 
det. Det er jo meningen, at de skulle bruge det 
med knoglernes funktion i løbet af undervisnin-

gen, men fordi vi har skullet op så tidligt, har vi 
ikke haft tid til det«, siger Annika.

»Det er jo nyt, at vi skal til idrætsprøve, så 
lærerne har ikke vidst, hvad de skulle gøre. Og de 
har manglet undervisningstid til at nå det hele«, 
fortæller Amanda.

Til de næste generationer af idrætselever an-
befaler gruppen at gå tidligt i gang – og at sørge 
for at få en fornøjelig proces.

»For det er jo sjovt. Det er ikke ligesom dansk, 
hvor du skal sidde og læse og analysere en tekst. 
Det handler om at lave øvelser og spille bold«, si-
ger Sebastian.  
esc@dlf.org

Læs også
Se også det store opslagsfoto fra 
idrætsprøven på side 44-45.

Eleverne skal udfylde et 37 minutter langt program til prøven i idræt. Eleverne fortæller, at de har brugt rigtig megen 
tid på forberedelse, både i weekender og på fridage.

TÆT PÅ SEVÆRDIGHEDER
HØJ FAGLIGHED
SPÆNDENDE UDFLUGTER
TOTALLØSNING MED GOD MAD HVER DAG

STYRK KLASSEN
FAGLIGT OG SOCIALT

VI GIVER DIN KLASSE EN 
LÆRERIG, SJOV, HYGGELIG, 
OG SPÆNDENDE
LEJRSKOLETUR

HVIS DU ØNSKER INFORMATION HVIS DU ØNSKER INFORMATION 
OM  FACILITETER, BELIGGENHED
ELLER TOTALLØSNING
SÅ BESØG 
WWW.DANHOSTEL.DK/LEJRSKOLE

BOOK
LEJRSKOLE

NU
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20 års erfaring med sanseintegration

Gratis Temadag
for lærere, pædagoger og terapeuter

Foredrag v/børneergoterapeut
Connie Nissen, sansemotorik.dk

”Sensorisk sarte børn
– hvordan hjælper vi dem bedst

gennem skoledagen?”

Når børn reagerer anderledes end de fleste på sanseind-

tryk, medfører det ofte vanskeligheder for barnet selv 

og for de voksne, der er omkring barnet i hverdagen.

Få mere viden og forståelse samt konkrete forslag til, 

hvordan vi kan hjælpe små og store børn med vanske-

ligheder indenfor sensorisk bearbejdning, som f.eks. at 

overreagere på harmløse sanseindtryk.

Protac byder på kaffe og kage.

Tid Tirsdag 08.09.2015, kl. 12.30 – 16.30.

Sted Marselisborgcentret, P.P. Ørumsgade 9, bygn.8, 

8000 Aarhus C.

Tilmelding Senest d. 01.09.2015 til protac@protac.dk

Venligst oplys navn, arbejdssted, mail og tlf. nr. for 

hver deltager.

Ergoterapeut Pouel Thomsen fra Protac afslutter 

temadagen med et kort oplæg om sansestimulerende 

hjælpemidler i skolen

personalia

Foto: Stig Nielsen

Ny praktikant brænder 
for ideudvikling
Sebastian Bjerril, 25, er 
Folkeskolens nye jour-
nalistpraktikant. Han er i 
gang med en kandidat-
uddannelse i journalistik 
og socialvidenskab på 
Roskilde Universitet, og 
fra august og de næste 
12 måneder frem skal 
han være en del af redak-
tionen. 
Sebastian Bjerril interes-
serer sig især for ideud-
vikling og dybdeborende 
journalistik, og det vil han 
gerne sætte i spil i sin 
praktikperiode.  
»Jeg vil gerne være med 
til at komme med nye 
ideer, stille spørgsmål og 
tænke alternativt«.
Han glæder sig til at kom-
me i gang med arbejdet 
og grave sig ned i skole-
verdenen. 
»Jeg vil gerne være så-
dan en journalist, der 
ser tingene i et større 
perspektiv og bruger tid 
på at være nuanceret, 
når historierne skal vink-

les, så jeg glæder mig til 
at få en masse specifik 
viden om skole- og læ-
rerliv«. 
Sebastian Bjerril afløser 
Mie Borggren Winther, 
som er vendt tilbage til 
Syddansk Universitet for 
at færdiggøre sin bachelor 
i journalistik. 

ans@dlf.org

mindeord

Lærer og journalist 
Karl-Erik Olsen er død, 
79 år
-keo stod der som oftest 
kun under hans artikler 
og kommentarer i Folke-
skolen, for Karl-Erik Olsen 
havde ikke behov for at 
føre sig frem. Han var den 
stille, solide slider, der 
sørgede for at have tjek på 
fakta og citater. 
Karl-Erik var en fantastik 
god arbejdskammerat, 
der kunne aflevere loyal 
kritik, så den lød som ros. 
Irritation og vrede afslø-
rede han kun med et par 
ekstra vip med den cigar, 
der stort set altid sad i 
mundvigen. 
Karl-Erik var ansat på 
Folkeskolen fra august 
1982 til december 1987. 
Derefter blev han an-
svarshavende redaktør 
på fagbladet »Kommu-
nalarbejderen«, som han i 
den grad moderniserede. 
Det faldt ikke entydigt 
i forbundsformandens 
smag, så efter nogle år tog 

Karl-Erik konsekvensen og 
sprang ud som freelancer 
med firmanavnet Skriver-
Karl. Det blev til mange 
opgaver for Lærernes 
Centralorganisation og 
Lærerstandens Brand-
forsikring – og til DLF-
formand Jørgen Jensens 
erindringer. Og deltidsjob 
som navneredaktør på Det 
Fri Aktuelt. 
Inden journalistkarrieren 
var Karl-Erik en engageret 
lærer på Tårnby Kom-
munes pædagogiske 
flagskib Pilegårdsskolen. 
Fra 1965 redigerede han 
kredsens blad »Kridt«, og 
det gjorde han så godt og 
ambitiøst, så da han stop-
pede i 1973, var der ingen, 
der turde efterfølge ham. 
Efter en faglærereksamen 
blev han danskkonsulent. 
Men skriveriet trak, så 
han var samtidig redaktør 
af tidsskriftet »Rundt i 
Verden« fra Lærerforenin-
gernes Materialeudvalg. I 
årevis leverede Karl-Erik 
også poetiske, morsomme 
og skrappe tekster til 
Dragørrevyen, og han var 
medlem af menigheds-
rådet ved Store Magleby 
Sogn i 12 år. Også der 
skrev han selvfølgelig. Nu 
om kirken.
Æret være Karl-Erik Ol-
sens minde.

Thorkild Thejsen

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.

KO R T E  M E D D E L E L S E R
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Blokade mod UCplus’  
sprogcentervirksomhed
Lærernes Centralorganisation har 
iværksat blokade over for UCplus’ 
sprogcentervirksomhed. Uddannel-
sesforbundet har siden primo 2012 
forsøgt at opnå overenskomstdæk-
ning af undervisningen med UCplus, 
men hidtil uden held.

Blokaden omfatter samtlige 
medlemmer af LC’s medlemsorga-
nisationer — herunder Danmarks 

Lærerforening — og indebærer, at 
intet medlem må søge eller lade 
sig ansætte i stillinger ved UCplus. 
Blokaden trådte i kraft ved døgnets 
begyndelse den 10. juni 2014.

Dansk Magisterforening og 
Gymnasieskolernes Lærerfor-
ening har iværksat sympatiblo-
kade, så deres medlemmer også 
er omfattet.

Nummer 14: Tirsdag den 18. august 2015 kl. 12
Nummer 15: Tirsdag den 1. september 2015 kl. 12
Nummer 16: Tirsdag den 15. september 2015 kl. 12
Nummer 17: Tirsdag den 29. september 2015 kl. 12
Nummer 18: Tirsdag den 13. oktober 2015 kl. 12
Nummer 19: Tirsdag den 27. oktober 2015 kl. 12

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2015

 Lederstillinger 

Svendborg Kommune
Rådhuset
Ramsherred 5

5700 Svendborg 
Tlf. 6223 3000 
www.svendborg.dk

Følg os på 
facebook

svb 3208

Skoleleder til Stokkebækskolen 
Svendborg Kommune

...vi søger en leder til at skabe den bedst mulige skole for os..

