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Vi arbejder for et Danmark 
helt fri for affald

Børnenes  
Affaldsindsamling
Fra den 28. marts - 1. april

Affaldsproblemet er ikke til at tage fejl af.  
Ifølge Eurostat er vi det folkefærd i EU, der 
producerer mest affald per indbygger. 

Vi køber mere og mere take-away – eksempelvis 
bruger vi hvert år 130 millioner engangskopper. 
Mange af dem ender som affald i vores natur.

Invitér børnene med ud og saml affald 
– og gør sammen en forskel.

affaldsindsamlingen.dk 
Under Danmarks Naturfredningsforening

NYHED
På affaldsindsamlingen.dk/portal  

finder du inspiration til jeres indsamling. 
Materialet er opdelt på alder og emner. 

 (Åbner 1. marts).
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Leder

Sammen på tur

Man bliver ret stolt af folkeskolen, når man kigger rundt i 
skolens virkelighed lige nu. Ikke af politikerne, ikke af ram-
merne, men af lærere, skoleledere og elever, som tackler en 
umulig situation med tårnhøje smittetal og uforudsigelighed. 
Det sker med en opfindsomhed og fokus på løsninger, som 
resten af verden kunne lære noget af.

Samtidig er der nogen, som har tid til at fokusere på ele-
vernes trivsel og lægge planer for, hvad der skal ske efter 
covid-19. Højst overraskende viser en lille undersøgelse, 
som redaktionen har gennemført i Folkeskolens Lærerpanel, 
nemlig at den gode gamle lejrskole både sidste år og i år 
får plads i skolen. Mange har nok troet, at lejrskoler for 
længst var sparet og målstyret væk. Men ifølge den lille 
undersøgelse blev der sidste år gennemført lejrskoler på to 
tredjedele af de skoler, der var med i undersøgelsen. Og i 
år er der faktisk ti procent af skolerne, som planlægger med 
flere lejrskoler. 

For der er fokus på elevernes trivsel, som det hedder med 
et blodfattigt begreb. Det dækker i den praktiske virkelighed 
over, at eleverne blandt andet har brug for at få pustet nyt 
liv i klassens fællesskab. Det har en værdi i sig selv. Og det 
er også en forudsætning for, at eleverne kan indhente det 
såkaldte faglige efterslæb. For uden et fællesskab at hvile 
i bruger eleverne rigtig meget energi på at overleve i grup-
pen. Her spiller lejrskoler en vigtig rolle.

Som en lærer siger: “Vi kunne mærke, at mange af dem 
havde mistet kontakten til hinanden, og lejrskolen handler 
om det store klassefællesskab. De får øje på, hvad de kan 
bruge hinanden til på sådan en tur”.

Ingen foregøgler sig, at det løser alle problemer, og der 
er jo elever, som bliver kede af det undervejs. Men netop 
lejrskolen giver mulighed for, at eleven kan opleve, at det 
hjælper at række ud til kammeraterne eller læreren. 

En tiendedel af kommunerne har valgt at spare lejrskolen 
væk. Det er dumt. Der er nok ikke mange udgifter, som 
giver så god mening som en tur med klassen. Til foråret, når 
det hele forhåbentlig er overstået.

Lærerne og skolerne har fuld 
opmærksomhed rettet mod
at puste nyt liv i klassens 
fællesskab. Her spiller 
lejrskolen en vigtig rolle.

Hanne Birgitte Jørgensen                                                                                                    
ansv. chefredaktør

HJO@FOLKESKOLEN.DK
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Charlotte Agerby Schultz har 
været vikar i folkeskolen. Det 
burde flere prøve, mener hun.
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 VIGTIGE

En klar udmelding fra undervisnings-
ministeren nu om sommerens  
VALGFAGSPRØVER.  Det er, hvad de fire 
faglige foreninger for fagene håndværk og 
design, musik, billedkundskab og madkund-
skab anmoder om i et fælles åbent brev til 
børne- og undervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil (Socialdemokratiet).  
Foreningerne bakker op om et forslag fra 
Danmarks Lærerforening om, at det skal stå 
den enkelte skole frit for at beslutte, om 
prøverne i de fire valgfag til sommer skal 
gennemføres eller ej.

 

Imens de praktisk-musiske fag venter på 
svar fra Pernille Rosenkrantz-Theil på, om de 
får fri fra prøverne, siger hun, at skolerne har 
fået "kæmpestore FRIHEDSGRADER" til at 
håndtere problemerne som følge af corona-
pandemien. Så det er slet ikke nødvendigt at 
"bøje loven", som skoleledernes formand 
Claus Hjortdal var ude at sige.

"Der står ikke i lovgivningen, at man skal 
undervise den 17., 18. og 19. januar. Man kan 
omplacere skoledage, man kan aflyse al 
understøttende undervisning resten af 
skoleåret og så omplacere timer. Mulighe-
derne for at lukke ned og aflyse er meget, 
meget store", lød  det fra ministeren.

Og ni ud af ti skoler er begyndt at smage på 
friheden. Stort set alle skoler har nemlig 
skyndt sig at gøre SKOLEDAGEN kortere, da 
partierne i forligskredsen bag folkeskolere-
formen som led i en coronahjælpepakke 
kort før jul gav skolerne ekstraordinære 
frihedsgrader. Det viser en ny opgørelse fra 
Børne- og Undervisningsministeriet på 
baggrund af spørgeskemasvar fra 840 af 
landets folkeskoler. Kun 84 af skolerne har 
svaret, at de ikke har afkortet skoledagens 
længde i skoleåret 2021/2022. 

1

3

2

Redigeret af msc@folkeskolen.dk

Mest læste:
Minister i stort interview:  
”Ny frihed vil give lærernes 
engagement en spand kul”

Mest debatterede:
Minister i stort interview:  
”Ny frihed vil give lærernes 
engagement en spand kul”

Dobbelt tid til 
klasselærerfunktionen
For grundskolelærere med 21 kontaktelever eller 
flere giver en ny norsk arbejdstidsaftale dobbelt tid 
til klasselærerfunktionen. ”Vi er blevet mødt på 
vores vigtigste og eneste krav”, siger 
Utdanningsforbundets leder. Aftalen vil give 
klasselærere 45 minutter til halvanden time mere i 
forberedelsestid om ugen.

Lærer må splitte sig i tre
Musiklærer Dorte Thomsen skal undervise sit valghold i 
musik i 8. klasse i deres stamklasser på grund af 
coronarestriktionerne. Det vil sige, at hun skal være i 
tre forskellige klasselokaler på samme tid. Det er ikke 
optimale betingelser for at lære et praktisk fag, mener 
hun og håber, at afgangsprøven bliver aflyst.

X2X2X2X2
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Bygning af robotter, programmering, godt samarbejde i klassen og 
konkurrence går op i en højere enhed i First Lego League, fortæller lærer 

Morten Schmidt. Han har haft en vinderklasse med fire gange på 20 år, og i 
år løb hans elever fra 6.d på Elsted Skole i Aarhus Kommune med en af 

vinderpladserne for deres løsning til pakketransport.
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Speciallærer Karoline Boe Carlsen op-
dagede ved en tilfældighed, at hendes 
hund har en særlig evne til at opsnuse 
elever, som tumler med humøret. Nu 
skaber den muskuløse bullmastiff 
Obelix tryghed for hendes elever med 
autisme tre-fire gange om ugen og be-
roliger dem til eksamen.

"Vi kan ikke altid læse eleverne så 
hurtigt som Obelix. Derfor er vi op-

mærksomme på, om han for eksempel 
søger hen til den samme elev igen og 
igen”, siger Karoline Boe Carlsen, der 
underviser på Mellervangskolen  
i Aalborg.

Instinktet gør Obelix i stand til at re-
agere på de dufte, mennesker udskiller, 
når de ændrer tanker, så når en elev er 
presset eller måske ked af det, går han 
hen og lægger hovedet på elevens skød. 

Obelix har et særligt  
instinkt, som gavner elever  
i specialklasse

LÆRERLIV

Karoline Boe Carlsen  

Speicallærer på  
Mellervangskolen i Aalborg
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Lærernes reaktioner på den nye frihed og de nye muligheder i 
Holbæk og Esbjerg har fået børne- og undervisningsminister 
Pernille Rosenkrantz-Theil til at se gevinsterne ved at sætte alle 
skoler fri. Foto: Thomas Arnbo

”Ny frihed vil give 
lærernes engagement 
en spand kul”

begyndelsen af corona. Lige pludselig var reglerne sat ud 
af spil, og man kunne bruge sin faglighed på en helt anden 
måde til at skabe den skole og hverdag, der skulle til for 
børnene".

Undervisningsministeren regner med, at der vil være 
tale om ét samlet lovforslag. Allerførst skal der opnås 
enighed om de hegnspæle, der skal blive stående – for 
eksempel at det, ligesom det er forudsat i forsøgene i 
Esbjerg og Holbæk, fortsat skal være gratis at gå i skole.

"Det vil så være et spørgsmål om at udvide med det 
antal kommuner, der vil være med, og med de ændringer, 
der nu kan være. Og så lægger vi op til, at kommunerne 
kan byde ind på, om de vil være med eller ej. Og min for-
nemmelse er, at de fleste kommuner gerne vil være med 
på folkeskoleområdet", siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

I Esbjerg og Holbæk ligger det i kortene, at skolerne 
også vil benytte sig af deres nye frihed til at beslutte, at 
de ikke vil gennemføre de nationale test – der om få år af-
løses af et helt nyt bedømmelses- og evalueringssystem. 
Men undervisningsministeren vil endnu ikke konkludere, 
om skolerne i resten af landet også får den mulighed, når 
de bliver omfattet af den nye frihed. 

ebm@folkeskolen.dk

Det var alvor og ikke bare et debatoplæg, da statsmini-
ster Mette Frederiksen (Socialdemokratiet) i sin nytårsta-
le lancerede den næsten totale frihed til kommunerne på 
blandt andet folkeskoleområdet.

For allerede fra begyndelsen af skoleåret 23/24 skal alle 
folkeskoler i landet have mulighed for at vælge en sko-
lehverdag fuldstændig fritaget fra overordnet styring og 
alverdens kommunale og statslige regler, lyder budskabet 
nu fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosen-
krantz-Theil (Socialdemokratiet).

"Der er for mig slet ingen tvivl om, at vi hen over de 
sidste 20-30 år i højere og højere grad har overstyret 
folkeskolen. Det har martret folkeskolen, fordi den i hele 
sin ånd nærmest står i modsætning til hele idéen om at 
detailstyre. Og det er det, der skal komme til sin endesta-
tion nu", siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun erkender, at den nye frihedskurs er den stik mod-
satte vej end den otte år gamle folkeskolereform, som 
socialdemokraterne i høj grad var penneførere på.

"Ja. Den reform og alle andre reformer før den de sidste 
20-30 år har haft meget store elementer af new public 
management i sig. Så det her er en anden retning for 
skolen, end der har været lagt de sidste mange år. Det er 
faktisk ret stort".

FRIHEDSFORSØG VISER VEJEN
Ministerens køreplan er nu at indkalde Folketingets par-
tier til forhandlinger i løbet af foråret for at få skruet en 
frihedsmodel sammen, som i sit indhold samtidig ligger 
så tæt på de igangværende frihedsforsøg i Esbjerg og 
Holbæk som muligt.

"Jeg tror, at det, at man går tilbage til en skole, som man 
havde engang, hvor man ikke detailstyrer og overstyrer, vil 
betyde, at lærernes engagement og lyst til at gå på arbej-
de vil få den samme spand kul, som vi i øvrigt oplevede i 

Om halvandet år skal alle folkeskoler 
have mulighed for at vælge en hverdag 
uden regler og styring, lyder det fra  
undervisningsministeren. 

Redigeret af: msc@folkeskolen.dk
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FORBRUGSLÅN 
TIL 4,9% P.A. 
– uden gebyrer og
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FORBRUGSLÅN 
TIL 4,9% P.A. 
– uden gebyrer og 

omkostninger

HVAD DRØMMER DU OM?
Drømme er unikke. De kan dreje sig om at renovere hjemmet eller forsøde 
tilværelsen.

Siden 1907 har Tjenestemændenes Låneforening  formidlet forbrugslån på billigst mulige vilkår 
til de tilsluttede organisationers medlemmer. Gennem årene har vi tildelt lån til mange forskellige 
typer af behov og drømme. Måske kan vi også hjælpe dig.

Hvis du er låneberettiget, kan du optage lån op til 50% af din faste årsløn. Lånet er uden om-
kostninger og gebyrer, og renten er blandt markedets laveste på forbrugslån.

Få mere information og beregn dit lån på tjlaan.dk.
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 “De fleste børn er vant til at se 
voksne med mundbind på. Derfor er 
det kun naturligt, at lærerne også 
kan bruge dem”.

 “Vi bliver presset 
meget hårdt på 
vores økonomi”.

 “Jeg får ondt i maven over, at jeg har 
teenagere, der gerne vil i skole og 
have normal undervisning, og det kan 
vi bare ikke give lige nu”.



10

Coronavikar 
er klar igen

Tårnhøje smittetal blandt lærere får kommunerne til at gå nye veje for at fylde 
hullerne. I Vejle Kommune har de gode erfaringer med at sende pædagogiske 
konsulenter ud som coronavikarer. For Charlotte Agerby Schultz var det en 
fantastisk oplevelse – og hun er fuld af ros til lærerne i folkeskolen.

Effekten af skolernes genåbning er slået igen-
nem på den hårde måde. Næsten fem procent 
af alle grundskolelærere blev testet positive 
for covid-19 op til dette blads deadline og kan 
dermed ikke komme på skolen og undervise. 
I tal var det over 5.000 nye smittede lærere på 
en uge. Dertil kommer et ukendt antal, som 
er nære kontakter, og så alle dem, der bare er 
“almindeligt” syge.

Tilsammen kan det gøre det ret så besvær-
ligt at drive en skole, hvor eleverne i princip-
pet skal undervises som normalt. Skoler over 
hele landet aflyser derfor timer og sender store 
elever hjem, fordi der mangler lærere til at stå 
for undervisningen. Samtidig prøver man man-
ge steder at gå nye veje for at dække hullerne:

I Guldborgsund har man gjort klar til at 
sende lærere ud på andre skoler end deres 

egne, mens skolelederne i Køge Kommune 
har meldt sig parate til at træde til, hvis det 
bliver nødvendigt. Og på Facebook efterlyser 
Varde Kommune for øjeblikket vikarer med 
“pædagogisk interesse”, der kan træde til med 
øjeblikkelig virkning.

Modellen med coronavikarer har Vejle alle-
rede gjort sig erfaringer med. Sidste vinter og 
forår stod kommunen i en desperat situation 
og sendte derfor sine pædagogiske konsulenter 
ud af kontorerne og ind i klasseværelserne. 
Charlotte Agerby Schultz var en af dem.

“Det var en virkelig god oplevelse”, siger 
hun i dag om sin tid som coronavikar på først 
Hældagerskolen og siden Kirkebakkeskolen. 
“Jeg tror, det var sundt for mig at komme ud og 
se skolehverdagen på en anden måde, end man 
gør som konsulent, og jeg er lige ved at sige, at 

det burde være obligatorisk for alle konsulenter 
at gøre den slags en gang imellem”.

OPLEVER EN ENORM 
OMSTILLINGSPARATHED

Nu er skolehverdagen ikke helt fremmed for 
Charlotte Agerby Schultz, for hun er uddannet 
folkeskolelærer og har også arbejdet i faget tid-
ligere. Men de sidste mange år har hun været 
konsulent, blandt andet på professionshøjsko-
len UC Lillebælt og nu altså i Vejle Kommune, 
hvor hun blandt andet arbejder med at skabe en 
god overgang mellem grundskole og ungdoms-
uddannelse. Så det er omtrent to årtier siden, 
hun sidst stod med et fuldt skoleskema.

“Jeg er rent ud sagt imponeret over omstil-
lingsparatheden og overskuddet blandt lærer-

ORD Stine Grynberg
FOTO Michael Drost-Hansen
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ne midt i en meget svær situation”, fortæller 
hun. “Der var kræfter til at tage godt imod 
mig og gøre mig til en del af holdet på lige 
fod med de andre. De satte sig ind i, hvad 
mine kompetencer var, og gav mig mulighed 
for at bruge dem. Så jeg følte aldrig, at jeg 
bare var ‘hende der fra kommunen’, eller at 
jeg blev sådan en ‘radiatorlærer’. Corona har 
ikke kun spredt os – det har på nogle punkter 
rykket os tættere sammen”.

Charlotte Agerby Schultz var først dansk- 
og matematiklærer i en 3.-klasse i tre ugers 
tid. Derefter fik hun ansvaret for 6.-klasserne 
i fem-seks uger på en anden skole, hvor 
hun virkelig følte, at hun fik sin egen rolle i 
lærergruppen og mulighed for at bruge sine 
kompetencer.

“Jeg er meget optaget af designprocesser 
og innovation, og det lyttede skolen til”, for-
tæller hun. “Så jeg kom til at stå for et pro-
jekt med den årgang, hvor jeg kunne bruge 
de kompetencer, og det var jo helt fantastisk 
både for mig, for eleverne og for skolen. 
Det vidner igen om overskud og kreativitet, 
at de ikke bare satte sådan en som mig til at 
‘lappe huller’ i skemaet, men så mig som en 
resurse, der kunne komme med merværdi til 
skolen, selv om jeg faktisk var der på grund 
af en nødsituation”.

