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Først vil Bladudvalget gerne ønske alle et godt og spændende 2017. Med regeringsdan-
nelsen i november blæser der måske (nok engang) nye vinde ind over folkeskolen?

I løbet af det seneste år er der talt og skrevet meget om, at det moderne barn mangler 
disciplin – at de gamle dyder, som almindelig høflighed, er forsvundet. Pli og respekt 
for andre skal tilbage på skolens (og forhåbentlig også) hjemmenes dagsorden. Børn er 
for selvoptagede – de har svært ved at udsætte egne behov, og det går ud over skolens 
fællesskab. 

I børnehaveklassen har arbejdet med klassefællesskabet altid haft høj prioritet. Noget 
tyder på, at dette arbejde har fået trangere kår i takt med, at der er kommet et øget fokus 
på tal og bogstaver. Det er i hvert fald, hvad en del børnehaveklasseledere udtrykker i en 
undersøgelse offentliggjort i Politiken for nylig.

Et godt fælleskab er forudsætningen for læring. Lad os starte der, så skal det andet nok 
komme. 

Ina von Barm – redaktør
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Marianne Giannini

Nyt år, nye forhåbninger og glæder

Vi har i de seneste år været så meget igennem, så nu 
skulle man synes, det snart må finde et leje, som vi alle 
kan være nogenlunde tilfredse med. 

Erfaringerne fra det forgangne år viser blandt rigtigt 
meget andet, at tiden til forberedelse er alt for knap, 
at mange forberedelsespladser ikke kommer i nærhe-
den af det optimale, at skoledagen ikke nødvendigvis 
er blevet bedre, og at børnene mange steder har svært 
ved at klare de lange skoledage.

Børnenes lange skoledage kræver netop mere forbere-
delse. Vi skal sørge for, at der er sammenhæng i dagen, 
og at den slutter med, at børnene går ud af døren med 
en god fornemmelse af, hvad de har lært fagligt og so-
cialt, og at det har været rart at være sammen med 
børnehaveklassepersonalet og klassekammeraterne. 
Vi skal også sørge for, at alle børn er med og kan følge 
med, og for at præsentere alt det børnene skal igen-
nem i løbet af et skoleår på forskellige måder, så alle 
børn får mulighed for at lære på den måde, de synes 
er bedst. 

Det samme gælder os voksne. Nogle af mine kolleger 
er meget begejstrede for at kunne gå hjem og holde fri, 
når skoledagen er slut. De syntes, det er rart, at al for-
beredelse foregår på skolen. (De synes ikke, det er rart 
ikke at have en ordentlig forberedelsesplads) Jeg sy-
nes, det er vidunderligt at kunne gå hjem, snuppe en lur 
og derefter være frisk til at forberede mig til næste dag. 

Jeg håber, at det nye år åbner op for mere fleksibilitet, 
så alle kan gøre det, der er bedst for dem. Voksne har 
de samme behov for forskellighed i forberedelses- og 
læringssituationer, som børnene har. Arbejdsgiverne 
får kun det bedste ud af at åbne op for fleksibiliteten. 
Glade medarbejdere arbejder bedre.

Jeg er ikke ligefrem begejstret for den nye regering, 
men glæder mig til at se hvad Merete Riisager, vores 
nye undervisningsminister, har tænkt sig at stille op i 
sit nye embede. Hendes begejstring for skolereformen 
kunne ligge på et lille sted. Man kan håbe på, at hendes 
begejstring for arbejdstidsaftalen ligger på et mindre 
sted.

Marianne Giannini 
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Børns adfærd 
– hvem har ansvaret?
Det er en del af dagligdagen i den danske skole: urolige børn, børn der ikke følger de 
voksnes anvisninger, børn der hele tiden vil være i centrum. Således offentliggjorde 
Undervisningsministeriet sidste forår en trivselsundersøgelse omfattende 
470.000 elever, der viste, at næsten en tredjedel af eleverne føler sig plaget af 
uro og støj i klassen! Hvorfor er vi kommet dertil på bare en enkelt generation? 
Er det i hjemmet, eller er det i dagtilbud og skole ansvaret skal placeres? 

Af John Aasted Halse, cand. pæd. 
og psych., autoriseret psykolog. 

Usikre voksne
I børnenes hjem sker det tit, at de 
ikke gider hjælpe med at rydde af 
bordet efter aftensmaden og i stedet 
sætter sig hen til iPad’en. Ofte uden 
andre konsekvenser end et opgiven-
de skuldertræk fra far og mor. Men 
hvis grænserne flyder derhjemme, 
og børnenes behov altid kommer i 
første række, får de svært ved at ind-
gå i det fællesskab, som skal og må 
være til stede i skolen. Forældre kan 
være usikre på at sætte grænser og 
bliver derfor eftergivende for at be-
vare den gode stemning. Det bety-
der, at børnene ikke lærer, at der er 
nogle ting, som de bare skal.
Og det samme billede kan man se 
i skolen: Børn, der taler grimt og 
mangler respekt for både de voks-
ne i skolen og klassekammeraterne. 
I skolen skal vi være rummelige og 
inkluderende, men rummelighed og 
fællesskab i klassen handler både 
om, at der skal være plads til alle 
med hver deres særheder men også, 
at man skal give plads til andre, og at 
det hele ikke handler om én selv. Der 
er altså både rettigheder og pligter, 
men hvor nogle børn så helt åben-
bart ikke helt forstår pligtdelen. 
Derfor skal de voksne turde tage ord 
som “skal” og “nej” i deres mund. 
Det er ikke et formål i sig selv at sige 

nej, men det er et nødvendigt ord af 
og til. Det er nemlig et enormt pro-
blem, når forældre lader børnene 
forhandle alt og ikke tør sætte en 
tydelig grænse for børnenes indfly-
delse. Blandt andet fordi børnene vil 
møde både grænser og afvisninger i 
livet udenfor familien – f.eks. i skolen 
- som de får svært ved at håndtere, 
hvis de ikke har lært, hvad “skal” og 
“nej” betyder hjemmefra.

Et nyt børnesyn
Det indlysende er, at børn skal be-
tragtes som mennesker, hvis følelser 
og tanker skal anerkendes på lige fod 

med voksnes. Men selv om den aner-
kendende tilgang til børn er et stort 
skridt fremad, skaber den en kort-
slutning hos mange voksne. Nemlig 
når voksne, i deres iver efter at være 
anerkendende, forveksler ligeværd 
med ligestilling. For børn og voksne 
er ikke ligestillede. Det giver helt en-
kelt ikke mening at påstå, at en fem - 
seksårig ved og forstår lige så meget 
som de voksne. I hjemmet kommer 
det til udtryk i, at voksne tillader, at 
alt kan diskuteres og forhandles. Så 
ender det med, at rummeligheden ik-
ke har nogen grænser: Du kan opføre 
dig, som du vil! 