Vi søger en dygtig leder, som kan lede skolen i 
én retning med blik på styrken i forskelligheder

Stokkebækskolen er kendetegnet ved
• et velfungerende ledelsesteam

• dedikerede medarbejdere, der samarbejder om høj 
faglighed og kvalitet

• engagerede forældre, som tager ansvar

• motiverede og engagerede elever

• gode og stærke traditioner

• solidt samarbejde med områdets lokale resurser

Stokkebækskolen er en skole forankret i tre stærke 
lokalmiljøer Gudbjerg, Gudme og Hesselager – omgivet af 
en fantastisk natur, og vi gør motion til viden.

I Svendborg Kommune søger vi skoleledere, som 
er ambitiøse på skolernes og skolevæsenets vegne, 
og som prioriterer ledelsen af kerneopgaven – 
børnenes læring og trivsel.

Er du blevet nysgerrig, kan du fi nde fl ere oplysninger om 
stillingsopslaget på  www.svendborg.dk/kommunen/
job-i-svendborg-kommune .

Vil du være med, så send din ansøgning via 
www.svendborg.dk/kommunen/job-i-svendborg-kommune 
senest den 20. august 2015 kl. 12.00.

GENOPSLAG
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 Lederstillinger 

Afdelingsleder til Nordskolen

Brænder du for pædagogisk skoleledelse og udviklingen af det 
pædagogiske arbejde med folkeskolens ældste elevgrupper - i 
tæt samarbejde med en engageret og dygtig lærerstab?

Skolen har 5 afdelinger hvoraf de to er beliggende i Nykøbing 
Sjælland. Afdelingen på Grundtvigsvej har 5.-9. klasse og afdelingen 
på Billesvej har 0.-4. klasse.på Billesvej har 0.-4. klasse.

Afdelingen på Grundtvigsvej har 335 elever og ca. 35 medarbejdere

Læs hele stillingsopslaget og send en online ansøgning via: 
www.odsherred.dk/job

NORDSKOLEN

WWW.ODSHERRED.DK/JOB

Københavns
Kommune

www.kk.dk/job

Københavns Kommune ser mangfoldighed som 

en ressource og værdsætter, at medarbejderne 

hver især bidrager med deres særlige baggrund, 

personlighed og evner.

Er du ambitiøs og strategisk?

købEnhavns kommunE

skolElEdEr
Er du en ambitiøs og strategisk leder, der har lyst og evner til sammen 
med den øvrige ledelse, medarbejdere og forældre at fortsætte udviklin-
gen af Ørestad Skole? Ørestad Skole er en ny profilskole i Ørestad med 
en virtuel æstetisk profil. Vi er en skole, hvor samhørighed tryghed, kreativ 
udfoldelse og fysiske aktiviteter er væsentlige værdier, og hvor det virtuelle 
og medier spiller en helt særlig rolle i leg og læring. Skolen, der i kom-
mende skoleår består af ca. 150 medarbejdere inklusive fritidsordning og 
ca. 700 elever fordelt på 28 basishold fra 0.-7. årgang.

ansøgningsfrist fredag den 28. august 2015

Læs det fulde opslag på www.kk.dk/job – under arbejdsområde “Ledelse”.

odsherred.dk/job

Nordskolen

RELATIONSSTÆRK SKOLELEDER
TIL NORDSKOLEN
	Du er optaget af at bidrage til fremtidens skole.
	Du er en dygtig, erfaren, tillidsskabende og ikke mindst relationsstærk 

leder, der kan stå i spidsen for Nord skolens spændende udvikling.
	Du kan dokumentere bred faglig viden på børne- og ungeområdet, 

solid lederværktøjskasse og resultater, skabt i samarbejde. 

Nordskolen er den ene af to skoler i Odsherred Kommune, som er i 
gang med en løfterig udvikling. Skolen er en stor skole med 1200 børn, 
240 ansatte, og 5 matrikler i Nykø bing (Grundtvigsvej og Billesvej), 
Højby, Egebjerg og Odden. De to sidstnævnte har tilknyttet dagtilbud. 
Interesserede er velkomne til at kontakte centerchef Frans Falk, 
Dagtilbud og Uddannelse, 23 71 76 03, leder af Sydskolen, Dorthe Baun, 
20 19 22 11 eller rekrutteringskonsulent Søren Thorup, 21 68 87 08.
Læs mere om rammer og forventninger på job- og person profilen, som 
du finder på odsherred.dk/job.
Ansøgningsfristen er den 4. september 2015 kl. 12.00.

Afdelingsleder til Sydskolen, 
afdeling Grevinge

Vores dygtige afdelingsleder er blevet headhuntet til et andet 
lederjob og derfor søger vi en ny afdelingsleder, der brænder for 
pædagogisk ledelse og udvikling. Har du lyst til at have det 
pædagogiske ansvar for 0.-6. klasse på Sydskolens afdeling i 
Grevinge, så hører vi meget gerne fra dig!Grevinge, så hører vi meget gerne fra dig!

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d. 25. august 2015

Ansøgningsfrist: 20. august 2015, kl. 12:00 

Læs hele stillingsopslaget  og send en online ansøgning via: 
www.odsherred.dk/job

SYDSKOLEN

WWW.ODSHERRED.DK/JOB
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 Lederstillinger 

Skoleleder til  
Hellerup Skole

Se hele stillingsopslaget på

www.gentofte.dk

JOB I GENTOFTE KOMMUNE

Gentofte Kommune søger en visionær og udvik-
lingsorienteret skoleleder. Vores nye skoleleder 
skal være en stærk kommunikator og netværks-
spiller med et godt udsyn både lokalt, nationalt 
og internationalt. Ledelseserfaring og stærk 
samarbejdsevne er væsentligt.

Hellerup Skole er en meget udviklingsorienteret skole 
med formidable fysiske rammer til at understøtte en 
synlig læringskultur. Vi er nysgerrige, undersøgende, 
eksperimenterende og lærende. Vi ønsker en skoleleder 
med en anerkendende og tillidsbaseret ledelsesstil. 

Ansøgningsfrist den 7. september 2015 kl. 12.00. 

Kontakt gerne skolechef Hans Andresen, tlf. 2235 4488, 
bestyrelsesformand Mette Frimodt-Møller tlf. 2372 6254 
eller konsulent Ulla Bach Rosendal, tlf. 2991 1521 for 
yderligere oplysninger.

Tilfredsstillende børne- og straffeattest forudsættes.

Se den fulde stillingsannonce samt stillings- og person-
profil på www.gentofte.dk eller www.hellerupskole.dk

Skoleleder med næse for 
samarbejde og resultater til 
Gadstrup Skole
Som leder har du et positivt livssyn, ambitioner og erfaringsbal-
last, og du er en stærk brobygger. Du brænder for børn og unges 
læring og trivsel og kan sætte mål og retning for de kommende 
års indsats. Du har erfaring med pædagogik, læring, uddannelse 
og styring, og ikke mindst har du personlige kompetencer, der 
understøtter lederskab og sikrer gejst, følgeskab og resultater.

Hvis denne karakteristik rammer dig, bør du interessere dig for 
stillingen som skoleleder for Gadstrup Skole. Gadstrup Skole lig-
ger syd for Roskilde og er en skole, der netop har fejret sin 100 års 
fødselsdag. Omgivelserne er grønne, landsbymiljøerne er nære. 
Knap 500 elever, godt 50 lærere og pædagoger, engagerede for-
ældre og en resultatorienteret skolebestyrelse glæder sig til at 
fortsætte arbejdet sammen med den nye skoleleder.

På www.roskilde.dk/job kan du søge stillingen og læse mere i job 
og personprofi len.

Interesserede ansøgere er velkomne til at kontakte skolechef 
Holger Bloch Olsen, Roskilde Kommune på telefon 4631 5201 
eller rekrutteringskonsulent Søren Thorup på telefon 2168 8708.