Iderigdommen i coronaskolen var i det hele 
taget helt enorm, husker Charlotte Agerby 
Schultz.

“Uanset hvad, så fandt man en løsning”, 
fortæller hun. “Om det var, hvordan frikvar-
tererne skulle afvikles, så elevgrupperne ikke 
blev blandet, organiseringen af køen til hånd-
vasken eller at afholde onlineundervisning. 
Alt kunne på en eller anden måde lade sig 
gøre, og det er noget, jeg synes, vi skal huske 
på fremover. Lærerne er fulde af ideer, og det 
skal vi benytte os af, når vi udvikler skolen”.

MERE FORSTÅELSE FOR 
TRAVLHEDEN

Charlotte Agerby Schultz fik også en ny ind-
sigt i arbejdsmængden for kommunens lærere, 
fortæller hun.

“Hvor løber de stærkt! Det var jo noget med 

Pædagogisk konsulent Charlotte Agerby Schultz træder gerne til som coronavikar i folkeskoler, hvis 
det skulle blive nødvendigt. Her er hun på job i Spinderihallerne i Vejle.

nærmest at løbe på toilettet, mens en kollega 
holdt øje med mine elever”.

Skulle Vejle Kommune få brug for at sende 
de pædagogiske konsulenter ud igen i denne 
vinter, er Charlotte Agerby Schultz klar til at 
tage en tørn i coronaskolen.

“Det vil jeg gøre med glæde”, understreger 
hun. “Det har været både meningsfuldt og 

lærerigt at være en del af, det har givet mig 
kæmpe indblik i lærernes hverdag og en 
enorm respekt for det, de kan”. 

Hun holder en lille pause: “‘Respekt’ er 
nærmest blevet et slangord – men det er det 
ord, der bedst beskriver det, jeg fik”.

sga@folkeskolen.dk



Lejrskole med læringsoplevelser

Læring, oplevelser, kultur 
og historie i Helsingør
Helsingør Ferieby i Nordsjælland er 
den perfekte base for en lejrskole 
med læring, oplevelser og fælles-
skab. Spændende seværdigheder, 
kultur, natur og historie venter lige 
udenfor døren. Og med gode trans-
portmuligheder til og fra feriebyen er 
det nemt at komme rundt.
I samarbejde med Skoletjenesten har 
vi nøje udvalgt spændende lærings- 
oplevelser for eleverne. Tag f.eks. 
på udflugt til de nærtliggende 
seværdigheder som Kulturværftet,  
Kronborg Slot, Louisiana Museum  
og M/S Museet for Søfart.

Overnatning i hyggelige  
og funktionelle feriehuse
Feriebyen ligger i et smukt skov- 
område med udsigt over Øresund 
og blot 15 min. gang fra Helsingør  
centrum. Feriebyen har 40 funk-
tionelle feriehuse på hver 42 m2. 
Husene har et soverum med fire  
køjer, badeværelse og moderne 
køkkenalrum med sovesofa. Fuldt  
udstyret køkken i alle huse, så  
eleverne selv kan tilberede deres 
måltider. Det er muligt at leje ferie-
byens fælleshuse, hvor I kan samle  
eleverne til spisning og lærerige  
aktiviteter. Begge lokaler har IT, 
AV-udstyr og whiteboard-tavler.

Inkl. moms, 6 sovepladser, el, vand,  
Wi-Fi, miljøafgift og slutrengøring

Hvorfor skal I vælge Helsingør Ferieby?

✓ 1,5 km til Helsingør centrum 
✓ Tog og bus lige til døren 
✓ 1 km til dagligvareindkøb
✓ Roligt og naturskønt område
✓ 40 feriehuse med hver 6 sovepladser
✓  2 fælleshuse til spisning og undervisning (tilkøb)
✓ Veluddannet personale
✓ Vi samarbejder med Skoletjenesten  

Med et lejrskoleophold i Helsingør Ferieby  
er I med til at støtte FolkeFerieFonden, hvis  
formål er at sikre, at socialt udsatte børn og  
familier får et tiltrængt ferieophold.

Pris fra 950,-

Vi sidder klar til at hjælpe:
Ring på tlf. 49 21 39 79
Sperlings Allé 43A, 3000 Helsingør
info@helsingorferieby.dk

pr. ferieh
us,  

pr. overn
atning

RING til os 
på

tlf. 49 21 39 79

i naturskønne og historiske Helsingør

 D
er tages forbehold for trykfejl og prisæ

ndringer. 

Se mere på folkeferiefonden.dk/lejrskole og skoletjenesten.dk/helsingor-ferieby
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Alle sejl er sat til for at give eleverne så normal en hver-
dag i skolen som muligt trods en coronapandemi, der 
stadig tæller dagligt nysmittede i tusinder i Danmark. 
Det gælder også, når det kommer til lejrskoler. 

I en rundspørge blandt Folkeskolens Lærerpanel svarer 
to tredjedele, at der på deres skole er afholdt eller er 
planer om at afholde lejrskole i 2021/22. Og målet med 
lejrskolerne er meget klart: 92 procent af de adspurgte 
har et trivselsmæssigt sigte med at afholde lejrskole. 37 
procent har til mål at styrke fagligheden.

Kun 16 procent af skolerne har i dette skoleår skåret 
ned på lejrskoleaktiviteten med henvisning til covid-19. 
Hver tiende har ligefrem valgt at skrue op for lejrskoler-
ne i dette skoleår sammenlignet med tidligere. 

I foråret havde Laura Møberg Kristensen sammen med 
sit team planlagt en lejrskole med to 5.-klasser på Bav-
nehøjskolen i Hadsten Kommune, som hun er glad for, at 
det lykkedes at gennemføre.

“Det gør en kæmpe forskel for klassefællesskabet og 

Skolerne sender 
atter eleverne 
på lejrskole
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Trods en buldrende coronapandemi har to tredjedele af skolerne 
planer om at sende elever på lejrskole i dette skoleår. Ifølge 
lærerne sker det først og fremmest med trivsel for øje – og så 
krydser de fingre for, at der ikke kommer flere aflysninger.

Lejrskoler gennemføres 
trods corona
Har I planlagt færre lejrskoler i år end tidligere?

Ja, på grund af 
besparelser

Ja, på grund af corona

Ja, på grund af både 
corona og besparelser

Nej

Nej, vi har planlagt flere 
lejrskoler i år end tidligere

5,5 % 

16,1 % 

6,7 %

62,7 %

11,8 %

Kilde: Folkeskolens Lærerpanel, december 2021.
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sammenholdet, at man kommer væk hjem-
mefra og oplever hinanden på en ny måde”, 
siger hun.

CORONA SÆTTER KLASSE-
FÆLLESSKABET UNDER PRES

Laura Møberg Kristensens lejrskole gik til 
Sønderborg og bød blandt andet på besøg på 
Sønderborg Slot, historiecenteret ved Dybbøl 
Banke og Danfoss Universe.

Det var mest det faglige indhold, lærerne 
havde koncentreret sig om at tilrettelægge. 
Men de var ikke i tvivl om, at en lejrskole vil-
le kunne gøre underværker for trivslen. Også i 
forældregruppen var der stor opbakning.

“Selvfølgelig skulle der ligge en plan for, 
hvad vi gjorde, hvis vi skulle blive ramt af et 
coronaudbrud, men ingen stillede spørgsmål 
til, at de i det hele taget skulle af sted”, fortæl-
ler Laura Møberg Kristensen.

Nedlukningerne havde ramt eleverne for-
skelligt på trivslen, understreger læreren, og 
nogle havde endda trivedes med mere fjern- 
undervisning.

“Men fælles for dem alle var, at de pludse-
lig kom i meget små cirkler, fordi holdningen 
var, at man skulle se så få som muligt. Så vi 
kunne mærke, at mange af dem havde mistet 
kontakten til hinanden, og lejrskolen handler 
om det store klassefællesskab. De får øje på, 
hvad de kan bruge hinanden til på sådan en 
tur”, siger hun.

POLITISK PRIORITERET
AT TAGE PÅ LEJRSKOLE

I Københavns Kommune vedtog Borgerrepræ-
sentationen i efteråret at afsætte 13 millioner 
kroner i budgettet for 2022 til lejrskoler i ud-
skolingen i år og i 2023. I alt blev der afsat 28 
millioner kroner til tiltag, der skal øge trivslen 
efter et par skoleår med nedlukninger. Det vil 
sige, at knap halvdelen af pengene skal gå til 
lejrskoler.

“Der er bred politisk erkendelse af, at sko-
leeleverne efter mange måneder med social 
isolation har glæde af at komme ud og være 
sammen i andre rammer”, siger den nytiltrådte 
børne- og ungeborgmester Jakob Næsager (Det 
Konservative Folkeparti).

Han understreger, at efterspørgslen efter 
lejrskoler har været stor fra både lærere og 
elever.

“Det styrker de sociale relationer, at man er 
sammen på en anden måde, end man er vant 
til. De fleste af os kan tydeligt huske, hvor vi 

OM UNDERSØGELSEN 
Undersøgelsen er udført af A&B 
Analyse i december 2021. Indsamling 
er foretaget via internettet som 
selvudfyldt spørgeskema sendt til 
Folkeskolens Lærerpanel. 1.404 
personer blev inviteret til at 
deltage. Heraf deltog 386 personer i 
undersøgelsen, hvilket giver en 
svarprocent på 27,5.

På tur med de store
På hvilke årgange skal I eller har I været på lejrskole i dette skoleår?

10. klasse

9. klasse

8. klasse

7. klasse

6. klasse

5. klasse

4. klasse

3. klasse

2. klasse

1. klasse

Børnehaveklasse

5,5 %

41,2 %

48,2 %

22 %

39,6 %

26,3 %

15,7 %

16,9 %

9,8 %

3,1 %

0,8 %

Kilde: Folkeskolens Lærerpanel, december 2021.

var henne på lejrskole. Så det er noget, der gi-
ver nogle oplevelser og nogle minder, man kan 
trække på efterfølgende”, siger Jakob Næsager.

På lejrskolerne vil der i Københavns Kom-
mune både være fokus på at øge trivslen og 
krav om et fagligt indhold, pointerer han.

“For mig hænger trivsel og faglighed 
sammen som hinandens forudsætninger. Hvis 
ikke man trives, er det sværere at lære noget 
– og omvendt. Naturligvis tager man også på 
lejrskole for at lære noget fagligt”, siger han.

HÅBER PÅ BLIVENDE 
OPPRIORITERING

Søren Freisleben er leder af Københavns 
Lærerforenings Kolonier, som har 29 kolonier 
i hele Danmark. Foreningen er privat og har 
separat økonomi i forhold til lærerforeningen. 
Han nikker genkendende til, at der lige nu er 
en øget efterspørgsel efter lejrskoler. Og det er 
på et hængende hår.

“Det har været et par forfærdelige år, hvor vi 
stort set ingen indtægter har haft, men stadig 
har haft brug for at fastholde de medarbejdere, 
der passer dyrene på kolonierne”, siger han.

Det typiske billede har været, at skolerne 
har bestilt lejrskole og så afbestilt senere, 
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Lejrskole styrker trivslen
Hvorfor planlægger I lejrskoler?

For at styrke trivslen

For at styrke fagligheden

Andet

92 %

37 %

13,2 %

Kilde: Folkeskolens Lærerpanel, december 2021.

fortæller Søren Freisleben. I de åbne besva-
relser i rundspørgen fortæller flere lærere da 
også om aflyste lejrskoler og om en bekym-
ring for, at samme skæbne kan overgå dem, 
der er planlagt i resten af dette skoleår.

I rundspørgen skriver en lærer således om 
en lejrskole til Bornholm, der blev planlagt 
tre gange sidste skoleår, men “alle tre gange 
sendt til tælling grundet covid-19. I indevæ-
rende skoleår er der planlagt en lejrskole til 
Samsø – håber bare, den kan gennemføres”.

Søren Freisleben understreger, at flere sko-
ler i stedet for at aflyse lejrskolen har udsat 
den en år.

“Så der har vi fået lov til at beholde pengene, 
men de har jo så i princippet en gratis lejrskole 
til gode”, siger han og ser frem til en forhå-
bentlig forhøjet aktivitet de næste måneder.

I Hadsten håber Laura Møberg Kristensen, 
at den aktivitet ikke bare er en ekstraordinær 
top efter skolenedlukningerne, men fører til 
et permanent øget fokus på lejrskoler. Det 
har nemlig været en tendens, at lejrskolerne i 
stigende grad bliver nedprioriteret af økono-
miske årsager, pointerer hun.

Af rundspørgen fremgår det da også, at 5,5 
procent af skolerne i indeværende skoleår 
planlægger færre lejrskoler end normalt som 

følge af besparelser, mens 6,7 procent skærer 
ned på lejrskoleaktiviteten på grund af en 
kombination af covid-19 og besparelser.

Ud over at styrke klassefællesskabet op-
lever Laura Møberg Kristensen, at eleverne 
opnår mange erfaringer, de ikke kan gøre sig 
i en normal skolehverdag.

“De lærer for eksempel at tage ansvar for 
hinanden og sig selv. De skal selv styre de-
res lommepenge, bære deres bagage, smøre 
madpakke, gå i bad og vurdere, om der skal 
pakkes solcreme eller regntøj. De finder 

hurtigt ud af at rådføre sig med og spejle sig 
i kammeraterne. At hjælpe hinanden og mod-
tage hjælp”, siger læreren og tilføjer:

”Og selvfølgelig får nogle elever hjemve, 
fordi mange børn meget sjældent overnatter 
væk fra deres forældre. Og det får de lov til 
at opleve, at de godt kan klare. Måske falder 
de i søvn med veninden i hånden, eller klas-
sekammerater betror dem, at de også har haft 
hjemve. De finder en vej sammen”.

abr@folkeskolen.dk

Danhostel er eksperter i lejrskoleophold med mere end 

135.000 glade lejrskoleelever om året i hele Danmark. 

Alle Danhostels har værter med stort lokalkendskab, 

som hjælper med at planlægge jeres tur.

Vi passer godt på vores lejrskolebørn under Covid-19. 

Vi går ikke på kompromis med afstand, hygiejne og 

forplejning, og vi følger myndighedernes retningslinjer, 

så I som lejrskole kan føle jer trygge.

Lejrskole med Danhostel
Oplevelser og læring for livet

61
Danhostels
i hele landet

LEJRSKOLE/LEJRSKOLE/
TUREN STARTER PÅ
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Skal vi have 
corona af at passe 

vores arbejde?

Lige siden genåbningen har min skole været hårdt ramt af corona, hvor mine 
kollegaer og jeg er blevet lagt ned af smitte.

“Det skaber stor 
utryghed hos 
både børn og 
personale at se 
sin skole nærmest 
have tjernobylsk 
tilstand”.

Af Patrick Hjortshøj, 
folkeskolelærer i Vejle Kommune og 
Cevea-uddannet meningsdanner
Privatfoto

Blogs

Okay, nu blev jeg ramt af corona, ligesom 
mange af mine kollegaer også er blevet ramt 
af virussen. Nu ligger jeg isoleret fra min 
familie på dag fire, og det er godt træls, at 
jeg ikke kan undervise mine elever eller være 
sammen med min familie.

Måden, skolerne startede op på, mener jeg 
burde have været anderledes. I december 
fik eleverne “tidlig” juleferie, og dagen før 
skolerne åbnede fysisk for alle elever i januar, 
havde vi onlineundervisning. Dét, jeg undrer 
mig over, er, hvordan man kan tro, at virussen 
ikke vil sprede sig som en steppebrand hos 
børn og voksne, når vi de facto bare er vendt 
tilbage til en almindelig hverdag. Det, som jeg 
har savnet, er klare retningslinjer for, hvordan 
både det pædagogiske og sundhedsfaglige 
aspekt kunne gå hånd i hånd.

For hvad er formålet med at følge de gode 
sundhedsfaglige retningslinjer med at vaske 
hænder, spritte af og lufte ud, når smittefaren 
ligger i, at man er samlet mange i et lille klas-
serum, og vi underviser andre klasser uden 
at kunne holde afstand, og eleverne ikke kan 
holde afstand til hinanden?   

I Vejle Kommune, hvor jeg arbejder, ligger 
vi højt med incidenstal. I sidste uge var der 
cirka 38 medarbejdere på min skole, som ikke 
var på arbejde, dog ikke alle coronarelateret, 
men det fortæller noget om, hvilken sårbar 
situation vi befinder os i. Som lærer får man 
det dårligt ved ikke at være på arbejde, fordi 
man godt ved, at andre så skal løbe hurtigere. 
Derudover har vi også mange elever, som er 
ramt af corona, her er næsten en tredjedel af 

eleverne på vores årgang ikke i skole. Det 
skaber stor utryghed hos både børn og perso-
nale at se sin skole nærmest have tjernobylsk 
tilstand.

Jeg er glad for, at vi ikke længere skal have 
onlineundervisning, men samtidig har jeg sav-
net løsninger på, hvordan vi kan gå på arbejde 
og minimere smittespredning hos både voksne 
og børn. Det kunne for eksempel være, at man 
fra starten havde dannet mindre elevgrupper, 
at lærere og pædagoger kun måtte være i be-
stemte stamklasser eller kortere skoledage og 
mere fleksible skoledage for de skoler, som er 
hårdt ramt af corona.