John Aasted Halse. Foto: Anette Tinghus.
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I vores iver efter at give indflydelse 
og deltagelse, har vi udviklet en slags 
‘modspilsbørn’. Det er børn, der ikke 
umiddelbart tager et nej for et nej, 
og som bliver ved med at spørge og 
diskutere, fordi hverken forældrene, 
pædagogerne og lærerne i tide har 
markeret over for børnene, hvad de 
ønsker, og hvor deres grænser går 
for barnets adfærd. Men modspils-
børn kræver både modspil og udspil. 
Modspil, hvor man som den voks-
ne ikke blot er eftergivende men er 
parat til også at udtrykke egen me-
ning, og hvor det er påkrævet, sæt-
ter grænser for, hvad man vil være 
med til i forhold til barnet. Udspil, 
når barnet for eksempel selv vil be-
stemme, hvad det laver i timen, men 
hvor den voksne spiller tilbage med 
sit udspil om, hvilke måske to mulig-
heder for aktiviteter, der måske kan 
vælges mellem. Og hvor de voksne, 
som ovenfor nævnt, også af og til an-
vender ordene ”skal” og ”nej”.

Myten om det kompetente barn
I den pædagogiske diskurs er alle 
enige om, at børn skal være socialt 
kompetente. Men her er det vigtigt at 
huske på, at det socialt kompetente 
individ både skal kunne stikke finge-
ren i jorden og tilpasse sig, og sam-
tidig kunne kræve sin ret, være kri-
tisk, sige nej og sige fra. Og i de se-
neste ti år har vi uden tvivl lagt mere 
vægt på at udvikle børn i retning af 
det selvhævdende og kritiske. Man 

kan sige, at vi har givet børn et sæt 
af JEG – kompetencer men har over-
set, at der også er et sæt VI – kompe-
tencer! Begge aspekter skal udvikles. 
For vælger vi kun det ene, får vi en-
ten selvhævdende og egocentrerede 
børn eller alternativt selvudsletten-
de, ukritiske børn. Men de to tilsy-
neladende modsætninger udelukker 
ikke hinanden. Det er ikke et enten-
eller, men et både-og. Der er brug for 
begge dele, med mindre man altså 
insisterer på, at der kun er plads til 
enten sort eller hvidt: Enten er barnet 
frigjort og selvbevidst, eller også er 
det undertrykt og følgagtigt i forhold 
til, hvad voksne siger! 

Slutreplik
Vi skal ikke tilbage til autoritær bør-
neopdragelse. Børn har ret til at bli-
ve set og hørt, men det er ikke det 
samme som, at de skal have deres 
vilje altid. Voksne skal være autori-
teten, som gennem handlinger og 
viden viser retningen. Og netop ved 
at turde være konsekvent, lærer børn 
om forpligtelserne i forhold til fæl-
lesskab. Her også rummeligheden i 
klasseværelset. Barnet skal vide, at 
der skal være plads til dig, og det er 
i orden, at du nogle gange har krudt 
i røven, men du skal vide, at du ikke 
kan komme i forrest i køen altid, og 
du skal tage hensyn til de andre.
Men burde børnene ikke være sande 
mestre i at begå sig i fællesskaber, 
når de bliver sat sammen med frem-

mede børn og voksne allerede i et 
års alderen? Jo, men på både godt 
og ondt. Børnene udvikles socialt 
i børnehaven. De får slebet nogle 
hjørner af og lærer om forhandling 
og kompromisser. Men bagsiden af 
medaljen er, at de bruger så meget 
tid i institutionen, at de bliver meget 
optagede af at være på hele tiden, at 
være den, der bestemmer, og kæm-
pe om de voksnes opmærksomhed.
Men vi har faktisk en ganske bred 
og dyb viden om, hvad der skal til: 
Tydelige voksne såvel i skole som 
hjem, der stiller krav, og som er sikre 
på, at børnene har forstået kravene. 
En kompromisløs forældreopbak-
ning til de normer og værdier som 
skolen repræsenterer og endelig et 
konstruktivt samarbejde mellem for-
ældre og skolens medarbejdere.

cand. pæd. og psych., 
autoriseret psykolog. 

Forfatter blandt andet til bøgerne: 
”Dilemmaer i den moderne familie”, 
”Kritiske og krævende forældre” 
og ”Den Nødvendige Opdragelse 
– ér opdragelse nødvendig?”

John Aasted Halse
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Trivsel i klassefællesskabet
Med skolereformens ikrafttrædelse er der sat fornyet fokus på elevernes skoletrivsel. Det er 
nu et krav til skolerne, at elevernes trivsel skal måles én gang om året - og det er naturligvis 
godt. Men grisen bliver ikke tungere af at blive vejet – og trivslen ikke højere af at blive 
målt. Det er ene og alene det pædagogiske arbejde og rammerne herfor, der kan højne og 
fastholde elevernes trivsel i klassefællesskabet. Disse overvejelser satte mig i gang med at 
undersøge, hvordan vi kan tage hånd om trivselsarbejdet i den pædagogiske praksis. 

Af Jytte Friis. Underviser på pæda-
goguddannelsen. Kandidat i generel 
pædagogik, master i sundhedspæ-
dagogik, lærer.

Først og fremmest må vi vide, hvad 
vores elever synes er vigtigt for at 
trives i skolen. Hvis man – i overens-
stemmelse med denne artikels afsæt 
– betragter trivsel som et socialt og 
flydende fænomen, der tager form 
gennem dialog og forhandling i det 
intersubjektive fællesskab, vil en af-
kodning af elevtrivslen på baggrund 
af trivselstestens individuelle besva-
relser af lukkede spørgsmål ikke nød-
vendigvis give svar på, hvad der skal 
arbejdes med og slet ikke hvordan, 
hvis klassetrivslen skal øges. For at 
vide hvad eleverne mener er vigtigt 
for trivslen i klassen, må jeg spørge 
dem, ligesom de må have mulighed 
for at snakke med hinanden og hø-
re klassekammeraternes udmeldin-
ger. Iflg. den socialkonstruktivistiske 
tænkning reflekteres og skabes den 
sociale virkelighed gennem sproget. 
En del af elevernes sociale virkelig-
hed er skolen og i særdeleshed klas-
sen, og det betyder, at jeg allerede 
ved at spørge, hvad der er vigtigt for 
elevernes trivsel i klassen, også er i 

gang med det pædagogiske arbejde 
for, sammen med eleverne, at skabe 
en fælles kultur og værdisætning af 
klassetrivsel, som kan højne trivslen 
i klassefællesskabet. Ifølge Bruners 
kulturpsykologiske anskuelser (1999) 
har vores værdier sin oprindelse og 
betydning i den kultur og det fælles-
skab, hvori de er skabt. Dette taler 
for en didaktisk bottom-up tilgang, 
hvor klassens elever sammen ska-
ber mening og betydning af begre-
bet trivsel, og sammen finder frem 
til, hvordan de kan skabe trivsel i de-
res klasse. Hvis skolens trivselspoli-
tik blot formidles til eleverne som et 
udefrakommende regelsæt, der skal 
følges, vil der sidde elever i klasser-
ne, for hvem reglerne ikke giver me-
ning. Bruner siger det på en meget 
beskrivende måde, at ”kun en meget 
lille del af oplæringen i kulturen fin-
der sted ad sådan en ensrettet gade” 
(Bruner 1998, s. 71). Men hvordan får 
jeg skabt en åben og rummelig dia-
log, hvor den enkelte kan udtrykke 
sig om egne erfaringer og værdier i 
forhold til trivsel – og med lydhørhed 
for de andres? Hvordan får jeg skabt 
rum for konstruktiv forhandling? Og 
kan der mon blive enighed om vig-
tige trivselsværdier i klassen? 