Ansøgningsfristen er den 27. august 2015, kl. 12.

www.roskilde.dk/job

Følg med og deltag i debatten på
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Pædagogisk/ 
administrativ  
konsulent 
Center for Dagtilbud & Skoler,  

Greve Kommune, søger  

pædagogisk/administrativ konsulent

Læs hele opslaget på www.greve.dk/job

Jurist til 
Center for 

Byråd & Ledelse
Vil du være med til at styrke Greve Kommunes udvik-
ling og topledelsens arbejde - så har vi jobbet for dig.

Som jurist i Strategi & Ledelse skal du yde råd og vej-
lidning til kommunens politiske og administrative top-
ledelse, herunder kvalitetssikre de juridiske aspekter i 
den politiske betjening af Byrådet og de stående ud-
valg.

Du skal desuden rådgive bredt i organisationen i for-
hold til juridiske spørgsmål på blandt andet udbuds-
området, ved køb og salg af fast ejendom, forpagtning 
og udlejning.

Læs hele opslaget på www.greve.dk/job

Greve Kommune

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed, kvalitet og 
medarbejdernes faglige og personlige udvikling sættes i højsædet.

 Specialstillinger 

 Lederstillinger 

”Liv i by og skole”
Jammerbugt Kommune søger sko-
leleder til Trekronerskolen. Det er en 
attraktiv stilling for både den erfarne 
og den kommende leder. Skolen rum-
mer både daginstitution og skole og 
er placeret midt i den danske natur 
mellem hav og fjord. 
Kan du gennem ledelse skabe sam-
menhænge og sætte retning? Vil du 

være en lokal dynamo og gå forrest 
i udviklingen af Trekronerskolen? Vil 
du være en del af en visionær skole-
ledergruppe, der gennem slogannet 
”hellere udvikle end afvikle” kob-
ler skoleudvikling med udvikling af 
lokalområder, så læs mere på kom-
munens hjemmeside og på www.
mercuriurval.dk.

GENOPSLAG

Skoleleder til 
Jammerbugt 

Kommune

Visionær og stærk leder med evne 
for strategi og samarbejde
til Region Midtjyllands Institut for Kommunikation 
og Handicap

Institut for Kommunikation og Handicap søger en 
nytænkende områdeleder med evner indenfor strategi, 
markedsføring og salg. 

Du skal medvirke til at skabe retning, mening og en-
gagement for de 130 medarbejdere, der er fordelt på 
fem afdelinger samt mange faglige miljøer og matrikler.

I samarbejde med de øvrige områdeledere forventes 
du at udvikle Region Midtjyllands socialområde, så det 
lever op til visionen om nødvendig viden, målrettet ind-
sats, bedre liv - til fl ere.

Se hele stillingsopslaget på www.midtjob.dk 

Ansøgningsfrist: 8. september 2015.

Institut for Kommunikation og Handicap er et ambu-
lant rehabiliterings- og rådgivningstilbud til børn, unge 
og voksne med specialviden og kompetencer inden for 
tale-, høre- og handicapområdet. Vi løser opgaver i hele 
Region Midtjylland i samarbejde med kommuner, hospi-
taler, specialinstitutioner og undervisningsinstitutioner. 

et arbejde med hjerne og hjerte midtjob
.dk
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Ansøgningsfrist: 23. august 2015

Læs hele stillingsopslaget og søg online på 
www.koege.dk/job

Pædagogisk administrativ 
konsulent 
 Pædagogisk administrativ konsulent 
søges til Børne- og Ungeforvaltningen i 
Køge Kommune.

Vi søger en initiativrig og engageret medarbejder, 
som har stor viden og indsigt i folkeskolens nu-
værende og kommende udfordringer.

Natur og Udvikling

Læs mere og se fl ere ledige
stillinger på www.halsnaes.dk

Ansøgningen sendes online via www.halsnaes.dk - se under job - ledige
job eller til Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen, Frederiksværk

Pædagogisk udviklingskonsulent 
inden for IT og medier
Børn, Unge og Læring

Kontakt leder af Staben Lena Søgaard, telefon 4778 4105, 
mobil 2199 6905, mail lens@halsnaes.dk eller chef for 
Børn, Unge og Læring Lisbeth Rindom, telefon 4778 5405, 
mobil 4043 9955, mail lisbr@halsnaes.dk 

Ansøgningsfrist søndag den 6. september 2015. 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 
16. september og 21. september 2015.

slagelse.dk

Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal foreligge straffeattest.

Talepædagog/tale-hørelærer
Storebæltskolen 

Storebæltskolen søger pr. 1. oktober 2015 en talepædagog/
tale-hørelærer med flair for specialundervisning. 

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 
• et godt arbejdsmiljø der er præget af stor faglighed samt 85 

engagerede medarbejdere fordelt på 10 personalegrupper 
• stor frihed til at tilrettelægge hverdagen 
• en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en 

uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på, at det er 
sjovt at være på arbejde 

• en skole med gode tilkørselsforhold der er tæt beliggende på 
Korsør station og motorvejen 

• kurser samt supervision således, at der er stor mulighed for 
personlig og faglig udvikling

• en innovativ skole der bl.a. lægger stor vægt på at brugen af 
IKT 

• forskellige arbejdsopgaver i skolens kompetencecenter.

Vi forventer, at du 
• har en relevant talepædagogisk uddannelse og gerne med 

erfaring inden for specialundervisningsområdet
• tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle 

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

konstruktivt samarbejde 
• arbejder didaktisk med fokus på børnenes kompetencer, 

potentialer og behov 
• har god fysik 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. 

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 
Stillingen er en fast stilling på 37 timer.

Ansøgningsfrist: onsdag den 19. august 2015 kl. 13.00.

Ansøgning sendes til: 
storebaeltskolen@slagelse.dk.  
Att. skoleleder Benjamin Ejlertsen 

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker 
yderligere oplysninger om stillingen, eller hvis du ønsker en 
rundvisning. 

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 27. august 2015.

 Specialstillinger 
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 Specialstillinger 

Udviklingskonsulent 
til Ledelse og Organisation i UCC
Vi søger en konsulent, der har erfaring med at løse opga-
ver i folkeskoleregi. Du kommer til at udvikle ledere med 
afsæt i skolens kerneopgave, varetage planlægning og 
gennemførelse af konsulentydelser og bidrage aktivt til at 
sælge programmets ydelser med kundernes behov i fokus.

Du har stor erfaring med ledelses- og organisationsud-
vikling på skoleområdet, en god forståelse for den kom-
munale kompleksitet, stærke analytiske kompetencer, en 
relevant uddannelse på kandidat- eller masterniveau og 
evner at arbejde forskningsinformeret.

Interesseret? Se hele stillingsopslaget og søg jobbet på 
www.ucc.dk/job senest 19. august.

2 udviklings
konsulenter
Greve Kommune

Center for Dagtilbud & Skoler 

Søger 2 udviklingskonsulenter.

Yderligere oplysninger kan findes  

på Greve Kommunes hjemmeside.

Læs hele opslaget på www.greve.dk/job

Jurist til 
Center for 

Byråd & Ledelse
Vil du være med til at styrke Greve Kommunes udvik-
ling og topledelsens arbejde - så har vi jobbet for dig.

Som jurist i Strategi & Ledelse skal du yde råd og vej-
lidning til kommunens politiske og administrative top-
ledelse, herunder kvalitetssikre de juridiske aspekter i 
den politiske betjening af Byrådet og de stående ud-
valg.

Du skal desuden rådgive bredt i organisationen i for-
hold til juridiske spørgsmål på blandt andet udbuds-
området, ved køb og salg af fast ejendom, forpagtning 
og udlejning.

Læs hele opslaget på www.greve.dk/job

Greve Kommune

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed, kvalitet og 
medarbejdernes faglige og personlige udvikling sættes i højsædet.

Brænder du for læsning? Kan du fornemme, ja, nærmest 
lugte dig frem til elevers støttebehov?  Drømmer du om 
at gøre en forskel og har du lysten og evnen til at få ansva-
ret for læseindsatsen på en skole med 100 pct. tosprogede 
elever?