Jeg påstår ikke, at alle de tiltag vil være 
et mirakelmiddel, men der skulle have været 
bedre retningslinjer for at håndtere corona, 
hvor man ikke bare åbnede skolerne med 
lukkede øjne. Det handler om vores arbejds-
miljø, hvor vi trygt og sikkert kan arbejde 
også sundhedsmæssigt forsvarligt, så det ikke 
bliver en omkostning at få corona, mens man 
går på arbejde.

Forkortet af redaktionen



Anbefalinger

Anbefalinger Janus Neumann, lærer på Skovshoved Skole 
og faglig rådgiver for netværket for 
historie og samfundsfag på folkeskolen.dk 
Foto: Lars JustFortalt til Andreas Brøns Riise/abr@folkeskolen.dk

Danmarks Forsorgsmuseum ligger i Svend-
borg, og på museets hjemmeside finder 
man et forløb, der kan tænkes ind i både 
historie, samfundsfag og kristendomskund-
skab. Her møder vi de glemte menneskers 
historier. De historier, som kun få kender, og 
mange måske endda vælger ikke at kende.

Det er nemlig ikke en side af vores fælles 
historie, som vi kan være særlig stolte af. 
Det har historisk set langtfra været nemt og 
værdigt at være en skæv eksistens i 
Danmark. Tjek forløbet, se filmene, og 
diskuter de slidte skæbner med din klasse. 
Her er megen stof til refleksion over 
medmenneskelighed og etik.

Film De skjulte danmarks-
historier findes i Svendborg

skjultedanmarkshistorier.dk

Webfeaturen er et nyt medie, som til tider 
kan kræve noget af eleverne, fordi den 
generelt er teksttung. Det er en del af 
genren. Men den megen tekst udlignes af 
det multimodale udtryk, som featuren 
besidder. Nedenfor link til to historiske 
webfeatures, som jeg med succes har 
anvendt i undervisningen.

I ”Den sidste ubåd” tager man med ud på 
Nordsøen med ubåden U-36, der jages af 
engelske krigsskibe. Om bord kommer man 
tæt på kaptajnen og den øvrige besætning.

I featuren om bombningen af Den 
Franske Skole møder vi mennesker, der var 
der, da luften fyldtes af brøl fra engelske 
bombefly under det fejlagtige bombarde-
ment på Frederiksberg den 21. marts 1945.

Hjemmeside Dyk ned i den 
multimodale webfeature

dr.dk/nyheder/webfeature/ubad

tv2lorry.dk/frederiksberg. Søg 
på: 11-årige ella 

Rebildselskabet har kreeret et ganske 
forrygende undervisningsforløb om de 
skandinaviske udvandringer fra 1850 til 
1920. Et stort, omfattende og usædvanligt 
gennemarbejdet materiale, der tager 
eleverne gennem dokumentarfilm, et 
Atlanterhav af kilder og forbereder til prøven.

Der er langt mellem gratis forløb af denne 
kaliber, så når de er der, bliver man glad. 
Som historielærer er det svært ikke at blive 
begejstret over, at nogle finder resurser til at 
producere den slags forløb, der krydrer 
undervisningen og forbereder eleverne til de 
metodikker, de skal beherske i historiefaget. 
Her kommer man for alvor i dybden.

Hjemmeside Med udvandrerne 
til Amerika

rejsentilamerika.dk 
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Bliver den kommende meddelelsesbog blot en ny elevplan under et nyt 
navn, som hverken elever eller lærere rigtig kan bruge til noget? Lektor Stine 
Helms, der har skrevet ph.d. om elevplaner, drømmer om, at lærerne får et 
samtaleværktøj, der fokuserer på progression og på det relationelle. 

Hvis den kommende meddelelsesbog skal 
være mere brugbar end elevplanerne, skal 
den være et reelt samarbejdsværktøj. Den 
skal gerne indeholde noget om, hvordan 
læreren kan hjælpe eleven til for eksempel 
at koncentrere sig bedre i undervisningen og 
deltage aktivt. Og så skal det relationelle i 
klassen også inddrages. Sådan lyder de tre 
bedste råd fra Stine Helms, lektor på Center 
for Skole og Læring på Professionshøjskolen 
Absalon, på baggrund af hendes forskning i, 

hvordan lærere, elever og forældre opfatter 
elevplaner

I efteråret besluttede et bredt politisk flertal 
i Folketinget at afskaffe elevplanerne og ind-
føre en meddelelsesbog i skoleåret 2022/23. 
I aftaleteksten står: “(…) der er udfordringer 
med anvendelsen af elevplanen. Den skal 
indfri mange formål, anvendes ofte ikke i det 
pædagogiske arbejde, og få forældre læser 
den. Det tager tid fra undervisningen”. Et mål 
med den nye meddelelsesbog er derfor, at den 

skal være nemmere at bruge for både lærere 
og elever og forældre.

Stine Helms, der i 2017 skrev ph.d. om elev-
planerne, tøver ikke med at sige, at en medde-
lelsesbog skal indeholde nogle meget konkrete 
anvisninger til eleven. Ellers dur det ikke. 

“Hvis eleven får at vide, at hun skal være 
mere koncentreret, mere motiveret og fokuseret, 
så forudsætter læreren, at eleven kan finde det 
frem i sig selv. 'Du skal udvikle dine mundtli-
ge og skriftlige kompetencer', kan der stå, og 
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ORD Helle Lauritsen  
FOTO Iben Gad

HVORFOR SKAL 
DET HEDDE 
MEDDELELSES-
BOG?
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det kan eleven altså ikke bruge til noget. Så 
hellere: 'Læs tre sider om dagen'. Det er mere 
brugbart”, siger Stine Helms.

Hendes ph.d. “(U)synlig evaluering i sko-
len” viste også tydeligt, at de fagligt svageste 
elever ikke kan afkode elevplanerne. De er alt 
for ukonkrete, og en stor del af eleverne op-
lever, at elevplanen “slår dem i hovedet” med 
alt det, de ikke kan.

“Jeg gennemførte en del elevinterview, og 
de lavt præsterende elever fortalte, at de fik en 

følelse af at være dumme og at få påpeget de-
res fejl, når de læste elevplanerne. Det virker 
ikke at få at vide, at man skal række fingeren 
mere op, hvis man ikke ser på konteksten. 
Hvordan har eleven det i klassen? Bliver man 
drillet, hvis man siger noget forkert? Hvordan 
er relationerne i klassen og mellem lærere og 
elever?”, forklarer Stine Helms, der gerne ser, 
at den kommende meddelelsesbog også har 
blik for det relationelle.

“Ofte kommer elevplanerne til at handle om 

elevernes personlige egenskaber og adfærd. 
Når lærerne skal pege på forbedringsområder, 
er det ofte med et meget individualiseret blik 
på den enkelte elev – frem for at se eleven i et 
mere kontekstuelt og relationelt perspektiv”, 
siger Stine Helms.

MÅ IKKE BARE BLIVE ET NYT NAVN
Stine Helms største frygt er, at meddelelses-
bogen bare bliver en elevplan, der har fået et 
nyt navn.

FRA ELEVPLANER 
TIL MEDDELELSESBOG
Aftalen om at afskaffe elevplaner og 
erstatte med en meddelelsesbog er 
en del af den politiske aftale om det 
fremtidige evaluerings- og bedøm-
melsessystem i folkeskolen, som 
folkeskoleforligskredsen (S, V, DF, 
SF, R, K og LA) indgik sidste efterår. 
Meddelelsesbogen skal træde i kraft 
i skoleåret 2022/23.
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Stine Helms har været til møde med 
rådgivningsgruppen, der er kommet med 
input til den nye meddelelsesbog.
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“Hvad er målet med meddelelsesbogen? Der står i aftaleteksten, 
at den skal indeholde nogle få fokuspunkter. Så det politiske niveau 
har lyttet til kritikken her, men det risikerer altså at blive gammel 
vin på nye flasker. Jeg har svært ved at se, hvordan en meddelelses-
bog bliver anderledes end en elevplan. Det her indskriver sig i den 
skolepolitiske udvikling, der har været i gang i en årrække, og som 
tog rigtig fart, da Danmark deltog i Pisa første gang i 2000, og så 
kaldes det bare noget andet. Vi lægger os op ad det angelsaksiske 
skolesystem, og man kan godt sætte spørgsmålstegn ved, om det er 
det her, der gør børn dygtigere i skolen”.

Hvad skulle man så hellere gøre?
“Vi skulle sige, at her i Danmark skal vi dyrke trivslen i skolen 

og det relationelle. For det er også dét, der flytter eleverne fagligt”, 
siger Stine Helms. 

“Man skal ikke have fokus på mangler, men hellere på progression. 
Vi ved, at mennesker bliver mere motiverede af at få at vide, hvad de 
er gode til, hvad de er fagligt dygtige til, så det vil være langt bedre 
at se på, hvordan eleven har udviklet sig i positiv retning”.

Stine Helms har deltaget i skole-hjem-samtaler med udskolings-
elever, der er rædselsslagne, når de kommer. Ved mange samtaler 
lægges der stor vægt på elevernes testresultater og karakterer, og 
eleverne ved, at de skal have 4 i gennemsnit for at komme på hf og 
5 for at komme i gymnasiet, og oveni får de så en uddannelsesparat-
hedsvurdering. Den skal så også fremover hedde noget andet. 

“Nogle af de unge er helt ødelagte til de samtaler”, siger forskeren.
Hun har også oplevet elevplaner med 61 afkrydsninger: “Her 

mødte jeg en elev, der havde fået 'uacceptabelt' i 60 ud af 61 muli-
ge. Det virker ikke befordrende for noget som helst”.

FOKUS PÅ PROGRESSIONEN OG DET RELATIONELLE
Da Stine Helms undersøgte elevplanerne og interviewede elever 
og lærere om dem, opdagede hun, at de er problematiske for både 
de højt og de lavt præsterende elever. Ingen har glæde af at få at 
vide, at de skal “fortsætte det gode arbejde”, eller at de skal “ud-
vikle deres skriftlige kompetencer”. Det er slet ikke konkret nok, 
og der skal hellere være fokus på progressionen og det relationel-
le, mener hun.

“Det vigtigste er at definere målet. Hvad skal den meddelelses-
bog kunne? Hvem er egentlig interesseret i de data, der kommer ud 
af sådan en meddelelsesbog?” spørger Stine Helms. 

Og når det gælder den udvidede meddelelsesbog for elever med 
særlige behov – det kan være mistrivsel, adfærdsproblemer eller høj 
begavelse – så ser hun helst den del helt droppet.

Hun understreger, at det er vigtigt, hvis meddelelsesbogen skal 
gøre noget nyt og godt, at den bliver et reelt samarbejdsværktøj, 
hvor det ikke blot er eleven selv, der skal forbedre sig, men at 
det for eksempel også indgår, hvordan læreren kan støtte barnets 
udvikling, og at både den enkelte elevs udvikling og klassens 
udvikling er en fælles opgave for lærere, elever og forældre. I så 
fald kan meddelelsesbogen eventuelt fungere som en optakt til 
skole-hjem-samtalerne. 

PRIORITER HELLERE SAMTALER FREM FOR BUREAUKRATI
I sine undersøgelser om elevplanerne oplevede Stine Helms, at 
forældrene som regel læste dem, og at mange forældre var glade for 
at få noget om deres barns faglige status på skrift. Mens eleverne 
ofte følte, at elevplanerne bare slog dem i hovedet med det, de ikke 
kunne. Og mange af lærerne fortalte, at de ikke havde brug for 
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OM MEDDELELSES-
BOGEN
Den kommende meddelelsesbog skal 
indeholde nogle få fokuspunkter om 
elevens alsidige og faglige udvik-
ling. Den skal være skriftlig, og 
rammerne aftales lokalt. Dansk og 
matematik skal indgå, og den skal 
danne udgangspunkt for den løbende 
dialog mellem elev, forældre og 
lærere. Den skal være mindre admi-
nistrativt tung og bruges regelmæs-
sigt og mindst en gang om året. Den 
er for alle elever fra børnehaveklas-
se til og med 9. klasse. I udskolin-
gen skal den desuden omfatte “en 
retningsgivende dialog om elevens 
overvejelser til uddannelse og de 
faglige krav i den forbindelse”.

Udvidet meddelelsesbog er for de 
elever, der er udfordrede i skolen. 
Det kan være på grund af fagligt 
efterslæb eller svag faglig progres-
sion. Den er også til elever i 
mistrivsel og elever med høj bega-
velse eller i specialundervisning. 
Her er planen, at der skal være flere 
fokuspunkter for den enkelte elev. 

Meddelelsesbogen og den udvidede 
meddelelsesbog skal evalueres efter 
tre år.

Parterne bag ”Sammen om skolen” 
er inviteret til at komme med kon-
krete forslag til rammerne for både 
meddelelsesbogen og den udvidede 
meddelelsesbog, der er til elever 
med særlige behov. Det vil sige, at 
Lærerforeningen og folkeskolens 
andre parter får mulighed for at 
komme med konkrete forslag.

Kilde: Børne- og 
Undervisningsministeriet, 2021.

elevplanerne. For de vidste i forvejen godt, 
hvor eleverne lå fagligt. Så for lærerne var 
det bare et ekstra arbejde at udfylde elevpla-
nerne, der flere steder fik en udformning som 
afkrydsningsskemaer. Udelukkende ekstra 
bureaukrati.

I aftalen, der omhandler meddelelsesbogen, 
står, at den kan udvikles lokalt. Er det godt?

“Det kan være fint nok, at meddelelsesbo-
gen kan have et lokalt præg. Det er generelt 
godt, at der ikke er en topstyring, men man 
risikerer til gengæld også, at ikke alle medde-
lelsesbøger bliver hensigtsmæssige, når de får 
et lokalt præg. I hvert fald har det ikke været 
godt med elevplaner med 61 afkrydsnings-
bokse, som jeg har mødt. Så det er svært at 
sige, om et lokalt præg er godt eller skidt”.

Stine Helms har været til møde med råd-
givningsgruppen, der er kommet med input 
til den nye meddelelsesbog. Rådgivnings-

gruppen bestod af eksperter, fagpersoner, 
forældre og folkeskolens parter. Den blev 
nedsat i 2019 af folkeskoleforligskredsen for 
at forenkle elevplanerne, og i sommeren 2020 
anbefalede rådgivningsgruppen at afskaffe 
elevplanerne.

“Jeg kan se, at de har lyttet til, at der skal 
være få fokuspunkter. Det er godt. Men jeg 
kan godt frygte, at man ikke har gjort sig 
klart, hvorfor man egentlig skal have denne 
meddelelsesbog. Hvis det bare er for at fortæl-
le eleven, hvad denne skal gøre anderledes, så 
er det ikke godt nok. Hvorfor kunne man ikke 
bare afskaffe det og så hellere prioritere nogle 
flere samtaler mellem skole og hjem med 
fokus på, hvordan såvel lærerne, eleven og 
forældrene kan samarbejde om elevens trivsel 
og udvikling?” spørger Stine Helms.

hl@folkeskolen.dk

"Jeg kan godt 
frygte, at man 
ikke har gjort 
sig klart, hvorfor 
vi egentlig skal 
have denne 
meddelelsesbog".
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Lærere vil have elevsamtaler i stedet for elevplaner

Voxpop

”Tidligere skrev vi elevplaner lige før sko-
le-hjem-samtalerne. Alle lærere skrev tre til 
fem linjer, men det blev en sludder for en 
sladder og nærmest copy paste. Vi spurgte, 
om de blev læst, og én mor ud af 25 elevers 
forældre havde læst den. Hverken forældre 
eller lærere kunne bruge dem til noget, så vi 
suspenderede dem sidste år og har lærings-
samtaler med eleverne i stedet. Alle lærere 
har en ugentlig klokketime til elevsamtaler, 
og alle elever skal som minimum have fire 
årlige samtaler, hvor vi skriver læringsmål 
ned. Det fungerer rigtig godt.

Vi har udviklet nogle samtalekort og giver 
eleven tre kort på forhånd, så eleven kan 
forberede sig. Man skal lige øve sig på disse 
formelle læringssamtaler. Eleverne skal 
have ejerskab, og det skal være menings-
fuldt for alle. De fagligt dygtige elever føler 
sig ikke længere overset. Jeg er mere usik-
ker på, hvad en meddelelsesbog skal kun-
ne, men den kunne være en digital udgave 
af en gammeldags meddelelsesbog, hvor 
man har en tråd kørende med udgangs-
punkt i læringssamtalerne”.

”VI BRUGER NOGLE 
SAMTALEKORT”

”Jeg er bestemt ikke glad for de nuværende 
elevplaner, hvor vi krydser af og sætter nogle 
faste sætninger ind om eleverne. De er helt 
upersonlige. Jeg tror, eleverne har glemt dem 
et øjeblik efter. Men tidligere havde vi nogle 
gode elevplaner. De tog godt nok lang tid at 
lave for hver elev – op mod en halv time – 
men de var optakt til skole-hjem-samtalen, 
hvor elev og forældre kunne stille spørgsmål, 
og vi kunne tale ud fra dem. Dialogen er så 
vigtig. Der var langt mere kvalitet i elevpla-
nerne for mange år siden.