Med afsæt i ovenstående overvejel-
ser undersøgte jeg elevernes forfor-
ståelse, konstruktion og forhandling 
af begrebet klassetrivsel gennem et 
didaktisk tilrettelagt fokusgruppein-
terview, der er at sammenligne med 
et undervisningsforløb, hvor ele-
verne bliver stillet åbne spørgsmål 

og opgaver til individuel og fælles 
refleksion og drøftelse. Min under-
søgelse blev lavet i en 8. klasse, og 
deres svar er konstruktive og inte-
ressante pejlemærker, som der kan 
arbejdes efter helt fra skolestarten. 
Men det dialogiske og inddragende 
trivselsarbejde ville kunne tilpasses 
elever på alle klassetrin. Skoletrivsel 
handler om noget, som alle elever 
kender til og har gjort sig tanker 
om, og som betyder rigtig meget for 
dem. Det er et område, hvor elever-
ne er eksperterne, og hvor vi voksne 
må tage rollen som mødeleder og fa-
cilitator. 

På baggrund af elevernes drøftelser 
og forhandlinger af trivselsbegrebet 
nåede jeg frem til følgende elevper-
spektiverede trivselsforståelse:

”Skoletrivsel er at tilhøre og bidrage 
til et fællesskab, som kendetegnes af 
sammenhold, omsorg og respekt for 
forskellighed. Hvor den enkelte som 
sig selv kan lære om sig selv og om 
verden i en positiv atmosfære af til-
lid og åbenhed, og hvor fagligheden 
løftes gennem aktivitet og deltagelse 
i imødekommende og støttende læ-
rer-elevrelationer og elev-elev sam-
arbejder”.

Eleverne drøftede trivselsbegrebet 
ud fra både praksisnære, skolerela-
terede spørgsmål og mere eksisten-
tielle og følelsesladede spørgsmål. 
De brainstormede på ordet klasse-
trivsel, og betydningen af de mange 
ord, der kom på bordet, blev udfoldet 
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og værdisat i forhold til klassetrivsel. 
De blev udfordret med opgaver, hvor 
de i fællesskab skulle rate forskellige 
trivselsparametre og drøfte, hvordan 
de kunne opfyldes. De fik spørgs-
mål og opgavetyper, der gav plads 
til at overveje og italesætte indivi-
duelle livsverdensperspektiver, som 
fx at fortælle om den bedste time, 
det bedste frikvarter, det bedste og 
det værste ved…, hvad der gør mig 
glad, ked af det, hvornår klassen har 
det sjovt, hvad der er en god klasse-
kammerat osv? De lavede en annon-
ce, hvor de søgte nye klassekamme-
rater, hvilket betød, at de først måtte 
finde ud af at beskrive deres egen 
klasse for dernæst at blive enige om 
hvilke klassekammerater de søgte til 
klassen – herunder overvejelser om 
det overhovedet er rimeligt at søge 
efter klassekammerater med særlige 
egenskaber, og i så fald – hvilke? De 
beskrev en drømmeklasse, og de la-
vede rollespil, de fik opgaver, hvor 
de blev inspireret til at fortælle om 

en trivselsfremmende undervisning 
på baggrund af illustrationer og fo-
tos, og de fik klippeark med udsagn 
omkring elementer i skolehverda-
gen, som de skulle placere under 
hhv. en glad, en sur eller en ligeglad 
smiley. Elevernes udmeldinger og 
samtaler førte til nye og uddybende, 
til tider udfordrende spørgsmål, bå-
de fra eleverne selv og fra min side, 
og gradvis fik eleverne større indsigt 
og en fælles forståelse af trivsel, og 
hvad der skaber trivsel i deres klas-
sefællesskab.

Det er af stor pædagogisk interesse 
at kunne konstatere, at elevernes 
meningsstrukturer i forhold til be-
grebet klassetrivsel rykker sig mærk-
bart igennem interviewforløbet, der 
i tilrettelæggelse og rammesæt-
ning udgjorde et inddragende og 
dialogbaseret undervisningsforløb. 
Indledningsvis deler deltagerne vær-
disætning af særligt tre begreber i re-
lation til klassetrivsel: venner, mob-

ning og god opførsel, som alle indgik 
i den individuelle brainstorm hos alle 
eleverne i gruppen. Ved slutningen af 
forløbet brainstormer eleverne igen 
individuelt. Her kan det atter konsta-
teres, at deltagerne er enige om tre 

Bruner, Jerome (1998): 
Uddannelseskulturen. 
Socialpædagogisk Bibliotek. 

Bruner, Jerome (1999): Mening i 
handling. Klim. Pædagogiske linjer.
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elevperspektiv. Kandidatspeciale 
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for Uddannelse og Pædagogik, 
Emdrup. Århus Universitet. 

Zachariae, Bobby (2014): 
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relationers betydning for helbre-
det. I: Nørby, Simon og Myszak, 
Anders (red.): Positiv psykologi. 
En introduktion til videnskaben 
om velvære og optimale proces-
ser. Hans Reitzels Forlag. 2. udg. 
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vigtige trivselsbegreber, men kun ét 
af begreberne går igen fra den første 
brainstorm, begrebet venner, mens 
mobning og god opførsel nu er er-
stattet af ordene sammenhold og re-
spekt. Eleverne er så at sige blevet 
klogere i løbet af processen og har 
fundet frem til, at der går noget forud 
for mobning, som er vigtigere, nem-
lig sammenhold, som de ser som et 
bolværk mod mobning. Som en elev 
udtrykte det, ”hvis der er et godt 
sammenhold, så vil der ikke være 
mobning”. Deltagerne ser sammen-
hold som både ”give and take”, idet 
de ikke blot udtrykker en forventning 
til ”de andre” om at være der for én 
selv, men også en bevidsthed om 
selv at bidrage til fællesskabet, hvis 
klassen skal trives. Desuden har ele-
verne gennem dialogen og gruppe-
øvelserne fået indkredset, at god op-
førsel handler om respekt. Ikke blot at 
jeg skal respekteres, men om både at 
vise respekt og at blive vist respekt, 
om en måde at agere på i klassefæl-
lesskabet, så alle elever kan være sig 
selv uden at blive ekskluderet fra fæl-

lesskabet. Og netop det at høre til, at 
være en del af et fællesskab, har den 
allerstørste betydning for elevernes 
trivsel. Elevernes trivselsforståelse 
er så at sige ”vi-orienteret” frem for 
”jeg-orienteret”; man ikke blot går i 
sin klasse, man er sin klasse. 