Så er du måske den, vi søger!
Vi har brug for en person, der er hamrende kompetent til 
at arbejde med elevers læseudvikling – så både de aller-
dygtigste og dem, som har det allersværest, rykker sig.
Alle elever på Tovshøjskolen skal nemlig opleve en pro-
gression i deres læsekompetencer, så vores skole samlet 
rykker sig. Det er vores vision.

Samtidig skal du kunne guide kolleger i arbejdet med læs-
ning i klasserne og give sparring til ledelsen omkring struk-
tur og organisering.
Du skal m.a.o. være den, der er klogest på læseområdet. 
Af samme årsag får du ansvaret for den faglige udvikling af 
læsning på hele skolen.  
Stillingen indeholder udelukkende opgaver og funktioner 
inden for undervisning i og sparring om læsning. Du skal 
udvikle indholdet i din stilling sammen med ledelsen og 
det pædagogiske personale, så vi med dig som ankermand 
i fællesskab får lagt en strategi, der fører os i mål.

Vi forventer: 
• At du er stålsat og resultatorienteret
• At du er uddannet læsevejleder og/eller har anden 
 relevant efteruddannelse indenfor læsning
• At du har erfaring med læsevejlederfunktionen og/eller
 anden relevant erfaring
• At du i tilgift gerne har erfaring med tosprogede

Du kan læse mere om vores skole på:
http://tovshoejskolen.skoleporten.dk/sp

Løn efter gældende overenskomst. Samlet set gives der til-
læg på ca. 30.000 kr. (helddagskoletillæg + læsevejleder + 
særligt tillæg).
Har du spørgsmål kan du fra og med den 3. august hen-
vende dig til pædagogisk leder Thomas Christian Trønning 
på telefon 29 20 80 75.

Ansøgningsfrist er onsdag den 19. august 2015 kl. 12:00.
Ansøgningen sendes elektronisk via Aarhus Kommunes 
hjemmeside ”Job”.

AMBITIØS LÆSESPECIALIST TIL
TOVSHØJSKOLEN I AARHUS

Janesvej 2, 8220 Brabrand
Tlf. 87139050
Mail: tov@mbu.aarhus.dk
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Ringe Kost- og Realskoles tilbud retter sig mod børn og 
unge, i vanskeligheder omkring skole, familie samt kam-
merater, og hvis adfærd indikerer, at deres trivsel og ud-
vikling er truet.
De fleste af vores børn og unge bor på skolen, men vi har 
også elever i dagskole. 

Vi har klasser fra 4. til 10. klasse. Der er få elever i 
klasserne, og der er ofte 2 undervisere i timerne. Her-
udover arbejder vi med specielt/intensivt tilrettelagt un-
dervisning (”kursusklasser”). Der bliver undervist i hele 
fagrækken, og vi vægter meget højt, at alle vores elever 
efter endt skolegang aflægger 9. klassesprøven og / eller 
10. klassesprøven.

Mange af vores elever er fagligt og socialt udfordret i det 
traditionelle skolesystem, så vi ved, vi skal gøre os 
umage med at finde den bedste vej til læring for den
enkelte elev.

Vi søger medarbejdere der:
Overordnet:
• har kendskab til den systemiske narrative pædagogik
• vil og kan arbejde både i skolen med undervisning og  
 efter skoletid med tilsyn
• kan udtrykke sig præcist og korrekt skriftligt

Skoledelen:
• har erfaring med skolens målgruppe herunder specielt/
 intensivt tilrettelagt undervisning
• kan arbejde systematisk med målstyret undervisning  
 og pædagogik sætte retning og rammer
• kan skabe betydningsbærende relationer til børn, der
 ikke nødvendigvis har gode erfaringer med skolegang
 og voksne
• har solid erfaring og er kompetent til at undervise i
 dansk, matematik, fysik og sprogfag

• har undervisningsdifferentiering som en naturlig del af
 lærerarbejdet
• har erfaring i at teste elever og dokumentere deres
 faglige progression

Husdelen:
• er stærk i relationsarbejdet
• indgår i vores vagtturnus (hverdage/aften/weekend) i 
 vores kostafdeling
• brænder for én eller flere fritidsaktiviteter

Vi tilbyder:
• en levende skole med dejlige unger og dygtige enga-
 gerede kolleger
• en skole, hvor anerkendelse, involvering, respekt, nys-
 gerrighed og vedholdenhed er i fokus 
• en skole, hvor arbejdet er teamorganiseret
• en skole, hvor der er supervision 
• en skole, hvor fælles efteruddannelse vægtes højt

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kon-
takte:

Skoleleder Steen Fuglsang, sf@ringekostskole.dk – 
62 62 20 80
Forstander Mariann Kordiff, mk@ringekostskole.dk – 
62 62 20 80

Se mere om skolen på vores hjemmeside:
www.ringekostskole.dk
Send din ansøgning hurtigst muligt og senest d. 24.
august 2015 til:

Ringe Kost- og Realskole
Att.: Steen Fuglsang
Vestergade 27, 5750 Ringe
E-mail: sf@ringekostskole.dk

Ringe Kost- og Realskole søger lærere

 Lærerstillinger 

Folkeskolen 
Næste nummer udkommer  

torsdag den 27. august
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Der er job at få i Halsnæs
Vi søger ti lærere samt en pædagogisk 
udviklings konsulent

Du kan blive en del af en spændende udviklingsproces med 
fokus på fagligt teamsamarbejde og læringsmålsstyring.

Vi har et godt samarbejdsklima, god energi og udviklingslyst. 
Sammen med DLF har vi udarbejdet et fælles forståelses- 
papir for vores fleksible arbejdsplads.

Vores skoler har god plads, både 
indendørs og udendørs. På Arre-
sø Skole udvikles en lærings- og 
bevægelsessti, mens Frederiks-
værk Skole kan indvie nye lokaler 
til udskolingen.

Lokalsamfundet fungerer som 
læringsrum med idrætsfacilite-
ter, naturområder og kulturelle 
begivenheder. Vi samarbejder med Unge- og Kulturcenteret, 
som udbyder en række spændende valgfag i kommende 
skoleår, som f.eks. entreprenørskab. Begge skoler ligger i 
gåafstand fra bus og tog.

Også plads til dig ”efter skole”
Halsnæs er Nordsjællands grønne hjørne med vand på tre 
sider og masser af skove og grønne områder. Vi har dejlige 
strande og hyggelige havnemiljøer – kun cirka en times 
offentlig transport fra København.

Her får du mere hus for 
pengene. m2-prisen ligger på 
cirka 16.000 kr. – det halve af 
i København. Vil du bygge selv, 
har vi billige byggegrunde til 
salg, og her er også adgang til 
lejeboliger.

Vi har et rigt foreningsliv,  
gode idrætsfaciliteter og et mangfoldigt kulturliv med uden-
dørskoncerter ved Gjethuset, kunst på Hundested Havn  
samt festival i økolandsbyen. Børnene bliver forkælet med  
natur-legepladser og spændende sommerferieaktiviteter.

Vi er stolte af Halsnæs – og her er ikke kun plads til dig,  
men også til din familie.

Se stillingsopslagene på halsnaes.dk.  
Ansøgningsfrist er fra den 23. august.

” I Halsnæs har vi en 
fælles målsætning om at 
skabe et skolevæsen, som 
bygger på samarbejde, 
retfærdighed og dialog.”
Michael Bie Andersen,  
fællestillidsrepræsentant for DLF

” Jeg har valgt at søge 
til Halsnæs, fordi jeg her 
får større fleksibilitet – og 
bedre løn pga. Halsnæs-
tillægget.”
Mads Donkin, 30 år, nyansat  
lærer på Frederiksværk Skole www.furesoe.dk/job

Vi søger tre nye lærere til fagene tysk, dansk, engelsk, idræt og 
matematik

Solvangskolen er en tresporet afdelingsopdelt skole med ca. 700 elever 
og 70 lærere/pædagoger. Skolen ligger ca. 10 minutters gang fra Farum 
Station tæt ved grønne områder og gode idræts- og sportsfaciliteter.