Min kone – som også er lærer – og jeg har 
fundet noget om elevsamtaler, som vi bru-
ger nu. Det er vigtigt at tale med eleverne 
om deres faglige, personlige og sociale 
udvikling. Hvad der fungerer godt og mindre 
godt. Jeg er klasselærer for en fantastisk 4. 
klasse nu. De er så gode sammen, og det 
skal vi jo arbejde for, at de bliver ved med at 
være. Tidligere havde jeg en 6. klasse, der 
ikke fungerede godt sammen, og vi skal 
arbejde for, at det relationelle fungerer, at vi 
kan bibeholde det gode og forbedre det, 
der er dårligt”.

”DET RELATIONELLE SKAL 
FUNGERE”

Allan Mortensen
lærer på Høng Skole i Høng,
Foto: Ricky John Molloy

”Jeg er lærer i dansk og engelsk i indskolin-
gen, og elevplanerne var slet ikke brugbare 
her, så vi har i stedet brugt tid på elevsamta-
ler, hvor pædagogen taler med den enkelte 
elev og skriver et elevark, som vi bruger ved 
skole-hjem-samtalerne. I elevplanerne skulle 
vi placere børnene fra 1 til 5 på nogle punk-
ter i nogle faste skabeloner. Forældrene fik 
for eksempel ikke en uddybning på et 2-tal, 
og det dur jo slet ikke. Men mine kolleger på 
mellemtrin og udskoling udfylder elevplaner.

Jeg mener, at en elevplan eller meddelel-
sesbog skal være til glæde for eleven. Der 
skal stå noget, som lærer og forældre kan 
tale sammen om. Hvad kan man for eksem-
pel gøre bedre? Og det skal ikke kun handle 
om det faglige. Hos os taler pædagogen med 
det enkelte barn i 10-20 minutter og skriver 
et ark. Eleven placerer sig selv i grøn, gul 
eller rød, når det gælder om, hvorvidt de har 
styr på deres penalhus, om de kan pakke 
deres skoletaske, om de kan alle vokalerne. 
Det handler også om, hvorvidt eleven har 
kammerater i klassen. Både noget fagligt, 
noget socialt og noget personligt”.

”ELEVPLANER ER IKKE 
BRUGBARE I INDSKOLINGEN”

Christina Laurberg Petersen,
lærer på Søndervangskolen i Glostrup 
Foto: Peter Helles Eriksen

Morten Korsbakke Sørensen,
lærer på Dybkærskolen i Silkeborg
Foto: Tor Birk Trads

Fortalt til hl@folkeskolen.dk



Vitaminer til din 
undervisning

På                   er der 24 faglige netværk, som dækker 

fag og fagområder i folkeskolen. Her får du ny viden til din undervisning.  

Gå på opdagelse i artikler, blogindlæg og materiale til dit fag. 

          Find og tilmeld dig dit
          faglige netværk på folkeskolen.dk/fag
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Fra fagene

IDRÆT Med en ny spørgeske-
maundersøgelse vil Dansk Skole-
idræt nu forsøge at kaste lys over, 
hvordan næsten to år med coro-
na, nedlukning, hjemmeundervis-
ning og afstandskrav har påvirket 
idrætsfaget i folkeskolen. 

"Der er ingen tvivl om, at også 
idrætsfaget har været ramt af 
coronarestriktionerne de sidste 
to år. Vi vil gerne have et indblik 
i, hvor meget faget er blevet 
gennemført og hvordan", lyder 

det fra projektleder i Dansk 
Skoleidræt Anebine Danielsen. 

Hun håber også, at undersø-
gelsen vil kaste lys over "nogle 
kreative løsninger", som idræts-
lærerne kan dele med hinanden, 
og om lærerne er trygge ved at 
skulle føre eleverne op til prøven 
til sommer.

MATEMATIK Lige nu søger et 
hold forskere 90 skoler, der 
kunne tænke sig at være med i 
et projekt om brug af konkrete 
materialer og en fast struktur i 
matematiktimerne. Det er 
lærer, lektor og ph.d. Pernille 
Ladegaard Pedersen fra Via 
Aarhus, der er projektleder på 
Track. Projektet søger 45 sko-
lers 4.-klasser til at deltage i 
selve forsøget, mens 45 skoler 
skal være kontrolgruppe. Inte-
resserede skoler kan skrive til 
forskerne på Via.

Forskerne bag Track har selv 
udviklet undervisningsmateri-
ale, og projektets skoler vil få 
sæt af brøkbrikker, cirkelbrik-
ker og andet konkret materia-
le. De arbejder også med en 
blokmodel, som man bruger 

på alle niveauer i undervisnin-
gen i Singapore.

12 skoler i Syddjurs Kommu-
ne har været med i pilotprojek-
tet, og en række skoler i Lemvig 
og Aarhus har været kontrol-
gruppe. Pilotprojektets lærere 
fortæller, at de har haft nogle 
gode diskussioner i fagteamet, 
og alle lærere fra Syddjurs har 
valgt at fortsætte med at bruge 
Track-materialet i undervisnin-
gen også efter pilotprojektets 
afslutning, fortæller Pernille 
Ladegaard Pedersen.

Med Track bliver matematik-
ken visualiseret for eleverne, 
og lærerne lægger meget vægt 
på progressionen.

Klasser efterlyses til matematikprojekt
Forskningsprojekt afprøver brøkbrikker og 

blokmodel

folkeskolen.dk/
matematik

folkeskolen.dk/idræt

ENGELSK Ifølge en fremskriv-
ning af fremtidens kompeten-
cedækning inden for frem-
medsprogene foretaget af Det 
Nationale Center for Frem-
medsprog er der positive ud-
sigter for engelskfaget. For 
selv om kompetencedæknin-
gen blandt engelsklærerne er 
lavere end blandt tysk- og 
fransklærerne netop nu, så går 
udviklingen for engelskfaget 
kun én vej – og det er frem.

Lige nu ser tallene for kom-
petencedækning i engelsk ikke 
fantastiske ud, og engelsk 
ligger seks procentpoint lavere 
end målsætningen om 95 
procent kompetencedækning i 
alle folkeskolens fag. Men tallet 
dækker over store forskelle i 
kompetencedækning på tværs 
af klassetrin. Den samlede 
kompetencedækning i engelsk 
er således mindre end 80 pro-
cent i indskolingen og 95 pro-
cent i udskolingsklasserne.

Kompetence-
dækningen i 
engelsk stiger

folkeskolen.dk/
engelsk

folkeskolen.dk/
religion

Hvad har corona betydet for idræt?

Religions- og kultur-
møder i Grønland og 
Danmark 

KRISTENDOMSKUNDSKAB 
Danske og grønlandske skole-
elever fra 4. til 6. klasse be-
skæftiger sig for tiden med 
religions- og kulturmøder. Det 
sker via et nyt undervisnings-
projekt fra Folkekirkens skole-
tjenester, der tager afsæt i 
300-året for Hans Egedes 
ankomst til Grønland. 

For hvordan spændte mødet 
mellem kristendommen og den 
skandinaviske kultur og de 
lokale inuitters religion og kultur 
egentlig af? Det er dette religi-
ons- og kulturmøde og ikke 
mindst dets historiske konse-
kvenser, eleverne blandt andet 
arbejder med i projektet. Til det 
brug modtager alle de delta-
gende klasser blandt andet en 
nyproduceret tegneserie.

I Danmark har adskillige 
hundrede 4.-6.-klasser tilmeldt 
sig projektet, mens tallet er 
noget mere beskedent med 
syv-otte klasser i Grønland.
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Vi har foreslået 
– ligesom på 
folkeskoleområdet 
– at etablere et fast 
samarbejde under 
overskriften 
“Sammen om 
læreruddannelsen”. 

Sammen om 
læreruddannelsen

Pigernes skole?

I november fremlagde DLF i samarbejde med 
professionshøjskolerne, Lærerstuderendes 
Landskreds og KL en række anbefalinger til 
en ny læreruddannelse. At alle centrale parter 
omkring læreruddannelsen går sammen om 
et samlet forslag til en bedre uddannelse, gør 
det svært at komme uden om. Og anbefalin-
gerne blev godt modtaget af uddannelses- og 
forskningsministeren.

Grundlæggende er der behov for massive 
investeringer og en styrkelse af praktikdelen. 
Læreruddannelsen har gennem en årrække 
været underfinansieret. Det har betydet alt 
for få undervisningstimer til de studerende. 
Med den seneste finanslovsaftale besluttede 
et bredt flertal af partier en permanent inve-
stering i læreruddannelsen på 125 millioner 
kroner. Det er et vigtigt skridt på vejen – og 
der suppleres sandsynligvis med yderligere 
midler fra den politiske aftale fra 21. januar, 
“Danmark kan mere”, hvor der blev afsat nye 
midler til de såkaldte velfærdsuddannelser. 

De lærerstuderendes praktik skal have et 
markant løft! De møder alt for ofte en presset 
skolehverdag, praktiklærere og vejledere 
uden uddannelse og ringe sammenhæng til 
den resterende del af uddannelsen. Vi foreslår 
sammen med de øvrige parter, at der etableres 
en række uddannelsesskoler, hvor skolen og 
lærerne er meduddannere af lærerstuderende. 
Kommuner, uddannelsesskoler og profes-
sionshøjskoler skal i tæt samarbejde tage 

ansvar for de lærerstuderendes praktikforløb. 
Man skal som lærer kunne specialisere sig i 
at uddanne lærerstuderende. Det kræver inve-
stering i tid og efteruddannelse. Det medfører 
et tættere samarbejde mellem folkeskoler og 
professionshøjskoler, hvor folkeskolelærere 
varetager undervisning på professionshøj-
skolerne – og hvor undervisere fra professi-
onshøjskolerne bliver en del af folkeskolens 
dagligdag. Som det for eksempel kendes fra 
Norge og Finland.

I sidste uge mødtes parterne bag de fælles 
anbefalinger med uddannelses- og forsknings-
ministeren og uddannelsesordførerne fra par-
tierne. Det var et godt møde, og der synes at 
være bred anerkendelse af vores udspil. Det 
tegner godt for det fremtidige samarbejde. Vi 
har foreslået – ligesom på folkeskoleområdet 
– at etablere et fast samarbejde under over-
skriften “Sammen om læreruddannelsen”. 

Vi får selvfølgelig ikke alle ønsker opfyldt, 
men vi arbejder målrettet på at styrke lærer-
uddannelsen her og nu. Det er der brug for!

DLF MENER
AF GORDON ØRSKOV 
MADSEN

formand for 
Danmarks 
Lærerforening

Illustration: 
Hayley Wells

.DK

”Et af problemerne er, at ofte forventer vi 
rent kulturelt ikke, at drenge tager det 
samme ansvar som piger i løbet af 
opvæksten, vi er lynhurtige til at sige: 
Nåh ja, han er jo også en dreng, og han 
har sværere ved at sidde stille ... Vi gør 
drengene en KÆMPE bjørnetjeneste ved 
ikke at forvente, at de udfolder det 
potentiale, de hver især har”.

JON NIELSEN, LÆRER

”Vi kunne måske overveje at udskyde 
skolestart et år for drengene ... skriver 
Morten i sin blog, og det har regeringen 
nu heldigvis åbnet op for fra og med 
næste skoleår”.

KIM BÆKGAARD, TIDLIGERE FOLKESKOLELÆRER

”Man skal virkelig tænke over, hvordan 
man kan lokke flere mænd ind i faget. 
Selv om vi kvinder nogle gange synes, at 
det er irriterende at bære deres 
kaffekopper ud til opvaskemaskinen, så 
er det bare en berigelse for lærerkollegiet 
og debatterne, at der kommer forskellige 
synspunkter og erfaringer med”.

TEIJA VAINIO-PEDERSEN, LÆRER

Uddrag af kommentarer til blogindlægget 
”Svigter vi drengene?” om det voksende 
karaktergab mellem piger og drenge på 
folkeskolen.dk

Debat
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Kontakt en rejserådgiver 
på 70 22 88 70

Skolerejser  
med tryghed
Der er flere spørgsmål end svar når det 
gælder rejser til udlandet. Vores erfarne 

rejserådgivere har svarene på de allerfleste. 
Lad os hjælpe med jeres næste rejse.

alfatravel.dk

Oplev Berlin
Inkl. 3 overnatninger, busrejse 

og morgenmad

Fra kr. 1.098
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Hvorfor borgerforslag  
FT-09476?

Flere spørger om hensigten med borgerforslag 
FT-09476. Danmarks Lærerforening (DLF) 
har tidligere henvendt sig til ombudsmanden, 
rejst en sag over for ILO (den internationale 
arbejderorganisation, redaktionen) og fører nu 
sag i landsretten. Vil en kommissionsundersø-
gelse kunne tilføre noget nyt?

Nogle mener nej, med den begrundelse at 
de forhold, borgerforslaget lægger op til at 
undersøge, allerede er blevet undersøgt af 
ombudsmanden på foranledning af DLF. Jeg 
er uenig. Hvis alle forhold var afdækket, ville 
politikerne ikke fortsat over en kam kunne 
benægte, at SRSF-regeringen og KL havde 
aftalt konflikten i forvejen. Troels Ravn (so-
cialdemokratisk folketingsmedlem, redaktio-
nen) kalder for eksempel al tale om aftalt spil  
for “nonsens”.

Andre har fremført, at det er forkert at 
blande 2013 og 2021 sammen. Mens der i 
2013 var aftalt spil, viste 2021 den danske 
model i funktion, lyder argumentet. Hvem 

kan sige det med sikkerhed? Vi ved, at 
SRSF-regeringen og KL i 2013 bevidst lod 
lockouten vare i fire uger for at påføre læ-
rerne et så stort økonomisk tab som muligt. 
Hvad ved vi om S-regeringens begrundelse 
for i 2021 at lade sygeplejerskernes strejke 
løbe i ti uger?

SRSF-regeringen afviste i 2013, at der var 
tale om aftalt spil med KL, men proklamere-
de samtidig, at “de offentlige arbejdsgivere 
koordinerer naturligvis tæt både før, under 
og efter overenskomstforhandlinger” (rege-
ringens kursivering). Hvad har S-regeringen 
koordineret med regionerne i 2021? Hvad 
vil fremtidige regeringer koordinere med ar-
bejdsgiversiden?

Borgerforslaget går ikke ud på at afskaffe 
den danske model, der dybest set er god, men 
uigennemsigtig og trænger til et eftersyn. 
En kommissionsundersøgelse vil helt sikkert 
kunne bidrage med ny dokumentation.

Støt forslaget! Det “koster” kun et par klik.

 AF KARSTEN BRÄUNER, pensioneret lærer

Deltag i debatten. Du kan selv lægge debatindlæg på folkeskolen.dk/debat. 

Du kan også sende dit indlæg (højst 1.750 tegn) til fagbladet Folkeskolen 

på folkeskolen@folkeskolen.dk. Skriv debatindlæg i emnefeltet. Debat fra 

folkeskolen.dk og tilsendte indlæg optages i bladet, i det omfang der er plads.

FOR SKOLER OG INSTITUTIONER
I STORKØBENHAVN 
OG PÅ SJÆLLAND

SE MERE PÅ
TEATERTUR.DK

NEM ADGANG 
TIL BILLETKØB 

FOR STORE 
GRUPPER

FIND 
AKTUELT 
TEATER 

NÆR 
JER

INSPIRATION 
TIL NÆSTE 
TEATERTUR
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LITTERATUREN ER 
BÅDE ET SPEJL OG 
ET VINDUE 
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Hvis elever skal læse af lyst, skal de kunne spejle 
sig i det, de læser. Og fordi eleverne er 
mangfoldige, skal børne- og ungdomslitteraturen 
også være det. Folkeskolen har kigget på, hvad 
CFU’erne udlåner til skolerne, og fået en 
læseforsker og en professor i børnelitteratur til at 
kommentere på top-20-listen.

Hvad skal danske skoleelever udsættes for af 
skønlitteratur, inden de forlader grundskolen? 

Det er noget, Dorte Haraldsted Mortensen 
overvejer næsten hver dag. Efter tyve år som 
dansklærer er hun blevet pædagogisk konsu-
lent på Københavns Professionshøjskoles Cen-
ter for Undervisningsmidler (CFU). Dermed 
har hun ansvar for at indkøbe de bøger, som en 
stor del af hovedstadsområdets elever stikker 
næsen i, læser, analyserer, fortolker og i sidste 
ende kommer til afgangsprøve i. 

Dorte Haraldsted Mortensen står med andre 
ord med lidt af en dannelsesopgave. 

“Vi har mange kriterier, vi bruger, når vi 
køber bøger ind”, fortæller hun. “Først og 
fremmest skal der være en eller anden form 
for litterær kvalitet. Teksten skal give mulig-
hed for, at eleverne kan læse med fordobling, 
som det hedder faghæftet. Der må gerne være 
flere planer, som kræver, at eleverne undersø-
ger teksten nærmere”.

Derudover kigger hun også efter, om der 
er nogle relevante problemstillinger for mål-
gruppen. 

“Er det noget, de kan spejle sig i? Eller 
omvendt – kan de gennem bogen få indblik i 
noget, der er anderledes? Kan de blive klogere 
på, hvordan andre lever?”