At ingen elever skal mobbes i sko-
len er naturligvis indiskutabelt. Men 
hvis vi også vil give eleverne en sko-
legang, hvor de trives og blomstrer, 
må vi inddrage dem i arbejdet med at 
værdisætte klassens trivsel og skabe 
en klassekultur med plads til forskel-
lighed og respekt for mangfoldig-
hed. Et fællesskab, hvor alle hører til. 
Eleverne finder i løbet af interview-
forløbet ud af, at de kan skabe trivsel 
for hinanden ved ikke blot at undlade 
mobning, men ved at skabe en aner-
kendende klassekultur med respekt 
for forskellighed. Dette underbygges 
af et forskningsstudie fra den posi-
tive psykologi, som har vist, at triv-
sel og mistrivsel fungerer uafhæn-
gigt af hinanden (Zachariae 2014), 
hvilket betyder, at en klasse, der er 

blevet mobbefri, ganske vist har fjer-
net mistrivsel fra klassen, men at det 
ikke er ensbetydende med, at der er 
skabt trivsel i klassen. Trivsel sikres 
derimod gennem de trivselsværdier, 
der aktivt er til stede i en klasse. 

Trivsel i klassefællesskabet er et vig-
tigt, måske det vigtigste fundament 
for elevernes læring såvel som for 
deres positive, personlige og sociale 
udvikling og dannelse. Ved at ind-
drage eleverne, spørge dem og give 
dem ordet skabes en fælles trivsels-
forståelse, som i sin udfoldelse er 
med til at skabe et klassefællesskab 
med trivsel, fordi trivselsværdierne 
giver mening i det fællesskab, hvor 
de er skabt. Som en elev udtrykte 
det i slutningen af mit fokusgruppe-
interview: ved at snakke om trivsel 
på denne her måde, så kunne man få 
det bedre, i hvert fald… så tror jeg, vi 
kunne få det bedre i klassen.

jyttefriis@hotmail.com
www.jyttefriis.dk
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Skab den relation, 
der får børn til at lytte og lære
At skabe et trygt læringsrum, hvor børnene lytter, følger den voksne og 
har respekt for fællesskabet, kræver en stor, daglig indsats.

Af Rikke Winckler, indehaver 
www.forældresparring.dk 
Pædagog, psykoterapeut og 
certificeret Peaceful Parent Coach, 
af Dr. Laura Markham, USA. 

Når man af vanvare kommer til at hæ-
ve stemmen lidt vel meget og nogle 
gange decideret skælder ud, oplever 
man tit, at det måske nok giver ro de 
næste minutter, men det har ikke en 
vedvarende effekt, ligesom det heller 
ikke giver børnene en egentlig for-
ståelse for eller læring om, hvordan 
man skal være i klassen. 

Når man har en flok krudtugler med 
mange forskellige udgangspunkter 
og personligheder, gælder det om 
at skabe et stærkt, fælles og centralt 
ståsted som leder af flokken. 

Flokkens leder, den voksne, skal 
være garant for, at klasselokalet er 
et sikkert og trygt sted at være. Et 
sted med respekt for hinanden, et 
sted med plads til forskellighed og et 
sted, hvor man kan udvikle sig i for-
skellige tempi. 

Den voksnes tilgang, vores sprog og 
vores evne til at se og guide børnene 
har utrolig stor indflydelse på, i hvor 

høj grad børnene hører efter og har 
lyst til at følge vores anvisninger. 

Før i tiden kunne det ikke falde os ind 
at tale om, at børnene skulle have 
lyst til at følge os. Dengang skulle de 
bare have respekt for de voksne, og 
ordet disciplin blev ofte brugt. Trådte 
børn ved siden af, havde man sank-
tionsmuligheder i form af straf, slag, 
skældud, eftersidninger eller en tur 
uden for døren. 

Men mange af de konflikter og situa-
tioner, hvor børn slet ikke hørte efter, 
var – ofte – også et resultat af, at man 
ikke vidste, i hvor høj grad børnenes 
hjerner påvirkede deres handlinger, 
hvorfor man nemt kom til at tale for 
døve øren.

I dag ved vi, hvordan børns hjerner 
virker. Og vi ved også, at en stor del 
af det, som børn gennem tiderne er 
blevet skældt ud og straffet for, er 
noget, de ikke har kunnet gøre for 
rent udviklingsmæssigt. Det betyder 
jo ikke, at børn ikke skal lære at følge 
fællesskabet og modtage beskeder 
fra de voksne, men den viden vi har i 
dag gør, at vi med få justeringer kan 
spille mere med børns hjerner i ste-
det for mod den. 

Spiller vi mere med hjernen, så får 
vi børn, der i højere grad lytter til os. 
Det vigtigste fundament for børns 
evne til at høre efter er deres relation 
til den voksne. Når de føler og ople-
ver, at den voksne kan se deres per-
spektiv af verden, når de oplever, at 
den voksne er på deres side og ikke 

”imod” dem, så skaber det en tryg-
hed, der gør, at børn lytter mere til os. 

Børns hjerner er umodne, når de bli-
ver født, og hele modningsprocessen 
er langsommelig og sker i samspil 
med barnets tætte omsorgsperso-
ner. Selvom børnene er ”store” ved 
skolestart, kæmper mange drenge 
med at være langsommere modnet 
end piger og fx være mere kropsligt 
urolige og have sværere ved at holde 
koncentrationen. 
Skældud virker ikke. I dag ved vi, at 
børn der får skældud bogstaveligt 
talt lukker ørerne. Vi ved det, fordi 
man har forsket og undersøgt, hvad 
der sker i børnenes hjerner, og man 
kan se, at når de får skældud, så er 
deres relation til den voksne truet. 
Hjernens alarmklokke, amygdala, der 
er designet til at være på vagt og op-
snappe farer, ringer. Og i det øjeblik 
alarmklokken ringer, kommer krop-
pen i alarmberedskab og får mere 

Når vi giver en guidende og mere 
positiv besked om, hvad barnet 
skal, oplever man, at ens tone bli-
ver mere venlig frem for de nega-
tive ”Hold-nu-op-med-det, lyt-så-ef-
ter, lad-så-det-være” beskeder, hvor 
man nemt bliver mere sur. Den 
venlige tone gør rummet rarere og 
mere trygt, og børnene lytter mere. 

Børnene lytter mere
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travlt med at passe på sig selv end på 
at høre efter. Derfor oplever mange 
voksne også en udefinerbar fornem-
melse af, at barnet ikke lytter til dem, 
når de skælder ud. Desværre har det 
gennem tiderne været med til at gøre 
voksne endnu mere irritable og må-
ske hæve stemmen endnu mere: ”Lyt 
så efter, når jeg skælder dig ud”. 