Du trives i et udviklingsorienteret læringsmiljø, og har en naturlig søgen 
efter at være medskaber af værdifulde og realistiske løsninger. På 
Solvangskolen vil du blive en del af et anerkendende og tillidsbaseret 
samarbejde, byggende på dialog og medinddragelse, hvor trivslen blandt 
personalet vægtes højt.

Alle tre stillinger er til besættelse fra 1. september eller hurtigst muligt 
herefter. Hvis du er vild med at undervise folkeskolens største elever og 
har linjefag eller tilsvarende kompetence i tysk og andre udskolingsfag 
– fx dansk, engelsk, idræt og/eller matematik - så har 7.-8. årgang efter 
sommerferien tre ledige skemaer – hvor et af dem kan blive dit! 

På 7. årgang vil du derudover blive en del af et pædagogisk indsats- og 
udviklingsområde omkring iPads i undervisningen, hvor iPad’en med 1:1 
løsning vil være en integreret del af undervisningen som en del af skolens 
It- og mediestrategi

Interesseret? Så gå ind på www.furesoe.dk/job, hvor du søger og kan 
læse hele stillingsopslaget.

Ansøgningsfristen er mandag den 24. august kl. 12.00. 

”Solvangskolen skal ikke bare være en skole, men en lærende skole i alle 
led – for ingen er klogere end os alle!”

Lærere til udskolingen 
på Solvangskolen i Farum

Fo
to

: S
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ng

sk
ol

en

 Lærerstillinger 

144574 p48-65_FS1315_Lukkestof.indd   56 10/08/15   15.54



F O L K E S K O L E N  /  1 3  /  2 0 1 5  /  57 

Store Heddinge Skole søger lærere til udskolingen,  
mellemtrinnet og indskolingen

Børn & Unge

Store Heddinge Skole har igennem de 
senere år gennemgået en stor udvikling, 
og vi er nu i fuld gang med at implemen-
tere den nye skolereform. I de kom-
mende år skal vi efter- og videreuddanne 
underviserne, og vi søger derfor fem 
engagerede nye kollegaer, som kan være 
med til at bringe os hen mod vores mål, 
hvor trivsel og læring er i højsæde. Vi vil 
lave en stærk skole, som giver vores ele-
ver de bedst mulige forudsætninger for 
succes i deres videreuddannelse og i det 
hele taget i livet. Og vi er godt på vej.

Der er en stilling i indskolingen. Her 
vil ansøgere der kan dække dansk og 
engelsk blive højt prioriteret. 
• Stilling A: dansk, engelsk, kristendom, 

billedkunst, fagdelt læring & 
bevægelse, understøttende 
undervisning og læseløft for elever med 
læsefaglige vanskeligheder.

Indskolingen er kendetegnet ved et 
meget tæt samarbejde om den pædago-
giske tilgang og forberedelse af under-
visningen. Det nystartede projekt med 
rullende indskoling og aldersintegrerede 
grupper tegner til at gøre, at undervi-
serne i endnu højere grad lykkes med at 
løfte eleverne.

Endvidere er der en stilling på mellem-
trinnet. Her vil især ansøgere der kan 
dække musik blive højt prioriteret.
• Stilling B: Musik og hvis det kan lade 

sig gøre matematik, natur/teknologi, 
lektiehjælp/faglig fordybelse. Primært 
5. og 6. årgang. 

Store Heddinge Skole er udtaget til 
demonstrationsskole for Undervisnings-
ministeriet for udeundervisning, og 
underviserne i afdelingen glæder sig til 
i endnu højere grad at dygtiggøre sig 
inden for området. Samarbejdskulturen 
på mellemtrinnet er kendetegnet ved 
engagement og godt samarbejde.

De tre af stillingerne er i udskolin-
gen, og vi har brug for en ”saltvands-
indsprøjtning” af undervisere, der kan 
dække det naturvidenskabelige område 
herunder ikke mindst fysik/kemi.
• Stilling C: fysik/kemi, matematik, 

biologi, geografi, understøttende 
undervisning, fagdelt læring & 
bevægelse og lektiehjælp/faglig 
fordybelse. Primært 7. årgang og 
biologi og geografi i specialklasse.

• Stilling D: fysik/kemi, matematik, 
biologi, geografi, valgfag, 
understøttende undervisning, 
lektiehjælp/faglig fordybelse, fagdelt 
læring & bevægelse og enkeltstøtte. 
Primært 8. årgang og lidt 7. årgang. 

• Stilling E: fysik/kemi, matematik, 
biologi, geografi, valgfag, lektiehjælp/
faglig fordybelse og fagdelt læring & 
bevægelse. Primært 9. årgang og lidt 8. 
og 7. årgang. 

På Store Heddinge Skole satser vi hårdt 
på det naturvidenskabelige område, 
og Stevns kommune har med hjælp 
fra Mærskfonden iværksat et omfat-
tende efteruddannelsesprogram kaldet 
Naturlig-Vis. Ind under det projekt etab-
lerer vi i de kommende skoleår et antal 
lektionsstudiegrupper, samtidig med at vi 
efteruddanner i linjefag og diplomuddan-
nelser. Til maj sender vi de undervisere 
der underviser i fysik/kemi af sted på 
en uges studietur til New York til World 
Science festival. Lige nu arbejder vi på at 
etablere et ”Engineering Lab” på skolen. 
Så hvis du brænder for dette område, er 
Store Heddinge Skole stedet at være.

Der er som udgangspunkt tale om fem 
stillinger på fuld tid, men alt efter hvor-
dan vi ellers kan få tingene til at gå op, 
kan stillingerne også være på nedsat tid. 
Fagområder, klassetrin og skema ligger 
fast for det kommende skoleår, men på 

sigt er der god mulighed for andre fag-
områder, afdelinger, opgaver mm. 

På Store Heddinge Skole vil vi gerne 
sikre, at nyansatte falder godt til, og lyk-
kes med de opgaver man har. Vi har der-
for etableret en ordning, som indbefatter, 
at nyansatte medarbejdere det første år 
har nedsat timetal, typisk 2 til 4 lektioner 
i forhold til sine kollegaer. At nyansatte 
dels indgår i mentorforløb med en kol-
lega, og dels modtager supervision/spar-
ring fra ledelsen i organiseret form og 
efter MED udvalgets retningslinjer. 

Tiltrædelse den 1. oktober 2015. Løn og 
ansættelse i henhold til relevant overens-
komst. 

Yderligere oplysninger ved henven-
delse til afdelingsleder for udskolingen 
Flemming Michaelsen tlf. nr. 5657-5494 
/ flemmich@stevns.dk, til afdelingsleder 
for indskolingen Jeanette Mortensen tlf. 
nr. 5657-5495 / jeamor@stevns.dk eller 
skoleleder Jannick S. Mortensen tlf. nr. 
5657-5490 /  jannmort@stevns.dk

Ansøgningen med relevante bilag sen-
des via kommunens hjemmeside, under 
fanen Ledige stillinger senest tirsdag 
den 18. august 2015. Der vil blive 
afholdt samtaler i uge 35.

Stevns Kommune kræver en udvidet 
straffeattest (§ 22-attest) og en børne-
attest (§ 36-attest) inden ansættelse i 
ovennævnte stilling.

Se hele stillingsopslaget på  
www.storeheddingeskole.dk

 Lærerstillinger 
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 Stillinger ved andre institutioner 

SCIENCETALENTER
– de gode kan blive de bedste

ScienceTalenter er Undervisningsministeriets 
nationale center for naturvidenskabelig talentpleje 
og -udvikling. ScienceTalenter har til huse i Mærsk 
Mc-Kinney Møller Videncenter, og hører under Sorø 
Akademis Skole, som er ministeriets skole og landets 
eneste statsskole.

ScienceTalenter 
søger talentchef
Talentchefen skal stå i 
spidsen for den nationale 
talentpleje inden for natur-
videnskab af børn og unge i 
alderen 12 til 20 år.