NYE BØGER TOPPER LISTEN

Folkeskolen har fået CFU Danmark til at 
udarbejde en opgørelse over sine mest udlånte 

skønlitterære værker i 2021 – både dem på pa-
pir og e-bøgerne. Og top-20-listen overrasker 
faktisk Dorte Haraldsted Mortensen lidt.

“Der har jo længe været en fortælling om, at 
dansklærerne bare kører med de samme bøger 
år efter år. Men mange af de bøger, der ligger 
øverst på listen, er ret nye bøger”, siger hun.

Listen toppes af “Ternet Ninja 1”, “Skam-
merens datter” og “Drengen i den stribede 
pyjamas” for papirbøgernes vedkommende. 
Listen for e-bøger krones af titlerne “De hem-
melige youtubere”, “Selfie Simon” og “Ternet 
Ninja 1”. Den ældste af de tre papirbøger er 
“Skammerens datter”, som udkom første gang 
i 2000. De ældste titler på top-20 er “Mis med 
de blå øjne” fra 1949 og “Brødrene Løvehjer-
te” fra 1974 (1973 i Sverige).

“De har alle sammen fået en slags klassi-
kerstatus”, mener Dorte Haraldsted Mortensen 
og uddyber: 

“Det er lidt sjovt, at ‘Mis med de blå øjne’ 
har sneget sig med på listen. Det hænger nok 
sammen med, at forfatteren, Egon Mathiesen, 
er med i det vejledende tillæg til danskka-
nonen. Der er ikke så meget kanonlitteratur, 
der er relevant for indskolingen, så det er nok 
derfor, at den titel boner ud. Og så viser listen 
også, at bøger, der er blevet filmatiseret, har et 
længere liv i skoleklasserne”.

DET AFGØRENDE BOGVALG

Bogvalget er helt afgørende for læselyst, 
fortæller Henriette Romme Lund, som er 
ph.d.-studerende på Aarhus Universitet og 
Københavns Professionshøjskole. Hun har 
blandt andet medvirket i forskningsprojektet 
“En generation af stærke læsere – greb til læ-
selyst”, udviklingsprojektet “Lyst til læsebånd 
i hele landet” og har for nylig, i samarbejde 
med forskeren Anna Skyggebjerg, udgivet 
forskningsoversigten “Børns læselyst”.

“Vi kan se, når vi evaluerer læselystini-
tiativer, at det individuelle bogvalg er helt 
afgørende for børn. Og det kan stå i kontrast 
til, at der indkøbes klassesæt. Men sådan er 
virkeligheden jo, og det skal vi heller ikke 
være blinde for”.

På den anden side bliver man nødt til at 
have fælles bøger i danskfaget, og så kan fæl-
les læsning af samme værk også være noget, 
der kan styrke lysten til at læse, hvis værket 
altså rammer eleven, understreger Henriette 
Romme Lund:

ORD Stine Grynberg 
ILLUSTRATION Irene Rinaldi                        
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“Dialog omkring det læste er også meget vig-
tigt, så den læste bog ikke bliver en tavs ople-
velse, men noget, man snakker med andre om”. 

Professor i børnelitteratur ved Aarhus Uni-
versitet Nina Christensen synes, at titlerne på 
top-20-listerne er spændende. Især at der er så 
meget ny børne- og ungdomslitteratur på.

“Jeg skal være den første til at sige, at ældre 
børnelitteratur er interessant at beskæftige sig 
med”, siger hun. “Men jeg glæder mig over, at 
listen i høj grad også afspejler, at børnene og 
deres interesser bliver taget alvorligt”.

Ikke mindst “Ternet Ninja”, som topper 
listen over udlånte papirbøger og ligger som 
nummer tre på listen over udlånte e-bøger, 
synes hun er sigende for udviklingen inden for 
børnelitteratur.

“Det peger ind i den tendens, at man lytter 
til, hvad der interesserer børnene. At formidle 
litteratur behøver ikke at være, at ‘her er en 
bog, som jeg som voksen synes er god, det 
skal du også synes’. Vi ved fra forskningen, 
at noget af det, børn søger i litteraturen, er 
humor. Og man må konstatere, at ‘Ternet 
Ninja’ er en virkelig sjov bog”, siger Nina 
Christensen. 

Samtidig indeholder bogen nogle klassiske 
dannelsesaspekter, som danskundervisningen 
har tradition for at inddrage, mener professoren:

“Jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, 
at det på mange måder er en ret moralsk bog. 
Ikke moraliserende vel at mærke, men det er 
en bog, der diskuterer, hvad et godt menneske 
er. Den er ovenikøbet sprogligt ret velskre-
vet – og der skal jo helst ikke noget ind i 
danskundervisningen, som ikke er velskrevet”. 

UNDGÅ DE KLASSISKE 
PIGEBØGER 

Hvis CFU’ernes top-20 er et fingerpeg om, 
hvad der bliver læst i nutidens danskunder-
visning, må det siges at være svært at udlede 
entydige tendenser. Og sådan skal det også 
være, mener Dorte Haraldsted Mortensen.  

“Vi prøver at få en vis mangfoldighed i det, 
vi indkøber i klassesæt til CFU’en”, under-
streger hun. “Bøgerne skal bruges til under-
visning, og der sidder mange typer af elever 
i en klasse. Så romanen må gerne tale til en 
bred målgruppe. Så selv om det er en historie, 
der foregår i en håndboldklub for eksempel, 
skal bogen behandle emner, som er interessan-
te for dem, der ikke er vilde med håndbold. 
Og vi undgår nok de allermest lyserøde så-

kaldte pigebøger, for det vil skubbe halvdelen 
af målgruppen væk, allerede inden de har læst 
første side”.

Dog har “Godnathistorier for rebelske pi-
ger”, som er en udenlandsk fagbog, fundet vej 
ind i Dorte Haraldsted Mortensens CFU-sam-
ling, selv om den på mange måder stikker 
ud – og i øvrigt heller ikke har fundet vej til 
top-20.

“Af og til vælger vi også at købe en bog, 
hvor vi tænker, at ‘det er da noget helt nyt, 
det har vi aldrig set før’”, fortæller hun om 
bogen, der er en samling portrætter af kendte 
kvinder fortalt som eventyr. 

“Der var nogle ret fine illustrationer, og 
teksterne var meget korte. Det gør, at den 
lægger op til, at man selv producerer lignen-

Dansk/PLC
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Vil du være leder i skolen
– eller er du lige blevet det? 

Uddannelsesforløbet Lærer til Leder giver dig:
–   Diplomuddannelse i ledelse 
–  Mentorordning
–  Undervisning og netværk på internater 

Kom godt fra start som leder i skolen
Nyt hold ”Lærer til Leder” begynder i august 2022. 
Uddannelsen er både for lærere og pædagoger i skolen.

Tilmeld dig på via.dk/lærer-til-leder

Styrk din karriere
VIA University College

VIA University College er blandt Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse med mere end 20.000 studerende årligt. 
Vores holdning er, at viden altid skal kunne bruges i praksis. Derfor rummer vores uddannelser den rette kombination af forskningsbaseret indsigt og konkret praktisk erfaring.

de portrætter, så vi syntes, den var relevant 
at bruge i undervisningen og derfor have i 
vores samling”.

EN BOG, DER HAR 
"HELE PAKKEN"

Den ideelle bog har både en høj litterær kva-
litet og booster samtidig læselysten, fortæller 
den erfarne dansklærer og CFU-indkøber. 

“En gang imellem finder man en bog, der 
har hele pakken – for eksempel ‘Tag gaden 
tilbage’, som også ligger ret højt på listen. 
Da jeg havde læst den, vidste jeg, at den ville 
blive et hit. Den har et plot, som gør, at man 
bare bladrer af sted, og den behandler nogle 
aktuelle problemstillinger som deling af nø-
genbilleder på nettet. Og så er den velskrevet 
rent sprogligt, og det er jo skønt, når det kan 
lade sig gøre. Det kan det bare ikke altid”.

Dorte Haraldsted Mortensen kigger også 
rundt i populærkulturen efter tendenser, der 
kan “oversættes” til læselyst. Også selv om 
værkets litterære kvalitet måske ikke er den 
allerstørste.

3 TENDENSER 
Professor i børnelitteratur ved 
Aarhus Universitet Nina Christensen 
tror, at disse tre tendenser vil slå 
igennem børnelitteraturen i 
fremtiden:

1. Flere historier med diversitet i 
persongalleriet, samtidig med at 
personernes “anderledeshed” bliver 
sekundært i forhold til fortællin-
gens tema.

2. Endnu mere børne- og ungdomslit-
teratur, der forholder sig til 
klimakrisen – der er allerede 
udkommet en del.

3. Børn vil i højere grad end i dag 
blive inddraget i at skabe børne-
litteraturen, for eksempel ved at 
forfattere samarbejder med børn.
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1
Ternet Ninja 1
af Anders Matthesen

2
Skammerens datter
af Lene Kaaberbøl

3
Drengen i den stribede 
pyjamas
af John Boyne

4
Jeg er Frede
af Hanne Kvist

5
Kaskelotternes sang
af Bent Haller

6
Kopierne
af Jesper Wung-Sung

7 
Intet
af Janne Teller

8
Coraline
af Neil Gaiman

9 
Liv på spil
af Søren Jessen

10
Tag gaden tilbage
af Sarah Engell

11
Dig og mig ved daggry
af Sanne Munk Jensen

12
Mis med de blå øjne
af Egon Mathiesen

13
Jeg er William
af Kim Fupz Aakeson

14
De hvide mænd
af Kenneth Bøgh Andersen

15
Gummi-Tarzan
af Ole Lund Kirkegaard

16
Monster
af Patrick Ness

17
En dødssyg ven
af Daniel Zimakoff

18 
Veronika lyder som harmonika
af Rebecca Bach-Lauritsen

19
En, to, tre – nu!
af Jesper Wung-Sung

20 
Engelbert H og den sidste 
chance
af Kim Fupz Aakeson

1
De hemmelige youtubere
af Maria Rørbæk

2
Selfie Simon
af Susanne Foldberg

3
Ternet Ninja 1
af Anders Matthesen

4 
Tag gaden tilbage
af Sarah Engell

5
Liv på spil
af Søren Jessen

6
Hest, hest, tiger, tiger
af Mette E. Neerlin

7
Djævelens lærling
af Kenneth Bøgh Andersen

8
Jeg er William
af Kim Fupz Aakeson

9 
De hvide mænd
af Kenneth Bøgh Andersen

10
7.a
af Bjarne Reuter

11
Alt på spil
af Søren Jessen

12
Brødrene Løvehjerte
Af Astrid Lindgren

13
Skammerens datter
af Lene Kaaberbøl

14
Soldater græder ikke
af Jesper Nicolaj Christiansen

15
Kings of Jutland
af Glenn Ringtved

16
Dig og mig ved daggry
af Sanne Munk Jensen

17
Langt fra Det Hvide Hus
af Mette Vedsø

18 
Zam
af Jesper Wung-Sung

19
13 historier
af Jakob G. Madsen

20 
Antboy – tissemyrens bid
af Kenneth Bøgh Andersen

Kilde: Opgørelse fra CFU Danmark over centrets mest udlånte skønlitterære værker i 2021.

TOP-20 
PAPIRBØGER

TOP-20 
E-BØGER
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3 TIP TIL 
UNDERVISNINGEN
Henriette Romme Lund, 
ph.d.-studerende på Aarhus 
Universitet og Københavns 
Professionshøjskole, har været med 
til at udgive forskningsoversigten 
“Børns læselyst”. På den baggrund 
fremhæver hun følgende:

Det individuelle bogvalg er helt 
afgørende for børns læselyst, 
derfor kan fælles værklæsning 
være en udfordring. 

Dialog omkring det læste er 
meget vigtigt, så den læste bog 
ikke bliver en tavs oplevelse for 
eleven.

Ved at stille åbne spørgsmål om 
elevernes individuelle bogvalg 
kan alle deltage i dialogen uden 
selv at have læst bogen.

1.

2.

3.

“Er der aktuelle film eller tv-serier, som 
eleverne i forvejen er interesserede i? Så 
køber vi måske lidt af det hjem. ‘Hunger 
Games’-serien var for eksempel stor en over-
gang, så det kan være et argument for at få 
nogle af de bøger ind. Det kan måske give 
nogle lyst til at læse, som ellers ikke har det. 
Det kan godt være, at de ikke har kvalitet til 
at opnå klassikerstatus, men vi vil ikke som 
sådan være smagsdommere”.

Lidt i samme genre er den del af bøgerne på 
top-20, som tager fat i problemstillinger, der 
knytter sig til sociale medier, gaming og børn 
og unges digitale liv. Det er for eksempel bø-
gerne “De hemmelige youtubere” og “Selfie 
Simon”, der ligger som henholdsvis nummer 
1 og 2 på listen over mest udlånte e-bøger, og 
“Liv på spil”, som i graphic novel-udgaven er 
den niende mest udlånte papirbog på listen.

“Det er nogle forholdsvis lettilgængelige 
bøger, som kan være med til at tænde læse-
lysten hos en gruppe elever, der ellers ikke 
læser så meget”, mener Dorte Haraldsted 
Mortensen.

Men uanset hvor høj kvalitet eller bred ap-
pel en bog har, kan man ikke garantere, at alle 
elever i klassen føler, at den rammer dem. For 
dem kan en fælles værklæsning hurtigt blive 
en udfordring, fortæller læseforsker Henriette 
Romme Lund.

“Vores evalueringer viser, at der er mere 
potentiale i at give den enkelte elev en god 
læseoplevelse, når bogen er individuelt valgt”, 
siger hun. 

“Vi ser sprækker af den type litteraturun-
dervisning rundtomkring i skolesystemet, 
for eksempel på skoler, der arbejder med 
læsebånd, hvor eleverne læser selvvalgt lit-
teratur. Det kræver dog igen, at eleverne kan 
vælge en bog, de synes er god og har lyst til 
at læse. Det kræver viden, vejledning om ud-
givelser, tilgængelighed af læsestof og dialog 
med voksne fagprofessionelle. Det kan være 
ekstremt resursekrævende. Eksempelvis hvis 
læreren skal styre 25 individuelle bogvalg for 
bagefter at have individuelle samtaler om 25 
elevers forskellige oplevelser”, siger Henriette 
Romme Lund. 

Hun peger på studier, som viser, at lærere 
har løst den udfordring ved at vise interesse 
for elevens bog og arbejde med åbne spørgs-
mål i dialogen. 

“Så kan man have gode samtaler uden nød-
vendigvis at have læst bogen”, forklarer hun.

MERE MANGFOLDIGHED I BØGERNE

CFU’s bogsamlinger vil kun blive mere 
mangfoldige i fremtiden, spår Dorte Harald-
sted Mortensen.

FAGLIGE NETVÆRK
Vær med i fællesskabet om 
danskundervisning og PLC 
på folkeskolen.dk/dansk og 
folkeskolen.dk/plc
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BØRN LÆSER MINDRE
Alle undersøgelser viser, at børn 
læser mindre i fritiden, end de 
gjorde tidligere. I undersøgelsen 
“Børns læsning 2017”, som 
Læremiddel.dk har udarbejdet for 
Tænketanken Fremtidens Biblioteker, 
svarer halvdelen af eleverne i 3.-7. 
klasse, at de nok ville læse mere, 
hvis de havde mere tid. En del af 
eleverne giver den lange skoledag 
skylden. Men sammenligner man 
børnenes tid til læsning med 
tidsforbrug på andre medier, er det 
tydeligt, at det nok ikke er 
den lange skoledag, der alene er 
problemet. Eleverne har nemlig 
rigelig tid til både tv, computer og 
sociale medier.

I undersøgelsen svarer 47 procent 
af eleverne, at de er “meget enige” 
eller “lidt enige” i, at de kun læser, 
hvis de er nødt til det. 23 procent 
er meget enige i, at de mest læser, 
når de voksne siger, at de skal, 
mens 16 procent er meget uenige i 
dette udsagn. På spørgsmålet om, 
hvorvidt læsning er “cool”, svarede 
kun 15 procent ja.

“Vi kommer til at se flere titler, hvor ho-
vedpersonen er i tvivl om sin kønsidentitet 
eller måske slet ikke har en”, mener hun. “Det 
er noget, jeg oplevede, at mine egne elever 
efterlyste. Eleverne er på mange måder langt 
fremme i skoene på mangfoldighedsdagsorde-
nen, og fremadrettet tror jeg, at vi vil indkøbe 
flere titler, hvor minoriteter har hovedrollen, 
men på en måde, hvor det at være en del af en 
minoritet ikke er bogens hovedtema. Eller en 
handicappet hovedperson, men igen uden at 
selve handicappet er historiens omdrejnings-
punkt. Så mere mangfoldighed tror jeg bliver 
et kodeord i litteraturarbejdet fremover”. 
Samtidig er god hverdagslitteratur også stadig 
relevant, mener Dorte Haraldsted Mortensen:

“Jeg vil personligt gerne have flere historier 
om de udfordringer, der er ved at være ‘et 
helt almindeligt barn’ med ‘helt almindelige 
problemer’. Men det at være ‘almindelig’ er 
blevet et bredt begreb”.