Men børnene passer på sig selv. Når 
barnets hjerne oplever, at der er fare 
på færde, så sætter amygdala i gang, 
og den sunde fornuft forsvinder. Den 
sunde fornuft bor rent hjernemæs-
sigt i pandelappen. Det er vores pan-
delap, der har overblik, og som kan 
håndtere følelser og regulere sig selv. 

Man ved også, at det bærende for 
børns udvikling og trivsel er deres 
relation til de voksne. Relationen er 
forudsætningen for, at børn kan lære 
og lytte. 

Set i et udviklingsmæssigt lys er det 
altså ikke et spørgsmål om at have 
lyst til at følge den voksne, men sim-
pelthen at have forudsætningen i 
hjernen til at gøre det i en given si-
tuation eller ej.

Men hvordan kan man bruge den vi-
den i en presset hverdag med mange 
børn? 

Hvad kan man gøre, og hvilke knap-
per kan man trykke på, så relationen 
styrkes og ikke svækkes? 

Det trygge læringsrum
Mange voksne kan selv genkende 
frygten for at sige noget ”dumt” el-
ler ”forkert” i en forsamling, og det 
er også noget af det, der ofte fylder 
hos børn. 

Er det trygt at række hånden op og 
sige noget, eller kan man risikere at 
blive grinet ad? 

Bliver man mødt med: ”Nu er det alt-
så ikke din tur til at sige noget igen!” 
eller ”Ja, du vil gerne svare; Lige nu 
er det Tobias tur”? 

Det ivrige barn med hånden oppe og 
stor snakkelyst tager måske ikke altid 

notits af sådan en bemærkning og 
kan godt ”klare det”. Men det forsig-
tige barn, der var på vej til at række 
hånden op, tager den måske lige så 
hurtigt ned igen i frygt for at sige no-
get ”forkert”. 

Det er den voksnes opgave at sørge 
for trygheden i det fælles rum. Man 
kan ikke altid styre, hvad andre børn 
siger eller griner ad, men man kan 
være opmærksom på ens egen rol-
le, og om man uden at ville det kan 
komme til at bidrage med utryghed. 

Giv klare beskeder
Tit kan vi komme til at irettesætte og 
fortælle, hvad børn gør forkert, eller 
hvad de ikke må, men det er meget 
lettere for børn at følge vores anvis-
ninger, hvis de er klare, tydelige og 
konkrete. 

I stedet for ”Lad så være med at vip-
pe på stolen”, vil det fungere bedre 
med ”Sæt lige stolen ned, Mathias”. 

I stedet for ”Stop så med at snakke til 
Benjamin”, vil det fungere bedre med 
”Det er tid til at lytte nu, Oscar”.

I stedet for ”Du skal ikke tage din 
madpakke frem nu”, vil det fungere 
bedre med ”Madpakken skal blive i 
tasken, Caroline”. 

Når vi retter opmærksomheden på 
vores sprog, vil vi opdage de steder, 
hvor vi kan justere og blive mere ty-
delige og give flere konkrete anvis-
ninger. 

Når vi giver en guidende og mere 
positiv besked om, hvad barnet skal, 
oplever man, at ens tone bliver mere 
venlig frem for de negative ”Hold-
nu-op-med-det, lyt-så-efter, lad-så-
det-være” beskeder, hvor man nemt 
bliver mere sur. Den venlige tone gør 
rummet rarere og mere trygt, og bør-
nene lytter mere. 

Bevar roen ved uro
De fælles kollektive råbe-beskeder, 
som man nemt kan komme til at 
ty til, kan blive en svær størrelse at 
styre. Det kan virke som brandsluk-
ningsarbejde at skulle stoppe uro 

først det ene sted og så det næste 
sted, og uro kan uden tvivl være en 
udfordring, når man er få voksne til 
mange børn. 

Børn bliver smittet af den energi og 
stemning, som vi sender ud, og der-
for er det allermest gavnligt at møde 
uro med RO. Så snart vi larmer eller 
råber, kommer vil til at bidrage til 
uroen. Hvis vi med høj stemme råber 
”Ti nu stille, nu skal I altså holde op!”, 
er vi med til at bidrage til den uro, 
som vi ikke ønsker. 

At møde uroen med ens egen ro er 
med til at styrke vores lederskab og 
vise børnene den vej, vi gerne vi have 
dem til at følge. Der kan godt være et 
par kaotiske minutter, hvor man kan 
være bange for, om hele læsset væl-
ter, men en god leder, der bevarer 
den guidende og tydelige tilgang, op-
når meget større respekt på den lan-
ge bane, end den leder, der kommer 
til at lade sig rive med af frustrationer.

Den gode leder sætter grænser
Mange børn har rigtigt stor gavn af, 
at man ikke kun viser vejen med ord, 
men også i handlinger. At vi lige læg-
ger hånden på deres skulder og må-
ske følger dem hen til deres plads. 
Man kan godt blive overvældet ved 
tanken om at skulle gøre det med 
mange børn, men tager man et kig 
på ens børnegruppe, vil man opda-
ge, at langt fra alle har brug for det. 

Når vi fx siger: ”Du ville lige hente 
tuscherne, men lige nu er det altså 
læsetid” og samtidig med en hånd 
på skulderen følger barnet tilbage i 
stedet for at råbe ”Sæt dig så hen på 
din plads!”, så udviser vi et klart og 
tydeligt lederskab og sætter en klar 
grænse. 

Når børn føler sig set (du ville lige 
hente tuscherne …) i stedet for blot 
at føle sig kommanderet med (sæt 
dig ned på din plads), så er vores re-
lation intakt, og barnets ører er åbne. 
Det kunne selvfølgelig være dejligt, 
hvis man kun skulle foretage oven-
stående handling én gang, men ofte 
skal der flere gentagelser til. For nog-
le børn flere end andre. 
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Grænser, der virker, er dem, hvor 
man først ser barnets perspektiv og 
dernæst fortæller, hvad de skal. I 
USA siger man ”Connect before you 
correct”, som i al sin tydelighed viser, 
hvor vigtig relationen er, før barnet 
kan lytte og følge os. 

Husk nysgerrigheden
Vi kommer nemt til at møde børn 
med en hurtig irettesættelse og må-
ske ofte en lidt høj stemme: ”Du skal 
ikke rende nogen steder nu”.

Men når vi ikke rigtigt ved, hvad bør-
nene egentlig laver, så husk at være 
nysgerrig og undersøgende i stedet 
og helt enkelt spørge ”Hvad skal du 
lige nu, Christian?”. 

Så vil vi opdage, at der er altid er 
mening med det, børn gør. Måske 
svarer de ”Jeg skal bare hen i skral-
despanden med mit viskelæder-
snask”. 

Og det er ikke nogen forbrydelse. 
Men bliver man ”mødt” med mistro 

frem for med nysgerrighed, svækker 
det barnets relation til os. 

Det betyder ikke, at børnene nødven-
digvis bare skal rende rundt i klassen 
og ikke sidde på deres numser, men 
det gør en kæmpe forskel at blive 
mødt med et ”Ah okay, lige nu skal 
du sidde ned, så kan du smide det ud 
i frikvarteret” frem for bare at få en 
”reprimande”.

