
Danmarks Lærerforening kreds 26   www.rudersdalkredsen.dk 

  

  
 
 

14. årgang nr. 3 
December 2018  HinkeRuden 

 Medlemsblad for Rudersdalkredsen—Danmarks Lærerforening kreds 26 

Indhold: 
· Formanden skriver om  
 §17.4-udvalget (skolestruktur) 
· Artikel: ”… og en glad lærer 
kører bare længere på literen” 

· Kort Nyt 



Danmarks Lærerforening kreds 26           www.rudersdalkredsen.dk 

2 

Formanden skriver: 
 

Det er svært at spå—især om fremtiden 
Af Marianne Toftgaard,  
Formand for Rudersdalkredsen 

Findes min skole om to år? Er 
der resurser nok til at løse 
opgaverne i kommunens sko-
levæsen? Hvad betyder styr-
ket udskoling? Ændrer de fol-
keskoleloven? 
 
Spørgsmål er der nok af. Og 
lige nu har vi ikke svarene. 
Spørgsmålet om skolestruktur 
kommer der dog et bud på in-
den for overskuelig fremtid.  
 
§ 17.4-udvalg 
Som tidligere nævnt i HinkeRu-
den, har kommunalbestyrelsen 
nedsat et § 17.4-udvalg til at 
drøfte skolestruktur, specielt 
med fokus på udskolingen. Som 
lærernes/bh.kl.ledernes fælles-
tillidsrepræsentant deltager jeg i 
udvalget sammen med Børne- 
og Skoleudvalget, repræsentan-
ter for skolelederne, eleverne, 
skolebestyrelserne og BUPL. 

God skole 
Vores opgave har først været at 
drøfte, hvad der skaber god 
skole. De første tre møder har 
handlet om undervisningssyn 
og faglighed; om elevernes bud 
på god skole; om god ledelse 
og om (fysiske) rammer, der 
kan understøtte undervisningen.
(Se også artiklen fra Høsterkøb 
Skole på side 3) På sidste mø-
de havde vi fx en spændende 
diskussion om at sikre lærerfag-
lighed i udskolingen, hvis man 
laver ’linjer’, og om at sikre ele-
verne chancelighed.  
 
Modeller 
Efter jul tager vi fat på drøftel-
sen af, hvilke modeller, der kan 
tænkes, som opfylder vores 
krav til/principper for en god 
skole.  
 
 
Kredsen ind over 
På kredsstyrelsesmøderne har 
vi drøftet fordele og ulemper 
ved forskellige modeller, både 

fagprofessionelt og i forhold til 
arbejdsmiljø. Det er politikerne i 
kommunalbestyrelsen, der i sid-
ste ende træffer beslutningerne, 
vores opgave er at sikre, at de 
kender de fagprofessionelles 
argumenter for og imod, inden 
de lægger sig fast på en løs-
ning. 
 
Følg processen her 
Udvalget skal som nævnt indstil-
le modelforslag til en ny skole-
struktur og en bedre udskoling til 
Kommunalbestyrelsen. Det skal 
ske inden udgangen af marts 
2019.  
Eventuelle ændringer af skole-
strukturen vil tidligst kunne ske 
fra skoleåret 2020/21. 
Tidsplan og materialer/referater 
fra møderne i § 17.4-udvalget 
kan ses på Rudersdal Kommu-
nes hjemmeside: https://
www.rudersdal.dk/
nyskolestruktur 
 
 

     K
O

R
T

 N
Y

T
 

Kredsens generalforsamling 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til forårets generalforsamling. Den 
finder sted på Trørødskolen torsdag den 21. marts 2019 kl. 16-19.  
 
Sidste år havde vi gruppedrøftelser, så alle havde mulighed for at kom-
me til orde. Denne gang har vi også spændende ting på programmet—
og der er både lokalaftale og skolestruktur at drøfte, så kom endelig og 
giv dit bidrag til kredsstyrelsens arbejde. Alle medlemmer er velkomne. 
Der kommer invitation, beretning osv. ud i februar. Forhåbentlig ses vi? 

Rudersdalkredsen 
ønsker alle medlemmer 

en rigtig god   
juleferie 
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Undervisningsmiljø på Høsterkøb: 

”… og en glad lærer kører bare længere 
på literen! ” 

Der er sket noget på Høster-
køb Skole. Gennem de sid-
ste fem år har skolen været 
igennem en proces, som 
totalt har ændret undervis-
ningsmiljøet. Positivt. Stem-
ningen, arbejdsglæden – og 
undervisningen er fulgt 
med.  
 