Professor i børnelitteratur Nina Christensen 
er enig i, at eleverne efterspørger diversitet i 
fortællingerne. Det kan være diversitet i køn, 
etnicitet eller kropslig fremtræden.

“Alt det her med, at der ikke er en norm for 
at være individ, det kommer vi til at skulle 
tage alvorligt. Danske børn og unge møder 
diskussionen om diversitet og heterogenitet 
overalt i populærkulturen. Bogen er et lidt 
langsommere medie, så det kommer med en 
vis forsinkelse ind i skolen. Men det kommer, 
og det vil komme på en måde, hvor det ikke 
er demonstrativt: ‘Her er en bog om en etnisk 
minoritet’, ‘her er en bog om at være handi-
cappet’. Det bliver mere noget med: ‘Her er 
en hovedperson, der er ulykkeligt forelsket, og 
så sidder hun for resten i kørestol’”, siger hun.

sga@folkeskolen.dk

NÅR GRÆNSER BRYDES

www.graens er -b ryd es .d k

Sæt grænseoverskridende 
adfærd og seksuel
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på skemaet.
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Gratis online
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VIL DU VIDE MERE?

Se anmeldelserne af tre nye bøger om 
børnelitteratur og børns læselyst på 
side 42-43 i dette blad.
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Hvad kan friheden 
bruges til?  

Umiddelbart håber jeg, at muligheden for at frigøre skolerne fra nogle af de 
mange snærende bånd vil betyde en øget mangfoldighed. Her er min 
drømmeskole.

“Jeg forestiller 
mig selvstyrende 
lærerteam, der 
sammen finder  
på emner”.

Af Charlotte Birk Bruun, 
specialpædagogisk konsulent, 
uddannet lærer og cand.pæd.phil.
Privatfoto

Blogs

Mit mål med min drømmeskole er at skabe 
en velfungerende skolegang, hvor eleverne 
får mulighed for at møde alverdens ting. 
Hvor de kan fordybe sig og nørde. Hvor de 
kan forglemme sig og drømme. Hvor de kan 
bevæge sig og skabe. At skabe en skole, som 
på én gang favner fortid, nutid og fremtid, det 
lokale, det nationale og det globale – og hånd, 
ånd og hjerte.

Mine foretrukne rammer er en skole med 
et-tre spor, maksimum 24 elever i klasserne 
og forholdsvis korte skoledage. Især i ind-
skolingen. Jeg foretrækker også en markant 
adskillelse mellem skole og fritidshjem. 

I indskolingen bør der være mulighed for to 
voksne i de fleste af timerne, gerne dem alle. 
Men minimum en hel dag hver uge, så der er 
en fast turdag. På mellemtrin og i udskoling 
ville jeg ligeledes foretrække en fast mængde 
tolærertimer, så der er mulighed for ekskursio-
ner, specialundervisning, holddeling og værk-
stedsundervisning.

Og så kunne jeg godt tænke mig at lege lidt 
med fagene og skemaerne. 

I indskolingen kunne jeg godt tænke mig 
fokus på det nære. En fordybelse i det helt 

tætte, i hverdagen, i vandpytter, årstider, 
familie, kroppen og hinanden. At skabe en 
genkendelig skoledag med et fast dagligt 
læsespor, regnespor, engelskspor og naturspor 
(årets gang) adskilt af et kundskabsspor med 
skiftende temaer fra det nære, der inddrager 
elementer fra fagene dansk, matematik, histo-
rie, kristendom, billedkunst, musik. 

På mellemtrinnet forestiller jeg mig fokus 
på omverdenen gennem fire fag: kommunika-
tion, videnskab, kundskaber og kultur. Hvor 
kommunikation dækker områder som skrift-
sprog, medier og fremmedsprog. Videnskab 

dækker det naturvidenskabelige. Kundskaber 
dækker områder som religion, historie, filoso-
fi, samfund, omverdenen. Og kultur dækker 
områder som litteratur, billedkunst, håndværk, 
musik, madkundskab og idræt. Jeg forestiller 
mig hele dage med et emne og fagområde – 
og samme underviser. Dage, hvor man er i 
samme faglokale og kan nå at fordybe sig, 
pjatte lidt og gøre opgaven færdig.

I udskolingen drømmer jeg om et fokus på 
det hele. Det hele menneske, den hele verden, 
den hele sammenhæng. Her kunne fagrækker-
ne titte tydeligere frem. Måske i en tværfaglig 
kontekst eller en projektorienteret eller med 
linjer og kurser. Måske lidt af det hele på skift. 
Måske endda med elever, der kan få lov til at 
byde ind med, hvad de kunne forestille sig, og 
hvad de kunne tænke sig at fordybe sig i.

Jeg forestiller mig selvstyrende lærerteam, 
der sammen finder på emner, og som selv 
fordeler opgaverne mellem sig og dækker et 
forud aftalt antal timer hver uge. Det kunne 
lade sig gøre for tyve år siden rundtomkring. 
Mon ikke det kan det igen.

Forkortet af redaktionen
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Nanna fra 8. klasse er ved at konstruere en lampe i flere lag, men træet er så hårdt, at hun må opgive at bore i det og finde andre løsninger. “Det var 
så fedt at være på Designskolen Kolding og se folk, der lærer og uddanner sig. Jeg er klart blevet meget mere interesseret i at finde ting, som jeg kan 
bygge med. Det er fedt at mærke, at vi har en lærer, der virkelig gerne vil hjælpe os med projekterne”, siger hun.
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Kan man 
håndværke sig 

til læselyst?

6. klasse sidder på stole med god afstand til 
hinanden. I hånden har de plastposer med 
popcorn og et glas æblejuice. Det er en 
festdag. For i dag afsluttes et projekt, der be-
gyndte for to et halvt år siden – med en lærers 
undren. Foran en skærm står læreren, der satte 
det hele i gang, Merete Skjødt Jørgensen fra 
Skårup Skole. I hånden har hun en farvestrå-
lende boomerang. 

“Kan I huske den her?” spørger hun. 
Eleverne nikker. 
“Jeg så koncentrationen omkring det at slibe 

på en boomerang. Så tænkte jeg: Hvordan kan 
vi få jer ind i sådan en koncentrationsboble i 

andre fag? Det har vi arbejdet på i to et halvt 
år nu, og selv om halvdelen af tiden har været 
præget af corona, så er der sket noget. I har 
været på erhvervsskolen, I har bygget ølkas-
ser, og I har været med på folkebiblioteket”, 
siger hun og takker de to lokale bibliotekarer, 
som i dagens anledning er kommet med juice 
og popcorn til eleverne.                                                                                  

Skoleleder Steen Knutzen opfordrer til, 
at popcornene ikke lander på gulvet, og så 
understreger han: “Noget af det, som det har 
handlet om, er at undersøge, om man kan få 
mere lyst til at læse ved at gøre noget med 
sine hænder. Det må vi se mere på”, siger han.

På skærmen i klassen kører et slideshow 
med billeder af eleverne i forskellige situa-
tioner gennem de sidste to et halvt år. Nogle 
råber højlydt, når de ser sig selv på skærmen, 
andre gemmer sig bag hænderne. “Åh, er det 
virkelig mig?” lyder det.

 
LÆSEPROJEKT PÅ 
LÆRERS INITIATIV

Merete Skjødt Jørgensen er tilknyttet skolens 
pædagogiske læringscenter og underviser i 
håndværk og design. Hendes undren over 
elevernes koncentration over skabelsen og 

F OTO

Malene Tswai
O R D

Maria Becher Trier 

Kan elevers fordybelse i slibning af en boomerang overføres til læse-
koncentration? Det spørgsmål stillede lærer Merete Skjødt Jørgensen, og hun 

fik stablet et toårigt projekt på benene. Projektet viste ikke det forventede, 
men gav lærere og elever et uventet boost – og flyttede hele skolen. 
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udsmykningen af boomeranger førte i 2018 til 
en ansøgning til blandt andre Slots- og Kul-
turstyrelsen. Siden blev boomerangforløbet og 
en lang række andre forløb i højere grad end 
tidligere koblet sammen med læsning. 

“Når vi arbejdede med boomerangen, arbej-
dede vi også med aboriginere og med fortællin-
ger og højtlæsning, som jo netop er en kobling 
af det håndværksmæssige og læsning, også selv 
om eleverne ikke tænker over det”, siger hun.

“Vi tog afsæt i læringscentrets vejledning 
på områderne læsemotivation, videreudvikling 
af elevernes læsekompetencer”, fortæller hun.   

Skolen valgte at inddrage madkundskab og 
håndværk og design på 4.-6. klassetrin, fordi 
fagene begge indeholder designprocesser og 
ofte færdige produkter. Men også fordi man 
med netop disse to fag kunne samarbejde med 
Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, hvor 
uddannelseslinjerne Byg og Food var klar til 
at stille faglærere og lokaler til rådighed.  

Det lykkedes at skaffe de cirka 900.000 
kroner til projektet. 60 procent kom fra Slots- 
og Kulturstyrelsen, og skolen fandt selv de 
resterende 40 procent. En stor del af pengene 
blev brugt til at tilknytte læseforskeren Stine 
Reinholdt Hansen fra Center for Anvendt 
Skoleforskning fra UCL Erhvervsakademi og 
Professionshøjskole.

“Det er en stor proces at søge penge. Men 
jeg har gjort det før. Det er det tredje projekt, 
jeg har søgt fondspenge til og fået penge”, 
siger Merete Skjødt Jørgensen med et stolt 
smil i øjnene og forklarer, at en stor del af 
fondsmidlerne er gået til konsulenter og læse-
forskerne ligesom bustransport til eleverne.

“Vi har haft opmærksomheden på det 
håndværksmæssige, på det at skabe noget, 
og så forsøgt at binde det op til det, vi kalder 
boglige fag, fordi vi netop ser fordybelsen i de 
praktisk-musiske fag, og vi ser, at de elever, 
der kan være svære at fastholde bogligt, kan 
lære at fordybe sig”, siger hun. 

SOM MAN SPØRGER, 
FÅR MAN SVAR

Stine Reinholdt Hansen gennemførte en læ-
seundersøgelse blandt 119 elever i projektet. 
Den første undersøgelse viste, at flere elever 
på Skårup Skole generelt var lidt gladere for 
læsning, for skolens læsetiltag og for bibliote-
ket på skolen end på landsplan. 

Efter projektet har Stine Reinholdt Hansen 
gennemført endnu en undersøgelse. Men den 
viste ikke den ønskede forskel på elevernes 
læselyst. 

“Generelt nyder eleverne at læse mindre, 
de bruger mindre tid på læsning, de er mindre 
engagerede i læsning i skolen, og de er kom-
met mindre på biblioteket for at låne bøger 
uden for skolen”, står der i konklusionen i 
rapporten.

Forskeren understreger, at børns læselyst 
generelt falder med alderen, og at corona 
har begrænset elevernes mulighed for at få 
introduceret litteratur på skolen og folkebib-
lioteket. Corona har sendt eleverne bag com-
puteren til fjernundervisning, og det ses også i 
læseundersøgelsen. 

“Nettet er også steget markant som inspi-
rationskilde til læsning hos langt de fleste 
elever. Derudover er der en tydelig stigning 
i forhold til undertekster på tv som den type 
tekst, flertallet læser allermest”, lyder konklu-
sionen. Eleverne går nu i 6.-8. klasse.

Projektets fokus på det håndværksmæssige 
har ikke rykket ved læsningen – med undta-
gelse af 7. klassetrin, hvor flere nyder at læse 
og regne på skolen. 

“De har ikke rykket sig, i forhold til om de 
mener, læsning er vigtig for at lave mad eller 
bygge et fuglehus. De har heller ikke flyttet 

Benjamin fra valgholdet håndværk og design i 8. klasse sidder ved symaskinen og syr på stoffet til 
en lampeskærm. “Det er fedt at komme væk fra skolen. Vi har været meget ude”, siger han. Har det 
store fokus på håndværk så betydet noget for hans læsning? “Det har jeg ikke lige tænkt over”, 
siger han, mens han forklarer sin lærer, hvordan han vil hæfte stoffet fast på lampeskærmen, som 
gruppen har fundet på genbrugspladsen. 
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Jonas fra 8. klasse har valgt at have håndværk og design som valgfag. ”Det har været en fed oplevelse i 6. klasse. Det med at lave en ølkasse var virkelig 
hårdt arbejde, og det var fedt at se, at der kom noget ud af projektet. Men jeg skal ikke selv på erhvervsskole, for jeg vil gerne lave noget med 
arkitektur”, siger han, mens han svinger med en gigantisk rød slikkepind, som han er ved at lave om til en lampe. 
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sig i retning af at læse flere tekster, der for-
klarer ting, hvilket projektet potentielt kunne 
have ansporet til”, skriver Stine Reinholdt 
Hansen i konklusionen. 

PROJEKT ÆNDRER 
UNDERVISNINGEN

Merete Skjødt Jørgensen mener trods resulta-
terne fra læseundersøgelsen, at både lærere og 
elever har fået meget ud af projektet. 

“Vores mål var jo at finde ud af, hvorfor 
mange får skuldrene ned, når de strikker eller 
maler, og hvordan vi får brugt de styrker i fol-
keskolen, så vi faktisk skaber læringslyst. Især 
lærerne har ændret deres tilgang til undervis-
ningen”, siger Merete Skjødt Jørgensen. 

Det er håndværk og design-lærer Per Øst-
man enig i. Han har fået mere fokus på, hvor-
dan det kreative kan spille ind på andre fag, 
ved at deltage i projektet. 

“Jeg er blevet mere opmærksom på, at faget 
skal give børnene lærelyst. Det skal være et 
fag, de glæder sig til, og hvor de kan udfolde 
sig kreativt. Og at de tager den glæde med til 
andre fag”, siger han. “Der er virkelig blevet 
sat fokus på, at faget skal bruges til mere end 
bare de timer, man går ned i håndværk og 
design-lokalet”.

Lærernes ændrede opfattelse af undervis-
ningen i håndværk og design er noget, som 
Merete Skjødt Jørgensen mener, at hele skolen 
kan få gavn af. 

“Når vi fokuserede på de her to fag, kan vi 
se, at lærernes undervisning har ændret sig. 
Deres oplæg til undervisningen og introdukti-
on til faget er blevet anderledes. Det har været 
virkelig spændende for de fire lærere, der har 
de to fag”, siger hun og peger blandt andet på, 

Som led i projektet har eleverne arbejdet med at designe, bygge og dekorere magasinholdere.

Sammen med en elevmentor fra Byg-linjen på 
Svendborg Erhvervsskole har eleverne på Skårup 
Skole bygget og udsmykket ølkasser.   

OM PROJEKTET
“At håndværke sig til læselyst” på 
Skårup Skole har taget afsæt i en 
hypotese om, at elever på mellemtrin-
net opnår læselyst via de praktisk-mu-
siske fag. Fokus i projektet har været: 
• at fremme læselyst via den praksis-

faglighed, der kendetegner de 
kreative fag i 4.-7.klasse,

• at styrke elevernes begrebsforståel-
se ved praksiserfaringer,

• at eleverne tilegner sig flere red-
skaber af praksisfaglig karakter 
gennem hands on-forløb,

• at elever opnår en større indsigt i 
deres valg til ungdomsuddannelser-
ne, især erhvervsuddannelserne,

• at samarbejdet mellem folkeskole, 
folkebibliotek, erhvervsuddannelse 
og erhvervsliv fremmer skolens 
indsigt i, hvilke læsekompetencer 
unge skal tilegne sig for at gennem-
føre en ungdomsuddannelse,

• at samarbejdet i projektet har betyd-
ning af dannelsesmæssig karakter.
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hvordan en lærer har udarbejdet vejledninger 
til enkelte forløb, som i langt højere grad gør 
eleverne selvhjulpne. 

SPARKER GANG 
I HELE SKOLEN 

Undervejs har hun etableret et tættere sam-
arbejde med blandt andre folkebiblioteket, 
en filtekunstner, Designskolen Kolding og 
ikke mindst Svendborg Erhvervsskole og 
Gymnasier.

“Vi har fået udvidet vores kreds af sam-
arbejdspartnere til en ny og stærkere kreds. 
Det har været op ad bakke, for corona har 
flere gange spændt ben for projektet, men 
det har givet personalet et boost og mulighed 
for at reflektere over egen praksis”.

Det tætte samarbejde med erhvervsskolen 
på 6. klassetrin vil begge parter gerne bære 
videre og leder efter penge til at gøre det. 
Men flere af elementerne i projektet er svære 
at køre videre uden penge. Alligevel mener 
Merete Skjødt Jørgensen, at projektet også 
fremover vil kunne mærkes på skolen

“Det slutter ikke her, for vi bærer det videre”, 
siger hun.

Skoleleder Steen Knutzen er enig.
“Den transfer, vi søgte, er ikke tydelig. 

Spørgsmålet er, hvor tydeligt det kan være. 
Vi er blevet tacklet undervejs af corona. 
Vores håb var, at når eleverne stod med fing-
rene i bolledejen eller var optaget af arbejdet 
med filt sammen med en filtekunstner, så vil-
le det give dem en anden lyst til at lære og 
læse end ved at se en tutorial på YouTube. 
Men vores læseundersøgelse viser ikke det, 
vi håbede”, siger han, men understreger sam-
tidig, at erfaringerne fra projektet vil blive 
brugt fremover.