Det individuelle i fællesskabet
I dag tør børn stille kritiske spørgs-
mål til de voksne, og vi har (heldig-
vis) ikke længere børn, der er bange 
for de voksne i skolen. Det kan godt 
gøre hverdagen lidt mere besværlig, 
når børn ikke bare gør, hvad der bli-
ver sagt, men tværtimod også gerne 
vil have indflydelse.

At finde balancepunktet mellem på 
den ene side at lytte og give indfly-
delse og på den anden side holde le-
derskabet og bestemme er for man-
ge voksne, både fagfolk og forældre, 
en svær størrelse. 

Det er uden tvivl de vokse, der leder 
og bestemmer i gruppen. At være 
stærk i sit lederskab og kunne hæve 
sig op i helikopterperspektiv og vide, 
at selvom et lille barn måske siger 
”Du bestemmer ikke over mig!”, så 
har det barn brug for den voksnes le-
derskab, der giver tryghed og sikker-
hed. Når man kan det, kan det yder-
mere virke som inspirationskilde til 
forældrene. 

Børn gør altid det bedste, de kan, og 
med en god, tydelig flokleder i spid-
sen, vil de gøre sig ekstra umage. 

Mange voksne kan selv gen-
kende frygten for at sige noget 
”dumt” eller ”forkert” i en for-
samling, og det er også noget af 
det, der ofte fylder hos børn. 

Er det trygt at række hånden op 
og sige noget, eller kan man ri-
sikere at blive grinet ad? 

Det trygge læringsrum
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Kære institution, hvordan 
skal vi danne vores børn?
I børnehaveklassen skal 25 børn hver dag indgå i et fællesskab. Men hvordan samler man 
som lærer 25 individualister om en tro på, at alle har lige meget ret til opmærksomhed? 
Og hvordan prioriterer man et fagligt udbytte, når publikum ikke er indforstået med 
et demokratisk forum? Det gør man ikke. Og skylden? Den placerer man hos en af 
institutionsdanmarks egne generationer. Den generation, der nu er blevet forældre. 

Af Josephine Krogh.

Hvad er dannelse
I Danmark er vi blevet enige om, at 
ansvaret for barnets dannelse ikke 
kun er forældrenes. Institutionerne 
er dannelsesinstitutioner, og de skal 
derfor bistå forældrene med ansva-
ret. Men hvad er dannelse? Ifølge 
idéhistoriker ved Aarhus universitet, 
Peter Aaboe Sørensen, er dannelse 
en proces, der forsætter hele livet. 
”Dannet er ikke noget, man er, det 
er noget, man bliver. Dannelse er 
at lære at forholde sig til sin omver-
den, og på den måde har det at gøre 
med måden, et menneske er på”, si-
ger han. Ifølge Peter Aaboe Sørensen 
kan vi med fordel vende blikket mod 
en tidligere højskoleforstander for en 
definition af dannelse. 
Knud Hansen, som var tidligere for-
stander på Askov Højskole, define-
rede dannelse som evnen til den ud-
viklede opmærksomhed. Det vil altså 
sige evnen til ikke kun at kunne få op-
mærksomhed men også evnen til at 
udvise den.

Hvordan forholder det sig med dan-
nelse i forhold til institutionerne? 

”Jamen uddannelse er noget man 
tager, dannelse er noget, man får. 
Forældrene er den nærmeste struk-
tur i forhold til at danne barnet, men 
jeg mener også, at institutionerne 

har en forpligtelse til at danne bar-
net.” 
Men hvordan definerer indersiden 
af institutionsdanmark i dag dan-
nelse? Landsformand for Skole og 
Forældre, Mette With Hagensen, me-
ner, at dannelse er alt det, som ligger 
udenom disciplinerne. 
”Dannelse er alt det, som vi har 
glemt, at vi har lært. Det er også at 
kunne begå sig i en verden, som er 
foranderlig rent opførselsmæssigt 
og at kunne håndtere at være borger 
i en verden, man ikke ved, hvordan 
ser ud, når man bliver voksen.” 
Trækker vi et dannelsesideal ned 
over helt praktiske fora, begynder 
idéen om et fælles dannelsesideal 
dog at krakelere.

”Idealerne hos familierne handler 
om, hvordan man gerne ser, at famili-
en er og om, hvordan det er, vi gerne 
vil opdrage vores børn. Skoleidealet 
handler om at være demokrat. Det 
handler om at være deltagende og 
om at have nygerrigheden og lysten 
til at lære,” siger hun. 

Dannelsesidealerne er bundet op 
på forskellige perspektiver. In sti tu ti-
oner ne har ét ideal, mens fem fami-
lier har fem forskellige. Men gør det 
noget? Ja. For institutionerne gør 
det. Forskellen på dannelsesidea-
ler viser sig nemlig at være noget af 
en udfordring, når det kommer til at 
skulle sende børn i børnehaveklasse. 

Er du ‘skoleklar’?
Her har forældrene nemlig fokus ret-
tet mod barnets faglige kompeten-
cer, og det kan virke til, at det bliver 
på bekostning af de sociale kompe-
tencer. Institutionerne ser hellere, at 
det fokus bliver lagt om. 

“Hvis man har en god ballast af so-
cialt overskud, så skal man nok og-
så kunne få de faglige elementer på 
plads. Det er dannelsesmønstret, vi 
skal være bekymrede for – ikke det 
faglige”, siger Pia Jessen. Det er når 
børnene starter i børnehaveklasse, 
at det for alvor bliver tydeligt, hvor 
fokus har været lagt hjemmefra. 
Ressourcerne fra institutionernes si-
de bliver mindre, og de skal nu bruge 
tid på at løse konflikter og skabe en 
gruppe, og det bliver ofte på bekost-
ning af det faglige. “Sådan helt al-
mindelige spilleregler såsom at kun-
ne høre efter, respektere sine kam-
merater, som også gerne vil kunne 
komme til og at kunne forstå en be-
sked - det er sørme vigtigt”, siger Pia 
Jessen. Måske kan vi ligefrem kalde 
det for en interessekonflikt skole og 
forældre imellem. For hvad er det, 
vi gerne vil opdrage til? Hvad med 
Knud Hansens idé om dannelse som 
den udviklede evne til opmærksom-
hed. Kunne det ikke være et ideal? At 
opdrage til at forholde sig til. At dan-
ne til at kunne sætte sig i forhold til. 
Med henblik på institutionernes ar-
bejdsbyrde ville det ingenlunde for-
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værre situationen. Med hvad med 
vores samfund? Kunne det tænkes, 
at vi måske ligefrem har en pligt til 
at opdrage til fællesskabet? En for-
pligtelse til at danne vores børn til at 
lade sig danne og ikke gå ud i verden 
med skyklapper og for fastlåst en 
selvbevidsthed? 
“Vi har dannet en hel generation af 
børn, der skal have stillet deres be-
hov, og som skal have ret”, siger Anne 
Grethe Bendixen, som er børnehave-
klasseleder på Kirkebjerg skole. 
“De kan ikke behovsudsætte, og dét 
er jo lidt vores egen skyld. Vi folder 
som forældre en kæmpe vifte af til-
bud ud hele tiden og viser dem, at 
det er blevet sindssygt farligt at kede 
sig”. 