Søg jobbet hvis du: 
• Har lyst og evne til at stå i spidsen for et   
 ambitiøst projekt, som handler om at skabe  
 de bedste rammer for talentfulde unge i   
 hele landet
• Kan være en dygtig og inspirerende leder   
 for ScienceTalenters medarbejdere
• Kan bidrage til videreudvikling af Science-  
 Talenters vision og strategi, så centret også  
 fremover vil være blandt de førende i verden
• Er en dygtig formidler og har en  
 naturfaglig/-videnskabelig baggrund

Se hele stillingsannoncen på  
www.sciencetalenter.dk 
under aktuelt_ledige stillinger

Ansøgningsfrist 28. august 2015.

Genopslag

Vindinge skole søger lærer til 
Pædagogisk Læringscenter
Vindinge Skole søger en uddannet lærer, skolebibliotekar og 
vejleder til skolens pædagogiske læringscenter (PLC) pr. 1. 
oktober 2015. Vi har både bøger og IT i vores læringscenter, og 
du har styr på det hele.

Dit arbejde omfatter: Skolens pædagogiske læringscenter/
bibliotek, vejledning i digitale og fysiske undervisningsmaterialer 
samt i anvendelse af pædagogisk IT og medier i undervisningen 
og dansk og klasselærerfunktion i 5. klasse. Ca. 10 lektioner.

Yderligere oplysninger: Du kan få mere information om 
stillingen på www.roskilde.dk/job.
Ansøgningsfrist den 21. august 2015.

www.roskilde.dk/job

Ansøgningsfrist: 24. august 2015 kl. 10

Læs hele stillingsopslaget og søg online på 
www.koege.dk/job

Skovboskolen søger lærer 
til udskolingen 
med fagene fysik/kemi, og matematik 
pr. 1. oktober 2015

ER du visionær, udviklingsorienteret og fagligt 
velfunderet og har du samtidig lyst til at være 
med til en løbende udvikling af skolens lærings-
design og værdigrundlag - er dette lige noget for 
dig! 

 Lærerstillinger 
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 Stillinger ved andre institutioner 

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

www.frederikssund.dk

Plejefamilier  
til døgnopgaver
 

Vi har flere dejlige børn, som venter på 

den rigtige familie. Er I ikke godkendt 

som plejefamilie, men har en relevant 

faglig baggrund og interesse for 

området, opfordrer vi jer til at søge.

 Vi foretrækker plejefamilier som bor 

på sjælland, og da der blandt andet er 

tale om ganske små børn, tillægges 

jeres alder i disse opgaver stor betydning.   

For nærmere information om de  

enkelte opgaver samt ansøgningsfrist 

henvises til www.frederikssund.dk 

under job.

Vi søger en
implementerings- 
og leverancekonsulent
til Systematic i Aarhus
Du vil spille en central rolle i  
idriftsættelsen af et nyt IT-system  
til danske folkeskoler.

Læs mere på systematic.com/implement

Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, Silkeborg Kommune

Afdelingsleder for sosu-uddannelserne

§ Ansøgningsfristen er den 14/08/15

Net-nr. 19155

Kulsbjerg Skole, Stensved-afdelingen, Vordingborg Kommune

Afdelingsleder til Kulsbjerg Skole

§ Ansøgningsfristen er den 24/08/15

Net-nr. 19170

Langhøjskolen, Hvidovre Kommune

Afdelingsleder til Langhøjskolen

§ Ansøgningsfristen er den 19/08/15

Net-nr. 16109

Stensagerskolen, Aarhus Kommune

Afdelingsleder til Stensagerskolen

§ Ansøgningsfristen er den 31/08/15

Net-nr. 19181

Ullerup Bæk Skolen, Fredericia Kommune

Afdelingsleder til Ullerup Bæk Skolen

§ Ansøgningsfristen er den 16/08/15

Net-nr. 16113

Børne- og Ungdomforvaltningen, Københavns Kommune

Er du ambitiøs og strategisk?

§ Ansøgningsfristen er den 28/08/15

Net-nr. 18154

Dagmarskolen, Ringsted Kommune

Viceskoleleder, evt. afdelingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 17/08/15

Net-nr. 19194
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Center for dagtilbud og skoler, Greve Kommune

Kan du vice vejen, når den skal regnes ud?

§ Ansøgningsfristen er den 30/08/15

Net-nr. 18153

Bolderslev Skole, Aabenraa Kommune

Leder til Bolderslev Skole

§ Ansøgningsfristen er den 14/08/15

Net-nr. 16077

Nordskolen, Odsherred Kommune

Skoleleder til Nordskolen

§ Ansøgningsfristen er den 04/09/15

Net-nr. 16071

Skovbakkeskolen, Odder Kommune

To ildsjæle søges til pædagogisk ledelse

§ Ansøgningsfristen er den 19/08/15

Net-nr. 19167

Kalundborg Kommune

2 psykologer til Kalundborg Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 07/09/15

Net-nr. 19180

Tovshøjskolen, Aarhus Kommune

Ambitiøs læsespecialist til Tovshøjskolen

§ Ansøgningsfristen er den 20/08/15

Net-nr. 16107

Parkvejens Skole, Odder Kommune

Børnehaveklasseleder/lærer

§ Ansøgningsfristen er den 15/08/15

Net-nr. 19159

Børneungecenter for Rehabilitering, Lyngby-Taarbæk Kommune

Lærer inden for specialundervisningsområdet 

§ Ansøgningsfristen er den 19/08/15

Net-nr. 16125

Parkvejens Skole, Odder Kommune

Barselsvikar til Parkvejens Skole i Odder

§ Ansøgningsfristen er den 15/08/15

Net-nr. 19158

Frederiksborg Byskole, Hillerød Kommune

Lærer til en fuldtidsstilling

§ Ansøgningsfristen er den 13/08/15

Net-nr. 16132

Børn og Unge, Inklusionscenter Roskilde, Roskilde Kommune

2 tale-høre-konsulenter søges 

§ Ansøgningsfristen er den 14/08/15

Net-nr. 19154

Campusskolen Ringsted, Ringsted Kommune

Endnu flere dygtige lærere søges

§ Ansøgningsfristen er den 01/09/15

Net-nr. 16085

Fredensborg Skole, Fredensborg Kommune

Lærer til indskolingen august 2015

§ Ansøgningsfristen er den 13/08/15

Net-nr. 16089

Fredensborg Skole, Fredensborg Kommune

Fredensborg Skole søger sciencelærer

§ Ansøgningsfristen er den 13/08/15

Net-nr. 16072

Vangeboskolen, Rudersdal Kommune

Engageret og fagligt stærk skolepædagog 

§ Ansøgningsfristen er den 14/08/15

Net-nr. 16119

Marienhoffskolen, Syddjurs Kommune

Fuldtidslærer til dansk og engelsk

§ Ansøgningsfristen er den 23/08/15

Net-nr. 19185

VUC Syd, Haderslev Kommune

VUC Syd søger kolleger

§ Ansøgningsfristen er den 19/08/15

Net-nr. 19186

Vigersted Skole, Ringsted Kommune

Lærer til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 24/08/15

Net-nr. 19196
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Billums Privatskole, Lyngby-Taarbæk Kommune

Genopslag: lærer til dansk, samfundsfag, idræt

§ Ansøgningsfristen er den 20/08/15

Net-nr. 19166

Tjørnegårdskolen, Roskilde Kommune

Genopslag – inklusionspædagog søges

§ Ansøgningsfristen er den 14/08/15

Net-nr. 16105

Hornbæk Skole, Helsingør Kommune

Har du høje ambitioner på elevernes vegne?