Steen Knutzen vil nemlig gerne brede det 
projektorienterede ud til alle lærere, og der-
for er skolen nu blevet en såkaldt Leaps-sko-
le – altså en skole, hvor der er særligt fokus 
på læring og engagement gennem autentiske 
projekter med fokus på science. 

“Her har det været en afgrænset gruppe 
lærere, der har arbejdet projektorienteret. 
Det har rykket noget. Nu er vi blevet en 
Leaps-skole, så alle kan komme med. Det 
er noget, som personalet gerne vil. At være 
Leaps-skole er ikke bare et projekt, der varer 
et eller to år. Det er at arbejde med noget så 
længe, at vi alle kommer til at gøre noget 
andet, end vi plejer”, siger han. 

mbt@folkeskolen.dk

Skoleleder Steen Knutzen vil gerne brede det 
projektorienterede ud, og derfor er skolen nu 
blevet en såkaldt Leaps-skole.
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Anmeldelser

sit skrivearbejde fortæller hun: “Det, 
jeg prøver, når jeg skriver […] er med 
så få ord som muligt at skrive de ting, 
jeg allermest indtrængende og desperat 
ønsker, at børn skal vide, og voksne 
skal huske”.

Nok er det ikke banebrydende nyt, at 
børnebøger kan forlene os med sand-
heder og livsvisdom, som vi skal min-
des om at huske på. Nok er det ikke re-
volutionerende viden, at børnelitteratur 
er en sand guldgrube af fortællinger 
og oplevelser. Men Katherine Rundell 
kan også andet end at prædike for de 
allerede omvendte. Hun kan nuancere 
argumentationen for, hvorfor børnelit-
teraturen er så vigtig.

Argumenterne er mange. Rundell 
viser os, hvorfor det kan være inte-
ressant at søge efter flere forskellige 
udgaver af de klassiske fortællinger. 
Hun viser lynhurtigt, hvor forskelligt 

De fleste af os har vel opdaget, at 
børnelitteratur er andet og mere end 
forsimplede tekster skrevet til børn. 
Men det skader ikke at blive mindet om 
børnelitteraturens kvaliteter. Den briti-
ske forfatter og bibliotekar Katherine 
Rundell har skrevet et essay om børne-
litteratur, hvor hun gør netop det.

Katherine Rundell formulerer for-
maningen lidt anderledes i sin lille bog 
med titlen: “Selvom du er så voksen 
og klog bør du læse en børnebog”. Om 

historien om Askepot tager sig ud, alt 
efter om den foregår på Island, hvor 
en sulten troldemor tvinges til at 
spise en stuvning lavet på den onde 
troldedatter, som har forsøgt at snyde 
sig til at passe skoen, som er billetten 
til ægteskabet med prinsen, eller om 
stedmoderen i Basiles italienske ud-
gave bliver halshugget af låget på den 
kiste med skønne klæder, som prinsen 
tilbyder hende – eller om Askepot i 
Disneys udgave bruger tiden på at gøre 
sig smuk og artigt vente på prinsen på 
den hvide hest.

Børnelitteratur er litterær vodka, 
siger Rundell: destilleret litteratur, 
righoldigt og kogt ind, så det centrale 
står centralt. Rundell understreger, at 
voksne selvfølgelig ikke udelukkende 
skal læse børnelitteratur, men måske 
erkende, “at der er steder i livet, hvor 
det måske er det eneste, der slår til”. 

Kloge voksne læser 
børnebøger

Selvom du er så voksen 
og klog bør du læse en 
børnebog

SKØNLITTERATUR

Katherine Rundell 
82 sider
148 kroner
Jensen & Dalgaard 
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Læsning skal være lystbetonet og have øje 
for, hvad vi læser, og hvad det gør ved os. Det 
er bedre at spørge: “Hvad skete der for Gustav i 
dag?” og på den måde åbne for elevens oplevel-
se. Perspektivskiftet er vigtigt, for læsning hand-
ler om at blive en del af et fællesskab. Vi lever i 
et skriftsamfund, hvor læsning er afgørende for 
elevernes deltagelsesmuligheder, så arbejdet med 
læselyst er også en inklusionsopgave og i yderste 
instans forbundet med demokratiske rettigheder.

Opbygningen af en læsekultur med vægt på op-
levelser og lyst kan læreren ikke klare alene. Bo-
gen anlægger et helhedsblik: Forældrene, skole og 
skolefritidsordning har en fælles opgave. Vægten 
i fremstillingen er på dansklærerens ansvar – det 
er læreren, som må tage initiativ og følge op. Men 
det bliver klart, hvad både forældre og pædagoger 
i skolefritidsordningen kan gøre.

Buddet på en ny resonansbund for læseunder-
visningen er tiltrængt, og både teoretisk og prak-
tisk finder man her masser af støtte. For lærere, 
skoler og kommuner, der gerne vil slå en ny tone 
an i læseundervisningen.

Nye  
læsetoner

Ideerne i “Læselyst” er gennemsyret af, at de 
skal kunne bruges i skolen, i fritidstilbuddene, i 
hjemmet og på folkebiblioteket. Det er med andre 
ord en bred vifte af ideer, der giver læreren rig 
mulighed for at vælge de aktiviteter, der passer 
bedst på den enkelte klasse, en enkelt gruppe af 
elever eller måske en hel årgang.

Det er meningen, at de forskellige aktiviteter 
skal øge elevernes lystlæsning. Den skal have 
bedre forhold både hjemme og i skolen. Der er 
derfor kapitler til lærerne, men også et til foræl-

Siden de første store læseundersøgelser i starten 
af 90’erne har der ligget en resonansbund med 
mislyde under læsearbejdet i skolen: Det er kun 
det, der tæller, der gælder. Så eleverne sendes 
gennem træningsforløb, der udarbejdes læsekon-
trakter og læsebarometre, og der verserer apps 
med fokus på hurtighed og automatisering.

“Læselyst i skole og SFO” slår, som titlen 
signalerer, en anden og meget kærkommen tone 
an: Hvis vi hele tiden vægter det kvantitative 
spørgsmål: “Hvor mange sider har du læst?” får 
vi slet ikke fat i, at vi jo læser for at berige vores 
verden, for at vinde nye indsigter, forstå andre 
mennesker og så videre. 

drene. De opfordres til at læse højt for børnene 
og til at være gode rollemodeller i forhold til 
læsning. Der er sågar forslag til, hvordan de kan 
tale med deres børn både før, under og efter læs-
ningen. 

Der er aktiviteter, der vil være kendt af de 
fleste, såsom boganmeldelser og læsebingo i 
forskellige variationer. Der er også mere ukendte 
aktiviteter. Et eksempel på en sådan er “vandre-
bogen”, som er en bog, eleverne læser på skift. 
Der sidder et kort i bogen, hvor alle elevernes 
navne står. Når man har læst bogen, streger man 
sit navn over og giver bogen videre til den næste 
på listen. På den måde får man en fælles læseop-
levelse som klasse. Der opfordres til, at læreren 
vælger en bog, der er overskuelig for alle at læse, 
eller en bog, der findes som lydbog, så de, der 
måske har svært ved at læse den med øjnene, kan 
læse den med ørerne.

Bogen er alt i alt en samling af brugbare 
praktiske aktiviteter, der er lige til at gå i gang 
med og lige til at plukke af. Det er tydeligt, at de 
to forfattere brænder for arbejdet med elevernes 
lystlæsning og læseudvikling, og at de gerne de-
ler ud af deres erfaringer og ideer. Erfaringer, der 
med denne bog kan komme mange til gode på en 
let, fin og overskuelig måde.

Læselyst i skole og SFO

LÆSNING

Pernille Sørensen 
216 sider 
400 kroner
Akademisk Forlag 

Læselyst
Ideer til at skabe  
læselyst i klasserummet 

LÆSNING

Ulla Maria Michaelsen, Dorthe Rise 
80 sider
210 kroner
Gyldendal

 ANMELDT AF LARS STUBBE ARNDAL 

 ANMELDT AF ANNE SKOVMARK 

Fut under  
lystlæsningen

BOG

Hele anmeldelsen
folkeskolen.dk/1881528

Hele anmeldelsen
folkeskolen.dk/1884383

BOG
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formen “én underviser, én observerer” til også at 
kunne bruges med elever, så den observerende 
co-teacher foretager observationen sammen med 
en elev og på den måde inddrager elevens stem-
me i den efterfølgende refleksion.

Forfatteren knytter i sin bog et tæt bånd mel-
lem co-teaching og mestringsfællesskaber. Han 
inddrager forskning, der relaterer sig til kollektiv 
mestring, og giver sit bud på, hvordan co-teaching 
kan understøtte professionelles individuelle og 
kollektive mestringsforventninger. En vigtig 
opmærksomhed, da forskning peger på, at de pro-
fessionelles mestringserfaringer og tro på, at man 
som team kan lykkes med opgaven, har en stor og 
afgørende effekt på elevernes læringsudbytte.

Det bliver i bogen tydeligt, at for at co-teaching 
skal kunne lykkes, kræver det, at ledelsen går 
forrest og skaber de organisatoriske rammer, og 
at samarbejdet omkring opgaven er realiserbart. 
Ledelsen skal desuden lede og understøtte en læ-
rende organisation baseret på et stærkt fundament 
af psykologisk tryghed.

Bogen er velskrevet og gennemarbejdet og har 
tyngde og relevans i den danske skoledebat. 

Hvordan  
inklusionen  
kan lykkes

Et fremragende materiale til arbejdet med de 
matematiske kompetencer har nu set dagens lys. 
Måske er det endda den første fremstilling, der 
faktisk når helt i dybden på dette vigtige felt.

Bag denne bogs beskedne ydre og uprætentiøse 
titel skjuler der sig et indhold, som nok skal vise 
sig at blive af den største betydning, når man som 
matematiklærer fuldt ud skal leve op til kravene 
i Fælles Mål. Hovedindholdet er således en sjæl-
dent set grundig behandling af de matematiske 
kompetencer, der første gang blev introduceret 

Hvis co-teaching som fælles faglighed i skolen 
som helhed og skolen som mestringsfællesskab 
er svaret, hvad er så spørgsmålene? Det kunne 
være: Hvordan skaber vi i skolen læring og 
deltagelsesmuligheder for alle børn? Hvordan 
kan vi udvikle organisatorisk bæredygtighed, så 
vi skaber lærings- og deltagelsesmuligheder for 
en elevgruppe, som til stadighed bliver mere og 
mere bredt sammensat?

Bogen introducerer læseren for de seks 
co-teachingformer. Forfatteren udvider endda 

i den såkaldte Kom-rapport helt tilbage i 2002. 
De figurerer ganske vist i den nu ikke længere 
så nye “Matematiske formler og fagord” og på 
plakater udgivet af de respektive forlag. Hertil 
kommer, at nogle lærebogssystemer endda (også) 
i elevbøgerne angiver de kompetencer, der aktuelt 
tilgodeses i lige dét kapitel. Der skal bare liiidt 
mere end overskrifter til, så mon ikke mange 
matematiklærere med hånden på hjertet alligevel 
må erkende, at det helt skarpe fokus på kompe-
tencerne indtil videre mest har været en realitet 
ved (forberedelsen til) en eventuel mundtlig FP9- 
eller FP10-prøve i faget?

At den aktuelle udgivelse vil kunne facilitere 
en anden og betydeligt mere konsekvent tilgang 
i det meste af et helt skoleforløb, ses af tredje 
kapitels i alt tredive eksempler på aktiviteter, 
der netop sigter mod at udvikle elevernes mate-
matiske kompetencer. Gennem undersøgelse af 
tyggegummis smag, synsvinkler, brosten/fliser og 
syvogtyve andre spændende emner kommer vi 
hele paletten rundt, endda mere end én gang.

Kort sagt: Det her er et uomgængeligt materi-
ale, når det kommer til en forsvarlig indføring i 
matematiske kompetencer. Vi kan ikke komme 
hurtigt – eller tidligt – nok i gang med at gøre 
eleverne kompetente.

 ANMELDT AF CHRISTINA HOSTRUP

 ANMELDT AF STEEN EHLERS 

Kompetencer 
på dags- 
ordenen

Hele anmeldelsen
folkeskolen.dk/78123178

BOG

BOG

Undersøgende  
matematik i skolen  
Planlægning og eksempler  

MATEMATIK

Louise Laursen Falkenberg, 
Ida Redder Honoré, 
Niels Johnsen, Eva Rønn
204 sider
230 kroner
Samfundslitteratur

Co-teaching og mestring   
Professionelt samarbejde 
om inklusion og læring i 
skolen   

INKLUSION

Micki Sonne Kaa Sunesen 
246 sider
320 kroner
Dansk Psykologisk Forlag 

Hele anmeldelsen
folkeskolen.dk/1884112
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Vi smører 11 millioner madpakker 
hver uge, og der er leverpostej i 
4.400.000 af dem. Arbejdermuseet 
har udviklet et undervisningsforløb til 
madkundskab om de madpakker, der 
måske er ved at forsvinde fra vores 
madkultur. Det kan kombineres med 
et besøg på det københavnske 
museum, men kan også stå alene i 
undervisningen i klassen. Forløbet er 
for 6.-7. klasse og valgfag i 8.-9. 
klasse.

Red mad-
pakken fra at 
forsvinde

Se udvalget af film på:  
filmcentralen.dk/grundskolen

Find årets undervisningsmateriale 
på underviserportal.dk/grundsko-
le/uge-sex-i-grundskolen/

Se undervisningsforløbet  
på: arbejdermuseet.dk. Søg 
på "Red madpakken".

Årets tema i Uge Sex er samtykke. Alt for 
mange børn og unge vokser op med 
usikkerhed og manglende tryghed omkring 
kropslige og seksuelle grænser, og for langt 
de fleste gælder det, at de er ladt alene med 
at udforske og forstå egne og andres 
grænser. Samtykke starter med samtalen 
om, hvad der føles rart, og hvad der ikke 
føles rart. Det handler om, hvordan det 
føles, når ens bedste ven trækker bukserne 
af en for sjov, og om hvordan man kan 

mærke, om legen i frikvarteret er sjov at 
være med til. Det handler om, hvordan man 
flirter, hvordan man kan tage imod afslag, og 
hvordan man kan tjekke ind med hinanden. 
Det er foreningen Sex & Samfund, der står 
bag Uge Sex.

Uge Sex er lige  
om hjørnet

Spot/ved Stine Grynberg/sga@folkeskolen.dk

Opråb fra en dinosaur

Se filmen med dansk tale på 
YouTube. Søg på: "Det er nu 
eller aldrig. Don't Choose 
Extinction", og se mere om 
kampagnen her: dontchoose-
extinction.com/en/the-problem/

Tænk hvis dinoerne havde skudt milliarder i 
udviklingen af de meteorer, som i sidste 
ende blev deres undergang. Det ville have 
været dumt. Men det er det, menneskehe-
den gør lige nu, hvor vi støtter brugen af 

fossile brændstoffer, som giver global 
opvarmning.

Det er omtrent budskabet i en ny, ver-
densomspændende klimakampagne, som 
FN står bag. Budskabet leveres på YouTube 
af en dinosaur – med Nikolaj Coster-Wal-
daus stemme. Kampagnen kan bruges i 
undervisningen i blandt andet engelsk og 
natur/teknologi. 
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Kom nemt til ugens nyheder
Du får et hurtigt overblik over de  
vigtigste nyheder på skoleområdet med  
Folkeskolens redaktionelle nyhedsbrev.  
Hver uge udvælger vi aktuelle historier 
fra folkeskolen.dk og sender til dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevene på                                           
     /nyhedsbrev
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Jobannoncer
fra

Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. 
så kommer du direkte til annoncen.  

De farvede blokke henviser til tre kategorier.

Naviger til den region, der er relevant for dig,  
og find dit næste drømmejob.

LEDERSTILLINGER LÆRERSTILLINGER ØVRIGE JOB

KINA

Korte meddelelser

Hovedstyrelsesmedlem  
Lars Holmboe fylder 50 år

 
Medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse Lars Søltoft 
Buur Holmboe fylder 50 år den 30. januar. Han blev i andet forsøg 
valgt ind i hovedstyrelsen ved et suppleringsvalg i marts 2021, hvor 
han også blev medlem af foreningens undervisningsudvalg.
 
Lars Holmboe er uddannet folkeskolelærer fra det daværende Ha-
derslev Seminarium i 2005 med samfundsfag, historie, dansk og 
musik som linjefag. Det var lærerlockouten i 2013, der vakte den 
fagpolitiske interesse, og i 2014 blev han valgt som tillidsrepræsen-
tant på Mølholm Skole i Vejle Kommune.
 
Samme år blev den ivrige debattør optaget på Lærerforeningen og 
Ceveas meningsdannerkursus. Siden 2016 har han været medlem af 
kredsstyrelsen i Vejle Lærerkreds.
 
Lars Holmboe var som en af to lærere medlem af den arbejdstids-
kommission, der blev nedsat som resultat af overenskomstforhand-
lingerne i 2018, hvor Danmarks Lærerforening og KL ikke kunne nå til 
enighed om en arbejdstidsaftale.
 