Hun omtaler det som tilbudspæda-
gogik og peger på den udfordring, 
der ligger i som børnehaveklassele-
der at få en gruppe af børn til at fun-
gere som netop gruppe og klasse. 
Institutionerne står med børn, der 
hjemmefra er opdraget til en grad 
af individorientering, som ikke gav-
ner et fællesskab og i nogen grad li-
gefrem kan forhindre et. Pia Jessen, 
der er formand for landets børne-
haveklasseledere, ser sig enig i den 
konflikt. Hun mener, at de børn der 
kommer ud af den grad af individori-
entering, er børn, som har fokus på 
jeg’et og ikke børn, der bliver holds-
pillere, og ser sig selv som en del af 
et fællesskab.

Forældrenes udfordring
Men hvorfor har forældrene ikke 
strammet de sociale kompetencer 
hjemmefra? Pia Jessen forklarer: 
“Forældre tror, at det skal være ti-
volipræget. De er travle, og der er 
ikke tid til så meget samvær som 
før. Derfor laver man hurtige løsnin-
ger og får måske ikke sat så mange 
grænser. Det et er et udslag af den 
verden, vi lever i, at vi er materielle 
og travle.” 
Men kan vi virkelig forsvare det? Kan 
vi forsvare at føde børn i et samfund 
uden at vide, hvordan vi skal gribe 
dem pædagogisk? Måske kan vi fak-
tisk, for hvem er også blandt landets 
mange institutionsbørn? Det er vi. Vi 
er selv en generation af institutions-
opdragede børn. Vi er børn af insti-
tutionen, og samtidig er vi forældre 
til et nyt hold af institutionsbørn. Så 
hvor er det lige præcis, at vi skal fin-
de hjælp og råd, hvis ikke i institu-
tionen?
“Mange forældre har i dag ikke et 
netværk omkring sig, hvor de kan 
få de gode råd. Tidligere tog man fat 

i mor eller nabo, og det var et helt 
andet samfund”, siger Mette With 
Hagensen. Heri ligger forældrenes 
udfordring i dag. I en mangel på net-
værk eller måske bare en anerken-
delse af manglen. Men hvem siger, 
at institutionerne er ressourcestærke 
nok at klare den opgave? Det siger 
ingen, for det er de ikke. Anne Grethe 
Bendixen kommer med et eksempel: 
“Vores kerneopgave er nogle faglige 
ting, og nogle gange kan det være 
svært overhovedet at få øje på opga-
ven. Hvad har jeg overhovedet fået 
nået at få undervist i i dag?”, siger 
hun. Men hvis institutionerne lider 

Dannelsesidealerne er bundet 
op på forskellige perspektiver. 
In sti tu ti oner ne har ét ideal, mens 
fem familier har fem forskellige. 
Men gør det noget? Ja. For in-
stitutionerne gør det. Forskellen 
på dannelsesidealer viser sig 
nemlig at være noget af en udfor-
dring, når det kommer til at skulle 
sende børn i børnehaveklasse

Dannelsesidealerne

Foto: Lene Krogh Larsen.
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under mangel på ressourcer til at 
kunne agere som dannelsesinstitu-
tioner, og hvis forældrene ikke dan-
ner til fællesskabet, hvad gør vi så? 
Måske vi samarbejder. 
“Forældrene kan se, at børnene i 
skolen lykkes med ting”, siger Mette 
With Hagensen. Og hun fortæller, at 
forældre i dag faktisk ligefrem efter-
lyser de pædagogiske greb, som de 
kan se fungere i skolen. 

Skal vi kaste sten 
eller bygge bro?
Der har i nogen tid været tale om 
at indføre en hjælp til forældre. En 
hjælp som via institutionerne skal 
give forældre de pædagogiske greb, 
som de efterspørger. ”Det kunne 
være kurser, som forældrene invite-
res til. Forældre tager nærmest hvad 
som helst af sådan nogle tilbud”, si-
ger Mette With Hagensen.
”Måske har den enkelte skole ikke 
pengene, men så må kommunen 
hjælpe til. Alle siger, at det er noget, 
vi skal tilbage til, fordi det virkede”, 
fortsætter hun. 

Men det er den langsigtede plan. 
Hvad kan vi gøre her og nu? Vi kan 
forventingsafstemme. ”Det er vig-
tigt, at vi forventningsafstemmer 
forældre, skole og institutioner imel-
lem. Der er nogle områder, som vi 
er nødt til at være tydeligere på, og 
det er ikke det faglige, der skal være 
essensen her, men mere børnenes 
dannelsesmønstre og fysik”, siger Pia 
Jessen.
Ifølge Pia Jessen handler det om, at 
man som barn får lov til at være et 
færdigt barn med nysgerrighed og 
mod til at søge nye udfordringer. 
Derfor skal forældrene i dag lægge 
fokus på den sociale dannelse frem-
for den faglige. Det faglige skal sko-
lerne nok sørge for, men forud for 
det går nysgerrigheden. Landets 
skoler er demokratisk indrettede, og 
det skal vi som forældre forsøge at 
efterkomme. Nok taler vi om en ge-
neration, som selv er opdragede 
som institutionsbørn, men vi taler 
også om en generation, som har lært 
at behovtilfredstille. Så hvad venter 
vi på? Vi må tilfredsstille behovet for 

en løsning. Om det bliver i form af 
kurser eller anden form for råd og 
vejledning er underordnet. Det vig-
tigste er, at vi forstår, at der er en 
uligvægt på dannelsesområdet, som 
vi bliver nødt til at tage hensyn til. Vi 
har som samfund lagt vores fokus 
på den arbejdsbyrde, som institutio-
nerne står med. Det er der på sin vis 
intet i vejen med. Det der kommer i 
vejen for en løsning af problemet er, 
når vi glemmer at kigge konstruktivt 
på den presserende arbejdsbyrde. 
Institutionerne løber hurtigt, men de 
er oppe mod noget der ikke kan lø-
bes op. Forældregenerationen i dag 
mangler en dannelsestaktik. Det fak-
tum kan hverken koges om til ekstra 
arbejdstimer for institutionsmedar-
bejdere eller til et administrativt an-
liggende. Det er et problem, der kun 
kan løses med samarbejde. Vi skal 
finde en måde, hvorpå vi kan forene 
institutionernes pædagogiske kom-
petencer og erfaring med forældre-
nes forespørgsel på en dannelsetak-
tik. 

Foto: Annie Thousig Møller.
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Om selvregulering 
i indskolingen
Tænk nu, hvis alle elever i skolen blev betydelig bedre til selvregulering? 
Hvor få konflikter ville der så være? Hvor meget tid ville der så være 
til lærerige aktiviteter og udviklende læreprocesser?