§ Ansøgningsfristen er den 24/08/15

Net-nr. 16128

Hellebækskolen, Helsingør Kommune

To lærere til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 14/08/15

Net-nr. 16084

Johannesskolen, Frederiksberg Kommune

Engageret tysklærer

§ Ansøgningsfristen er den 13/08/15

Net-nr. 16106

Nordstjerneskolen, Gribskov Kommune

Lærere

§ Ansøgningsfristen er den 20/08/15

Net-nr. 16135

Holmebækskolen, Køge Kommune

Lærere til Holmebækskolen 

§ Ansøgningsfristen er den 17/08/15

Net-nr. 16116

Solvangskolen, Furesø Kommune

Lærere til udskolingen på Solvangskolen

§ Ansøgningsfristen er den 24/08/15

Net-nr. 16136

Vemmelev Skole, Slagelse Kommune

Lærere Vemmelev Skole

§ Ansøgningsfristen er den 14/08/15

Net-nr. 16137

Endrupskolen, Fredensborg Kommune

Matematik- og naturfagslærer – genopslag

§ Ansøgningsfristen er den 20/08/15

Net-nr. 19179

Herfølge Skole, Køge Kommune

Matematiklærer og teamkoordinator

§ Ansøgningsfristen er den 14/08/15

Net-nr. 16070

Askovfonden, Københavns Kommune

Engageret lærer i engelsk og dansk 

§ Ansøgningsfristen er den 20/08/15

Net-nr. 16075

Børne- og Ungeforvaltningen, Køge Kommune

Pædagogisk administrativ konsulent

§ Ansøgningsfristen er den 23/08/15

Net-nr. 16151

PPR, Odsherred Kommune

Tale-høre-konsulent søges til PPR

§ Ansøgningsfristen er den 21/08/15

Net-nr. 16152

Herstedøster Skole, Albertslund Kommune

To lærere – engelsk/musik og mat./svømning

§ Ansøgningsfristen er den 23/08/15

Net-nr. 19172

Basen Skole, Københavns Kommune

Lærere søges til skole- og dagbehandling 

§ Ansøgningsfristen er den 19/08/15

Net-nr. 16142

Borup Skole, Køge Kommune

Lærer til Borup Skole

§ Ansøgningsfristen er den 20/08/15

Net-nr. 19176

Rødovre Kommune

Lærer til ungdomsskolens heltidsundervisning

§ Ansøgningsfristen er den 13/08/15

Net-nr. 16139
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Stressfri zone på Rømø 
med Havudsigt
Lækker smagfuld ferie-
bolig i Havneby på Rømø. 
Velvære og havudsigt.
Telefon: 51764750 
www.romo-feriehus.dk

ATHEN - ferielejlighed 
lige midt i centrum 
Med panoramaudsigt 
over Akropolis. 4v – midt 
i centrum - ud til åben 
grøn plads med cafeer. 
Fra 5 dage.
Telefon: 20598057 
www.athen4u.dk

Lejlighed i Berlin, 
Prenzlauer Berg.
Lejlighed med altan, til 
4 pers. udlejes. Kontakt 
25671484. http://sites.
google.com/site/berlin-
prenzlauerberg/
Telefon: 25671484

Stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
400-550€/uge.  Se 
www.casavila.dk
Telefon: 20781416 
www.casavila.dk

Sommerhus ved 
Vesterhavet
Vi udlejer vores hyggelige 
sommerhus ved Tranum 
Strand med 6 soveplad-
ser 100 m fra havet. 
Telefon: 98235046 - 
29865430 
www.perhyttel.dk

Nyd sommer og efterår i 
stråtækt gård ved Møn
Smuk gård midt i den 
idylliske Nyord By udle-
jes som feriebolig. Der er 
plads til 10 personer. Pris 
fra 3000 kr.
Telefon: 30744140 
www.nyordgaard.dk

Værelse ?
HJÆLP. Vores datter skal 
studere på KU. Da vi bor 
på Bornholm, mangler 
hun et værelse.
Telefon: 40479421

Skønt lille sommerhus 
med havudsigt. 
Vores lille perle udlejes 
til roligt par i uge 29, 30, 
31. Soveværelse på 1.sal, 
brændeovn, cykler. Vor-
dingborg.
Telefon: 26 45 22 66

Lille lejlighed i hjertet 
af Frederiksberg
Dejlig lys 2. vær. lejlighed 
i roligt kvarter, 5. min. fra 
metro, 10 min. fra søerne 
udlejes til max 2 personer
Telefon: 21757146

Nordlangeland
Hyggeligt husmands-
sted i pragtfuld natur nær 
Langelands nordspids.
Telefon: 40451422

Sort sol i Tøndermarsken
Oplev fugletrækkene midt 
i Nationalpark Vadehavet 
(Tøndermarsken).
Telefon: 25305891 / 21416151 
www.marskgaard.dk

Maleriske skønne 
Odsherred
Idyllisk hus på ugenert 
stor grund nær skov/
strand. 4 sovepl+2. 
3500kr/uge+el. Også 
udenfor ferier og week-
ends
Telefon: 23306910

Lej sommerhus 
-  tilbud nu!
Sommerhus på Mari-
elyst (Falster) nær van-
det plads til 10 personer 
udlejes i uge 26 0g 27. 
Ring: 22899170 aften
Telefon: 22899170

Sandager Næs Assens. 
Sommerhus 90 m2

3 vær. m. hver 2 senge, 
hems, stue/køkken, spa, 
sauna. Alt i hårde hvide-
varer. Dejlig lukket have. 
Mobil 40832823
Telefon: 40832823

Sommerhus tæt 
ved Skagen.
Bratten Strand. Virkelig 
dejligt sommerhus med 
god beliggenhed udlejes. 
Priser fra 3900 i skoler-
nes sommerferie.
Telefon: 29293002

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

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

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

Sct. Jørgens Skole, Næstved Kommune

To lærere søges til Sct. Jørgens Skole

§ Ansøgningsfristen er den 20/08/15

Net-nr. 16123

Center for HR og Personale, Greve Kommune

To udviklingskonsulenter søges

§ Ansøgningsfristen er den 18/08/15

Net-nr. 17151

Videnscenter for tale, sprog og læsning, Frederikssund Kommune

2 nye lærere

§ Ansøgningsfristen er den 13/08/15

Net-nr. 16122

Skottegårdsskolen, Tårnby Kommune

Vil du være med til en stor kulturforandring?

§ Ansøgningsfristen er den 30/09/15

Net-nr. 16153

Virum Skole, Lyngby-Taarbæk Kommune

Lærer til matematik og idræt

§ Ansøgningsfristen er den 21/08/15

Net-nr. 19178

Sex & Samfunds nationale afdeling, Københavns Kommune

Projektleder til Sex & Samfund

§ Ansøgningsfristen er den 17/08/15

Net-nr. 16098

Syddjurs Provsti, Syddjurs Kommune

Provstisekretær søges til Syddjurs Provsti

§ Ansøgningsfristen er den 21/08/15

Net-nr. 19175

Vangeboskolen, Rudersdal Kommune

Nye lærere 

§ Ansøgningsfristen er den 21/08/15

Net-nr. 16120
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Ferielejlighed med 
udsigt over Limfjorden
Ferielejligheden (6 perso-
ner) ligger et stenkast fra 
Limfjorden i Vestjylland.
Telefon: 28390629 
www.bjerghus.dk

rubrikannoncer

KLAG!  
hvis du ikke 

får bladet
Gå ind på folkeskolen.dk  

og klik på  
“KLAG OVER BLADLEVERING”   

Så ryger din besked omgående  
videre til distributøren.

Eller ring til DLF’s  
medlemsafdeling på  

33 69 63 00,  
hvis det er nemmere for dig.

Så er vort nye katalog udkommet

“De bedste

grupperejser 

i Europa”

– ring efter gratis katalog

NORDEN – Færøerne, Island, Grønland

STORBRITANNIEN
London og Edinburgh 

samt mindre byer i 

hele Storbritannien

AKTIVITETS-

TURE TIL 

NORGE,  

SVERIGE OG 

TJEKKIET

Vesterbro 89 · 9000 Aalborg

Tlf. 98 12 70 22
eller ring til os

www.eurotourist.dkBestil kataloget på

Mød os på 

www.facebook.com/eurotourist9000

STORBYERNE
Amsterdam, Barcelona, Berlin, 

Bruxelles, Budapest, Dublin,  

Hamburg, Krakow, Madrid, Prag, 

Paris, Rom - stort set hele Europa

NYHEDER
Flodbåde i Holland

Flyrejser til Lissabon og Istanbul

Book vores Berlin-temarejse til efteråret 2015 og januar/feb-
ruar 2016. Tag en snak med vores erfarne BERLIN-eksperter 
- så er jeres skolerejse i de bedste hænder! 