I fritiden er fødselaren en ivrig – og for tiden bandløs – bassist og 
sanger. Privat er Lars Holmboe gift med Anne Dorthe og far til tre.

abr@folkeskolen.dk

FØDSELSDAG
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Den Danske Skole i Beijing, 100103 Beijing
 
Dansk faglærer til Den Danske Skole i Beijing 

• Ansøgningsfristen er den 27. jan. 2022

Kvik-nr. 83152637

Nuuk Internationale Friskole, 3900 Nuuk

Nuuk Internationale Friskole søger  
lærer primært til 4. klasse
• Ansøgningsfristen er den 28. feb. 2022

Kvik-nr. 83191782

Hedegård Friskole, 7323 Give

Hedegård Friskole – Fællesskabets skole   
søger ny skoleleder
• Ansøgningsfristen er den 31. jan. 2022

Kvik-nr. 82977189

Struer Fri Fag- og Højskole, 7600 Struer

Forstander søges til Struer Fri Fag- og Højskole
• Ansøgningsfristen er den 16. feb. 2022

Kvik-nr. 83239854

Fenskær Efterskole, 7620 Lemvig

Fenskær Efterskole søger lærere til sløjd, 
gartneri, tekstil, musik, dansk og matematik
• Ansøgningsfristen er den 06. feb. 2022

Kvik-nr. 83228828

Ungdomsbyen, 2200 København N

Ny national koordinator for Unesco 
Verdensmålsskoler i Danmark
• Ansøgningsfristen er den 21. feb. 2022

Kvik-nr. 83126631

JYLLAND

GRØNLAND

SJÆLLAND & ØER
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Lærerjob.dk

Skolen ved Søerne, 1119 Frederiksberg

Pædagogisk afdelingsleder til indskolingen til 
Skolen ved Søerne
• Ansøgningsfristen er den 31. jan. 2022

Kvik-nr. 83228789

Grønnemose Skole, 2860 Søborg

Udviklingsorienteret faglig leder til vores 
specialtilbud for børn og unge
• Ansøgningsfristen er den 04. feb. 2022

Kvik-nr. 83239112

Herlev Kommune, 2730 Herlev
 
Visionær og synlig skoleleder til Herlev Byskole 

• Ansøgningsfristen er den 07. feb. 2022

Kvik-nr. 83245588

Omø Skole, 4245 Omø
 
Engagerede ølærere til Omø Skole 

• Ansøgningsfristen er den 01. feb. 2022

Kvik-nr. 83121150

Grundtvigsk Forum, 1463 København K
 
Projektleder søges til Grundtvigs Skoletjeneste 

• Ansøgningsfristen er den 31. jan. 2022

Kvik-nr. 83126071

Roskilde Lille Skole, 4000 Roskilde

Roskilde Lille Skole søger snarest dansk- og 
matematiklærer til indskolingen
• Ansøgningsfristen er den 19. feb. 2022

Kvik-nr. 83205962

Vallekilde-Hørve Friskole, 4534 Hørve

Fuldtidslærer til indskolingen.
• Ansøgningsfristen er den 21. feb. 2022

Kvik-nr. 83223065

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, 4400 Kalundborg

It-konsulent til Fagcenter Børn, Læring og 
Uddannelse
• Ansøgningsfristen er den 07. feb. 2022

Kvik-nr. 83250943

Bifrostskolen, 4100 Ringsted

Lærer og pædagog til dagbehandling og 
specialundervisning
• Ansøgningsfristen er den 10. feb. 2022

Kvik-nr. 83211093

Vordingborg Kommune – PPR, 4760 Vordingborg

Tale-høre-konsulent til fast stilling i PPR, 
Vordingborg Kommune
• Ansøgningsfristen er den 03. feb. 2022

Kvik-nr. 83249975

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.

Luksussommerhus i Klitmøller
Dejligt sommerhus på stor naturgrund med 
plads til 7 personer udlejes i weekend og på 
ugebasis.

Stor lys opholdsstue med nye smarte læder-
møbler. Stressless-lænestole. Adgang til delvis 
overdækket terrasse. 3 soverum med indbyg-
gede skabe. Alle moderne bekvemmeligheder. 
Opvaskemaskine, 2 kølefryseskabe, vaskema-
skine, tørretumbler, mikrobølgeovn, brænde-
ovn, spa-bad, sauna, LED-tv mv.

Telefon: 40 48 53 85
Hjemmeside: klitmoellersommerhus.dk

Gå ind på lærerjob.dk, indtast netnummeret 
 og læs hele annoncen
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Lærernes Centralorganisation – og dermed 
Danmarks Lærerforening - har indledt blokade mod 
alle afdelinger – herunder dagbehandlingsafdelinger, 
skoleafdelinger og STU- & EUA-afdelinger – af 
følgende fem dagbehandlingstilbud/-skoler: 

Blokaden betyder, at foreningens medlemmer 
fra onsdag den 1. april 2020 ikke må søge job 
eller lade sig ansætte ved disse skoler. Der 
har i over et år været ført forhandlinger med 
Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der repræsenterer 
dagbehandlingstilbuddene, om overenskomst 
til dækning af undervisningsarbejdet på 
dagbehandlingstilbuddene. Desværre har 
forhandlingerne endnu ikke ført til et resultat.  
Derfor er det besluttet at udvide blokaden, som 
hidtil kun har dækket Sputnik. Brud på blokaden 
kan medføre eksklusion af Danmarks Lærerforening, 
ligesom man kan miste retten til senere at blive 
medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af skolerne 
Sputnik, Basen, Isbryderen,  
Vikasku og Skolen ved Sorte Hest

• Sputnik 
• Basen 
• Skolen ved Sorte Hest
• Isbryderen 
• Vikasku  

INFO TIL 
ANNONCØRER
For annoncering i fagbladet Folkeskolen  
kontakt Media-Partners på telefon eller e-mail. 

TELEFON: 
+45 2967 1436 eller +45 2967 1446  

FORRETNINGSANNONCER:  
annoncer@media-partners.dk

STILLINGS- OG RUBRIKANNONCER:  
stillinger@media-partners.dk

DEADLINES FOR ANNONCER 2021

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

Rubrikannoncer

Udgivelse:Nummer:
Deadline  
forretningsannonce

Deadline stillings-
rubrikannonce

Blad nr. 03
Blad nr. 04
Blad nr. 05

25. januar

08. februar

22. februar

10. februar

24. februar

10. marts

01. februar

15. februar

01. marts

Næste nummer af

udkommer torsdag den 10. februar
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151.000 LÆSERE 

Fagbladet Folkeskolen og 
folkeskolen.dk udgives af 
udgiverselskabet Fagbladet 
Folkeskolen ApS, som ejes af 
Stibo Complete og Danmarks 
Lærerforening.  

Mediet redigeres efter journa-
listiske væsentlighedskriterier. 
Chefredaktøren har ansvar for 
alt indhold.  

Cvr-nummer: 36968559

Tryk  
Stibo Complete, der er mil-
jøcertificeret af Det Norske Ver-
itas efter ISO 14001 og EMAS. 

138. årgang, ISSN 0015-5837 

Grafisk produktion  
Boy & Son ApS 

Kontrolleret oplag 2020:  
73.598 
(Danske Mediers Oplagskontrol) 

Læsertal 2020:
151.000  
(Index Danmark/Gallup)

Abonnement 
Se folkeskolen.dk/abonnement 

Udebliver dit blad  
Klik på ”Klag over bladleveringen”  
nederst på folkeskolen.dk. 

Levering  
Ved adresseændring send en 
e-mail til medlemsservice@dlf.
org eller ring til 33 69 63 00 

Henvendelser til redaktionen

E-mail 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Telefon  
33 69 63 00

Post 
Fagbladet Folkeskolen,  
postboks 2139  
1015 København K

Adresse  
Kompagnistræde 34, 3. sal,  
1208 København K

Følg Folkeskolen
     facebook.dk/folkeskolendk 
     @folkeskolendk
     @folkeskolendk

Redaktionen 
Hanne Birgitte Jørgensen  
ansvarshavende chefredaktør 
hjo@folkeskolen.dk 

Anne-Christine Pihl  
chefsekretær  
acp@folkeskolen.dk 

Peter Leegaard  
ansvarlig for forretningsudvikling 
ple@folkeskolen.dk 

Karen Ravn  
webredaktør
kra@folkeskolen.dk

Mette Schmidt  
bladredaktør  
msc@folkeskolen.dk

Pernille Aisinger (orlov) 
pai@folkeskolen.dk

Sebastian Bjerril 
bje@folkeskolen.dk 

Andreas Gram Friedrichsen
agf@folkeskolen.dk

Helle Lauritsen 
hl@folkeskolen.dk 

Erik Bjørn Møller  
ebm@folkeskolen.dk 

Andreas Brøns Riise 
abr@folkeskolen.dk 

Maria Becher Trier 
mbt@folkeskolen.dk 

Anmeldelser 
Stine Grynberg Andersen  
redaktør af anmeldelser  
sga@folkeskolen.dk   

Faglige netværk 
Jennifer Jensen (orlov) 
community udvikler
jje@folkeskolen.dk

Debat
Caroline Schrøder
community manager 
debat@folkeskolen.dk

Lærerprofession.dk 
De bedste professionsbachelor- 
og diplomprojekter fra lærer-
uddannelsen og skoleområdet. 
I samarbejde med Danske 
Professionshøjskoler. 

Forside illustration:  
Irene Rinaldi
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WWW.LPPENSION.DK

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING
Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen træf-
fes i foreningens sekretariat  
efter aftale.

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

SERVICELINJEN,  
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du 
kan henvende dig med et problem, 
kan du ringe til servicelinjen. Her kan 
du få oplyst, om du skal henvende dig 
til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension 
mv., om kredskontorets åbningstid, 
adresser og telefonnumre.

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

MEDLEMSHENVENDELSER
Henvendelser om pædagogiske, øko-
nomiske og tjenstlige forhold skal ske 
til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan 
man henvende sig om konkrete sager 
om arbejdsskader og psykisk ar-
bejdsmiljø, om medlems-
administration, låneafdeling, under-
støttelseskasse og udlejning  
af foreningens sommerhuse.

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

LÅN
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 33 69 63 00, eller der kan an-
søges direkte på vores  
hjemmeside www.dlf-laan.dk

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

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

Forperson
Caroline Holdflod Nørgaard  
+45 20 87 54 06, cahn@dlf.org  
Studerende kan søge rådgivning i  
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

Formand 
Morten Kvist Refskov 
 
Book en aftale
Vi har åbent for 
personligt fremmøde 
efter aftale. 
 
Du kan altid booke 
en aftale med din 
konsulent på vores 
hjemmeside eller ved 
at ringe til os. 

www.laka.dk 
tlf. 70100018

Vores kontorer
Vi har fem kontorer 
rundt om i landet
 
Odense 
Forskerparken 10D, 
1. nr. 31 & 32 
5230 Odense M
 
Esbjerg 
Torvet 21, 1. sal
6700 Esbjerg
 
Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov 
 
Aalborg 
Tankedraget 7, 5. sal
9000 Aalborg
 
København 
Hestemøllestræde 5 
1464 København K 
 
Telefontider og 
åbningstider 
i København
Man - tors: 9.00-15.30  
Fre: 9.00-14.30 

Kompagnistræde 32 · 1208 København K 
Tlf.: 70100018 · Email: via hjemmesiden www.laka.dk
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Du kan ikke være elsket af alle. En lærer, som 
tirsdag nåede frem til denne erkendelse, har 
gennem længere tid spekuleret lidt for meget 
over, hvad andre mennesker måske går rundt og 
tænker og synes, og derfor kom den pludselige 
indsigt også belejligt. Imidlertid har læreren nok 
været klar over det længe. 

”Det kan da godt ske, at visse forældre synes, 
man er inkompetent. Eller at nogle elever finder 
ens undervisning uengageret og forudsigelig. Det 
kan også sagtens være, at en kollega eller to 
synes, man er irriterende, eller at lederen somme 
tider rynker brynene, og ens team sidder og 
bagtaler. Sådan er det, man kan ikke stille alle 
tilfreds hele tiden, det er umuligt”, erkendte 
læreren. ”Du kan bare ikke være elsket af alle, det 
kan simpelthen ikke lade sig gøre”. 

Men det hjalp ikke. For læreren ville elskes af alle. 

Vi har holdt afstand og taget hensyn og gjort 

alt for at undgå det. Men nu ser det ud til, at 

de fleste af os nok skal indstille os på, at vi før 

eller siden skal have medarbejderudviklings-

samtale (MUS). Mange er naturligt skeptiske 

og måske nervøse, fordi vi stadig ikke har 

fuldt overblik over, hvordan den enkelte 

reagerer, og hvilke følger man risikerer at 

skulle døje med. Andre mener, at det 

grundlæggende ikke er farligere end 

almindelige møder, som mange jo i  

forvejen rammes af her i vinterhalvåret. 

Under alle omstændigheder kan de fleste 

forvente et relativt mildt forløb med kun få 

gener og en smule ubehag, mens man rent 

faktisk har samtalen. Nogle vælger endda at 

gå frivilligt til MUS for at få det overstået og 

slippe for besværet. De håber derved at få 

en lidt roligere periode med immunitet 

over for de krav og udviklingsmål og frem-

tidsplaner, som lærere jo hele tiden  

får hostet ud over sig.

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

USKOLET
VE D  M O RT E N  R I E MAN N

USKOLET

Vi skal Vi skal 
nok alle nok alle 
sammen sammen 
have have 
MUSMUS

Vi skal Vi skal 
nok alle nok alle 
sammen sammen 
have have 
MUSMUS

DU KAN IKKE DU KAN IKKE 
ELSKES AF ALLE, ELSKES AF ALLE, 
SIGER LÆRER, SIGER LÆRER, 

DER VIL ELSKES DER VIL ELSKES 
AF ALLEAF ALLE

DU KAN IKKE DU KAN IKKE 
ELSKES ELSKES AF ALLE, AF ALLE, 
SIGER LÆRER, SIGER LÆRER, 

DER VIL DER VIL ELSKES ELSKES 
AF ALLEAF ALLE
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Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning uddeler i 2022 32,6 mio. kr. til 
ph.d.-stipendier indenfor uddannelsesforskning rettet mod folkeskolen.

Der er ansøgningsfrist 25. maj 2022 kl. 12.00.

Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrelevant forskning i den danske 
folkeskole og være organiseret i et samarbejde mellem professionshøjskoler 
og universiteter. De ph.d.-stipendiater, der uddannes, skal både under ud-
dannelsen og efterfølgende kunne undervise på professionshøjskolerne og 
indgå i forskning og udvikling i professionsfeltet.

Ph.d.-projekterne kan omfatte problemstillinger vedrørende specifikke fags 
didaktik såvel som almene didaktiske og pædagogiske emner. I 2022 vil 
Ph.d.-rådet se med særlig interesse på ansøgninger inden for følgende 
områder: 
• Fagenes didaktik og undervisningsudvikling, for eksempel i forhold til 

sprogfag, praktisk-musiske fag og teknologiforståelse, samt evaluerings-
former, test og prøver

• Klassefællesskaber, normer og inkluderende læringsmiljøer og ”mellem-
former”

• Skoleudvikling, rammer, organisation, ledelse og samarbejde (herunder 
tværprofessionelt, og forældresamarbejde)

• Elevers medbestemmelse, demokratiske dannelse og trivsel
• Diversitet og ulighed
• Uddannelse for bæredygtighed (klima, socialt, kulturelt)

Ansøgninger på tværs af temaer og inden for andre områder vil også være 
velkomne.

Se hele opslaget på Ph.d.-rådets hjemmeside
www.phdraadetforuddannelsesforskning.dk

PH.D.-STIPENDIER
INDEN FOR UDDANNELSESFORSKNING MED 
FOKUS PÅ FOLKESKOLEN

DU KAN IKKE DU KAN IKKE 
ELSKES AF ALLE, ELSKES AF ALLE, 
SIGER LÆRER, SIGER LÆRER, 

DER VIL ELSKES DER VIL ELSKES 
AF ALLEAF ALLE

DU KAN IKKE DU KAN IKKE 
ELSKES ELSKES AF ALLE, AF ALLE, 
SIGER LÆRER, SIGER LÆRER, 

DER VIL DER VIL ELSKES ELSKES 
AF ALLEAF ALLE



Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Medfinansieret af Den 
Europæiske Unions program 

Erasmus+ 

• Opret din egen profil og invitér også dit team med. Kan bruges i alle fag
• Tilmeld dig selv og klassen et af vores lette, små forløb. Sparring undervejs
• Deltag fx i TIDSKAPSLEN, étdags-forløb i en coronatid, hvor eleverne deler materialer
• Hold øje med gratis events: Rejs ud i Europa til workshops eller deltag virtuelt
• Se vores kortfilm fra to folkeskoler – og tjek ’Kom godt i gang’, ’Inspiration’ og de 21 ’Ambassadører’

Kom godt i gang – Brug den danske hjemmeside etwinning.dk

Mød eTwinning på

INVOLVERDINE
EL

EV
ER

IN
TERNATIONALT

eTwinning

eTwinning er Europas største netværk for digitalt skolesamarbejde
med over en million lærere, pædagoger og ledere fra mere end 
225.000 skoler og institutioner i 43 lande. 10.000 danske skolefolk.  
En gratis og sikker platform – for alle skoleformer: etwinning.net

1 million lærere 
er klar til at  
samarbejde