Tre af skolens lærere har ta-
get imod opfordringen til en 
snak: Kirsten Stilling, Trine 
Foged Møller og Gustav 
Ejersbo Kilande, lærere på 
Høsterkøb gennem hhv. 28, 
18 og 2,5 år 
Kirsten indleder: - Den største 
ændring i mit lærerliv, har væ-
ret den her ændring af under-
visningsmiljøet. Det har så 
stor indflydelse på alle de an-
dre ting, vi går rundt og gør. 
Jeg plejer at tænke, at der er 
tre ting, jeg arbejder med. Det 
er min relation, det er didaktik-
ken og så er det den struktur 
jeg lægger for elevernes dag. 
Nu er læringsmiljøet kommet 
med som et helt nyt spil kort. 
 
Truet på livet 
Om baggrunden for udviklin-
gen: 
– Det startede med skolere-
formen, og med at vi jo, for 
nogle år tilbage, var luknings-
truede. Kommunen valgte så 
alligevel ikke at lukke os, men 
at sige: ”Så skærer vi 5. klas-
se væk! ”  Det var fordi, vi 
havde nogle pavilloner, som 
ikke måtte blive stående ud 
over ti år. Men hvis vi først 
afgav 5. klassetrin, ville det 
alligevel føre til lukning. Derfor 
måtte vi jo finde ud af at klare 

os på mindre plads. 
Kirsten Brønd (daværende 
skoleleder) kontaktede så 
Lene Jensby Lange fra 
konsulentfirmaet Autens. 
Hun kom ud og kiggede 
og udbrød: ”Hvor har I 
meget plads! ”  
Så stod vi jo lidt forvirrede 
og kiggede……. 
Men så havde vi en fanta-
stisk dag, lærere og pæ-
dagoger, hvor vi indrette-
de miljøer i alle rum – fæl-
les for skole og fritids-
hjem. Hvilke funktioner 
skal der være? Der skal 
være ro på. Det er en lang 
skoledag; børnene skal 
være her 7 til 17. Det skal 
være efter deres behov. 
 
Overvågning eller tillid 
Trine: – Ud røg katederet 
og det med at sidde i bus. 
I det miljø vi har indrettet nu, er 
der mange hjørner og kroge, læ-
sehjørne og forskellige arbejds-
pladser. 
Alle lokaler har nu en besked-
zone, hvor børnene hurtigt kan 
samles, når der er fælles oplæg, 
børnemøde eller en besked. Alle 
børn har mulighed for at få en 
fast plads – i beskedzonen eller 
som arbejdsplads, men ellers 
finder de selv ud af hvor de ar-
bejder bedst. 
Sagt sort/hvidt har vi bevæget os 
fra en overvågnings-kultur til en 
tillidskultur. Og det, der skete 
med uro-niveauet i klassen, det 
var, skægt nok, at når vi begynd-
te at vise tillid til eleverne, så vi-
ste de også tillid til os: ”Nå, får 
jeg lov at sidde hvor jeg vil? Hun 
vil mig åbenbart det bedste!” 
 
Kirsten: – Vi arbejder selvfølgelig 
også med selv-evaluering: 

”Hvordan er det gået for dig i 
dag? Hvordan vender tommel-
fingeren? ” og ”Hvor sidder du 
og arbejder bedst? ” Det havde 
vi været inde og arbejde med før 
det her. 
Men det var skelsættende for 
børnene, da de kom tilbage fra 
sommerferien. Så var alle skole-
møblerne med røde stålben kørt 
til Ukraine – og så stod der bare 
noget andet. 
 
Hvad med økonomien? 
Kirsten: Lene Jensby Lange bru-
ger os rigtig meget, når andre 
siger: ”Ja, men vi har jo ingen 
penge! ” – kan hun fortælle, at vi 
fik altså gjort det herude for in-
gen penge. For når du går ind 
og kigger på skolemøbler – fan-
cy, flyde/ ligge-møbler, så koster 
det jo kassen. Vi synes jo, vi har 

Af Lars Jørn Jensen 

 

 - fortsættes på bagsiden 

Glade lærere er gode lærere:  
Trine, Kirsten og Gustav i det klare efterår  
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lavet en læringsmiljø-revolution 
for 280.000 kr, tror jeg det er. 
Og det, der har været det helt 
afgørende her er, at lærerne har 
været med til at definere de en-
delige løsninger. 
Trine: – Vi oplevede, at vi fik 
meget mere plads. Taskerne 
fylder ikke op og roder, de står 
udenfor, ligesom skoene.  
Vi planlægger indretningen efter 
hvilke børn vi har i klassen, og 
vi kan se at de børn, der har 
brug for at bevæge sig meget, 
nu ikke ryger ud i så mange 
konflikter. 
Vi lægger heller ikke vægt på, 
at de sidder stille i lang tid. Den 
bedste siddestilling er den næ-
ste! 
Der er kommet meget mere ro 
på. Vi har skabt en hjemlig 
stemning, og det gi’r tryghed for 
ungerne. 
 