Ring GRATIS på 8020 8870 og få en snak om mulighederne 
og måske et godt tilbud på jeres skolerejse - også hvis I ikke 
rejser til Berlin.

Tommy Iversen

alfatravel.dk - info@alfatravel.dk - 80 20 88 70

5 DAGE I BERLIN 
INKL. PROGRAM:
-4 overnatninger på hostel 
-Busrejse med rutebus t/r
-Guidet cykeltur ved Berlin Muren 
-Guidet rundvisning Hohenschönhausen
-Entré ved Museum am Check Point C. 

 
FULD PROGRAMPAKKE

BERLIN 
FRA 1.298,-

Lise Sloth Pedersen

alfa-folkeskolen_Berlin_aug15.indd   1 8/3/2015   2:17:06 PM

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

Lillehøjvej 2 • 8600 Silkeborg  
info@berlinspecialisten.dk • Tlf. 8646 1060 

www.berlinspecialisten.dk

Folkeskolen 59x30.indd   1 18-12-2014   09:38:41

NORGE -  SVERIGE
Skirejser for skolegrupper med priser fra 
kr. 1.685,00 inkl. liftkort.

Fyns skole- og grupperejser
www.fyns-skolerejser.dk · tlf. 4040 8564/6482 2470 

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

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

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

bo på det sjoveste vandrerhjem

Besøg Universe/Dybbøl 1864

www.lejrskolesønderborg.dk
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Følg med og deltag i debatten på

Folkeskolen 
Næste nummer udkommer  

torsdag den 27. august
Forslag til studiebesøg i Barcelona: 
• Byrundtur til fods eller på cykel • Gaudi tema tur
• La Sagrada Familia

STUDIEREJSE TIL
BARCELONA
5 dg./4 nt. 
fly fra kr.
NU OGSÅ FLY FRA BILLUND

 1.980,-

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:
Edinburgh, fly, 5 dg/4 nt................... fra kr.  1.995,-
Amsterdam, fly, 4 dg/3 nt................. fra kr.  1.785,-
Berlin, m. rutebus, 4 dg/3 nt............. fra kr.  795,-
Istanbul, fly, 6 dg/5 nt...................... fra kr.  2.225,-
Rom, fly, 5 dg/4 nt............................ fra kr.  1.990,-

Kompetent rådgivning til studierejsen
Hos BENNS sætter vi en ære i at give jer den allerbedste 
rådgivning. Vi skræddersyer rejserne efter jeres ønske, så I 
får mest muligt ud af jeres studierejse både fagligt og socialt.

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

Pris pr. person i 
flersengsværelse
på hostel

Top 3 faglige besøg i Prag:
• Theresienstadt • Skoda Fabrikkerne • Foredrag med 
tidligere ansat ved den danske ambassade

Kontakt Helle
tlf: 46 91 02 49
hebe@benns.dk

www.benns.dk

Andre rejsemål:
London, fly, 5 dg/4 nt.............................. .. fra kr. 1.865,-
Paris, fly, 5 dg/4 nt...................................... fra kr.  1.975,-
Dublin, fly, 5 dg/4 nt........................................ fra kr.  1.895,-
Firenze, fly, 5 dg/4 nt................................ fra kr.  2.245,-
Budapest, egen bus, 6 dg/3 nt.............. fra kr.  1.570,-

Dit personlige
rejsebureau

1.525,-
 med fly,

5 dg/4 nt.

PRAG
fra kr.

IDRÆTSLEJRSKOLE SåvEL SOm aLm. LEJRSKOLE 
To idrætshaller samt en svømmehal m.m.

Brøndumvej 14-16 / 9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 11 90 / jammerbugt@idraetscenter.dk

www.idrætscenterjammerbugt.dk

Se ny
hjemmeside
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Formand
Lærerstuderende Bob Bohlbro, 3092 5515, bobo@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

Forsidefoto: Kristian Granquist

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 Jørgen Mandrup Nielsen 
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden 

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

KOM  
TIL  
MIG

TRANE  
NØRBY:

F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E
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BEDRE START
FORBEREDELSE AF  

SKOLEÅRET I SKJERN
L Æ S  S I D E  3 1

L Æ S  I N T E R V I E W  S I D E  6

Den nye  
undervisnings- 
minister opfordrer  
skoler og lærere til  
at henvende sig  
til hende – hun  
lover frihed og  
dispensationer. 1 ÅR

MED NYE FÆLLES MÅL  
PÅ UTTERSLEV SKOLE

L Æ S  S I D E  1 8

FORSKER: DROP AMBITIONERNE, LÆRERE!
REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 26: 
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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 nu-
levende 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 / 85

»Hej, alle sammen, jeg – pyyha, 
her trænger da godt nok til en ud-
lufter – jeg hedder Ellen. Lad mig 
… lige … skrive … det … på tavlen, 
sådan dér. El-len, okay? Jeg er je-
res nye minister. Jeg regner med at 
skulle have jer de næste fire år. 

Jeg skulle hilse fra jeres gamle 
minister. Christine er ked af, at hun 
ikke fik sagt ordentligt farvel før 
sommerferien. Men hun så også lidt 
lettet ud.

Jeg har jo hørt en del om jer også 
fra nogle af de andre, der har haft jer, 
og vi – ja, vi er jo nødt til at få det til 
at fungere på den ene eller anden 
måde, lige sid stille dernede! 

Lad mig se, jeg sender lige de her 
rundt – vil du tage én og sende vi-
dere? – så I alle sammen kan lave et 
navneskilt. Sssschhy-schy-schy, det 
kan I godt gøre uden at … ssschyyh, 
jer dér, stop så! 

Først og fremmest vil jeg gerne 
have, at I lige lægger mærke til en 
vigtig ting. Nemlig at jeg faktisk ser 
helt sød ud, nærmest tilforladelig 
– ved I godt alle sammen, hvad det 
betyder? 

Nogle af jer glemmer måske helt, 
når I ser mig og hører min søde dia-
lekt, hvem jeg faktisk repræsenterer, 
og hvem jeg plejer at arbejde sam-
men med. Det skal jeg nok minde jer 
om de næste fire år. 

Men jeg synes, vi skal starte 
med en ordentlig evaluering af 
nogle af de ting fra reformen, som 
jeg i øvrigt mener, at vi bare skal 
fortsætte med at sige er Christines 
skyld, selv om – ja, du siger? Nej: 
Evaluering. Altså undersøgelse, et 
serviceeftersyn, forstår du? Er der 
nogen, der … ligesom Irak-kommis-
sionen? Nej, gud fri mig vel, det er 
noget helt andet, nu skal du ikke 
være flabet. Hør nu. 

I får lige nogle spørgsmål op på 
den her … æh … æh. Øh? Plejer den 
ikke at virke? It-support? Nå, men så 
læser jeg dem op, for jeg skal nemlig 
have testet jer, det har jeg lovet Lars 
nede på ledelsesgangen – nej hov, 
hvorfor pakker du dine ting sam-
men, I må da ikke gå hjem allerede, 
har Christine ikke lært jer det? … 
Lokalaftale? Åh, I er da også bare 
sådan nogle … små … Men jeg skal 
have målt jeres lærings- æh, det er 
vigtigt, vi skynder os, og målstyring 
er – argh, hvorfor kan jeg nu pludselig 
ikke komme på nettet? – vi skal lave 
turbo- … lektie- … jeg skal vise jer, at 
jeg kan styre sådan en flok … dovne 
… kaffestinkende … kridtindsmurte … 
smugrygende … piratbukseklædte … 
Jussi-læsende … Joanna-klimtende 
… socialister, det er, hvad I er, OG SID 
SÅ STILLE, ANDERS B.! … men jeg 
skal nok få jer strammet op og testet 
igennem og målt og afrettet inden … 
inden … inden … 

Jamen, inden I for pokker skal 
have en ny minister igen, ikke?! Der 
går måske slet ikke så længe«.

Hej, alle sammen,  jeg hedder Ellen,  og jeg skal have  jer de næste  
fire år. 
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