Hvad siger børnene til det nye 
miljø? 
Undervejs i den begejstrede og 
engagerede fortælling kan man 
godt komme til at tænke på, 
hvordan eleverne mon har ople-
vet det hele? Det findes der 
svar på i to filmklip, som ligger 
på YouTube: 
Vilfred, 5.b: – Det er ret meget 
anderledes. Før stod bordene 
sådan: Duk, duk, duk, duk, duk 
(understreget af håndkantslag i 
luften.) Man kunne næsten ikke 
komme ind til sin plads. Nu føler 
man, at det er meget mere ro-
ligt. Man bli’r ikke så irriteret, 
fordi det støjer overalt, og lærer-
ne er mindre……… ”Ti stille! ”... 
De er – hvad kan man sige – 
mere rolige. 
Tristan, 2. kl.: – Jeg kan også 
godt li’, hvis vi må fordele os 
rundt omkring, og når vi må sid-
de i sofaen, for så har man lige 
nogen venner, man kan sidde 
ved siden af og snakke med, 
mens man arbejder. Det synes 
jeg er rigtig hyggeligt. 
I øvrigt mener Vilfred også at 

”… når vi selv må bestemme 
hvor vi sidder får vi mere lyst til 
at arbejde. 
Det hjælper lidt på optimismen.” 
 
Hvordan har lærergruppen 
taget imod forandringerne? 
Trine: – Der vil jo altid være 
frontløberne og nogen, der lige 
skal se tiden an, og det har jo 
krævet enormt meget team-
arbejde. Og ledelsen har været 
en ekstremt vigtig medspiller: – 
Det skal være sådan her. Der 
skal være besked-zoner i alle 
klasser. 
Så her i ”år 4” syntes nogen alli-
gevel, at det ikke rigtig fungere-
de. Fint, hvad skal der så til, for 
at det kommer til at fungere? 
Og nu fungerer det, selvom vi 
nok bruger besked-zonerne me-
get forskelligt. 
Gustav: – Det hele var jo i gang, 
da jeg kom til skolen, så for mig 
er det ”normalt”. Men jeg tror, at 
det ville være svært for mig at 
vende tilbage til den traditionelle 
skole. 
Det fungerer at sige til en elev: 
– Find din bedste plads, og så 
støtte ham, hvis det ikke kom-
mer til at køre.  
 
I fortæller, at lærerne selv har 
indkøbt det, der skulle bruges 
i de nye miljøer, og selv har 
stået for indretningen. Hvor-
dan har I fået tid til det? 
 
Trine: – Jamen, det gi’r bare så 
meget mening, det her. 
En glad lærer kører bare længe-
re på literen. Det er virkelig, vir-
kelig det, det handler om. Vi har 
fået frigivet en masse energi 
ved at lave det her. Jeg har det, 
som om jeg har fået magten til-
bage inde i klasselokalet – selv 
om jeg aldrig har frigivet så me-
get magt overfor børnene, som 
jeg har gjort her. 
Kirsten: – Ligesom vi lader bør-
nene gå selv, har vi jo også en 
ledelse, der lod os gå for det 
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her. Det er ånden herude. Det 
er, at være ekstremt anerken-
dende overfor børnene – og læ-
rere/ leder gensidigt.  
Men vi er udfordret på tid, og 
jeg kan da også godt ligge vå-
gen og tænke på, at det og det 
fik jeg ikke lavet – og den ind-
stilling skulle jeg også…! 
Men det, at få lov at lave relatio-
nen, at få lov at have glæde og 
energi på sin arbejdsplads, det 
er jo det, der gør at vi sidder her 
på 28’ende og 18’de år og at 
Gustav forhåbentlig bliver her i 
mange år. 
 
Kan det her indføres på alle 
Rudersdals skoler? 
Kirsten: – Ja, hvis man starter 
rigtigt ud. Hvis man sørger for at 
de voksne, der er i rummet, at 
de har ejerskab til det. Og så er 
vi nødt til at sige, at ledelsen er 
ekstremt vigtig. Ellers havde det 
her ikke kunnet lade sig gøre. 
 
Efter vores gode snak melder 
en tanke sig: Hvordan vil de her 
idéer virke med ældre klasser 
end 5.? Det kommer der måske 
snart et svar på, for det forlyder 
at Lene Jensby Lange, Autens, 
allerede er i gang på en af Ru-
dersdals andre skoler.  
 
 
 
Se de gode filmklip om udviklin-
gen af undervisningsmiljøet på  
Facebook: ”Os fra Høsterkøb 
Skole”  
 