Af Palle Marker.

Den danske folkeskole er båret af et 
dobbelt formål, der kombinerer hen-
synet til både faglighed ”Folkeskolen 
skal udfordre alle elever, så de kan 
blive så dygtige, de kan 1)” og til al-
sidighed ”Elevens alsidige udvikling 
beror fx på, at eleven oplever at have 
kontrol over egen situation i skolen, 
at være engageret i undervisningen, 
at kunne udfordre og bruge sine styr-
ker og læringsmåder, at bidrage til 
skolen og meget andet 2)”. Det er med 
afsæt i denne alsidighed, jeg vil be-
skrive nogle ideer til, hvordan man 
kan arbejde med elevernes selvregu-
lering eller selvkontrol.

Selvkontrol handler bl.a. om, hvor-
dan personen kan håndtere sine fø-
lelser og om, hvordan personen kan 
organisere sine tanker. Det handler 
også om at kunne udsætte egne be-
hov og undgå mentale faldgruber. En 
udvikling der reducerer risikoen for 
tab af selvkontrol.

Som udgangspunkt kunne medar-
bejderteamet stille sig selv to læ-
ringsmålstyrede spørgsmål ”Hvilke 
læringsmiljøer ønskes?” og ”Hvilke 
former for elevadfærd ønskes?” 

Som udgangspunkt i arbejdet med 
selvkontrol er jeg fokuseret på ele-

vens eksekutive funktioner. Jeg op-
deler arbejdet i tre faser:

1. Selvregistrering. Hvad er det, ele-
ven gør? Hensigten er, at eleven 
får en øget bevidsthed om egen 
adfærd

2. Selvindsigt. Hvordan virker ele-
ven på andre? Hensigten er, at 
eleven får en øget bevidsthed om 
effekten af elevens handlinger.

3. Selvregulering. Hensigten er, at 
eleven får øget bevidsthed om 
strategier, der vil støtte eleven i 
selvregulering i en given kontekst, 
samt at eleven øger sit handlere-
pertoire.

Når man arbejder med selvregiste-
ringen af elevens adfærd, er det en 
god ting at benævne elevens adfærd. 
Benævnelsen er ”ikke-vurderende” 
og vil i langt de fleste tilfælde med-
føre, at eleven bliver bevidst om, 
hvad eleven foretager sig og uop-
fordret giver en forklaring på sin ad-
færd. Det kan f.eks. være, når en elev 
rejser sig fra sin stol, og man siger 
”Du rejser dig”, så vil eleven typisk 
forklare intentionen med adfærden 
”Det er fordi, jeg skal..”. Benævnelser 
kan være hensigtsmæssige i de situ-
ationer, hvor eleven har en uønsket 
adfærd. Her vil man bedre kunne be-
vare samarbejdet med eleven ved 
en ”ikke-vurderende” sætning. Efter 
elevens forklaring om intentionen vil 
man bedre kunne guide eleven til en 
mere ønsket adfærd eller støtte ele-
ven med at udsætte det, eleven vil. 
Når eleven udviser en ønsket adfærd, 

kan man med fordel bekræfte, det 
eleven gør, ved at beskrive det ele-
ven gør og tale om, hvilken effekt det 
har fremadrettet. Når der bekræftes, 
er det en positiv vurdering af elevens 
handlinger. De ønskede fremtidsbil-
leder ift. læringsmiljø eller elevad-
færd bliver bevidste og strategierne, 
der benyttes, bliver italesat eksplicit. 
Elevens bevidsthed øges. Man kan 
også få eleverne til at forklare det, de 
gør, og derved får eleverne også et 
sprog for det, man ønsker. Samtalen 
bliver fremtidsorienteret, hvilket er 
udviklende. Man kan med meget stor 
fordel rose eleverne for deres valg af 
strategier og deres indsatser ”Det 
er meget fint, at du yder en stor ind-
sats” i stedet for at rose eleven, ”Du 
er dygtig”.

1) www.UVM.dk Nationale mål.
2) www.EMU.dk Danmarks læringsportal.

har gennem en årrække arbej-
det som skolekonsulent og er i 
dag ansat som didaktisk leder på 
en skole i Dragør Kommune. 

Han har gennem en årrække 
ar bej det med motivation og 
selvmotiverende kontekster 
samt relationskompetence. 

Palle Marker er ekstern un-
derviser for UCN.

Palle Marker
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I visse situationer benyttes forskelli-
ge former for triangulering, hvor ele-
ven og medarbejderen snakker om 
det fælles tredje. Det fælles tredje 
kunne være andre elevers samspil i 
klasselokalet. I denne snak er eleven 
ikke direkte involveret og har derfor 
bedre mulighed for både at obser-
vere og tænke over valg af strategi-
er. Situationerne kan indeholde øn-
sket adfærd, hvor der kan tales om, 
hvad den anden elev gør, og hvilken 
effekt det har på andre elever. Der 
kan snakkes om elevernes intentio-
ner. Der kan snakkes om, hvad ele-
ven tror, de andre elever tænker og 
hvilke følelser, der opstår i samspillet 
eller opgaveløsningen. Der er gyldne 
muligheder for at snakke om selvre-
gulering og de ønskede fremtidsbil-
leder. 

Situationerne kan også indeholde 
uønsket adfærd. I disse situationer 
vil eleven få en øget bevidsthed om 
de spændinger, der kan opstå mel-
lem eleverne. Her kan der spørges 
til eleven om, hvilke råd man kunne 
give de andre elever, og hvordan de 
eventuelt ville virke. De råd eleven 
ville komme med, vil typisk være no-

get, eleven selv ville gøre, og på den 
måde kan der snakkes om elevens 
handlerepertoire. På den måde kan 
man støtte og udvikle elevens hand-
lemuligheder.

Jeg snakker med medarbejderne 
om, hvilke positioner de kan indta-
ge, og hvilke opgaver de har i klas-
selokalet. De kan indtage to centrale 
positioner, de kan være ”klassens 
lærer” eller ”elevens lærer”. Jeg kal-
der dem begge to for ”lærer” uanset 
deres faglige baggrund, fordi deres 
opgave er, at skabe læreprocesser 
for eleverne. Begge positioner har 
et opmærksomt blik for elevernes 
strategier både i opgaveløsningen 
og i deres samspil med andre. De er 
begge to optaget af, hvordan de kan 
guide eleverne på en positiv måde. 
De er begge to vigtige rollemodeller 
for eleverne. De er begge optaget af, 
hvordan der kan skabes de bedste 
kontekster for elevernes udvikling.

Når man er ”klassens lærer”, er man 
primært den, der har ”førertrøjen” på 
ift., hvad der skal ske i klassen. Det er 
bl.a. ”klassens lærer”, der har det sto-
re overblik over klassen og har det 

primære ansvar for læringsproces-
serne og sætter grænserne for klas-
sens/elevernes adfærd og lærings-
miljøet i klassen. ”Elevens lærer” har 
primært fokus på enkelte elever eller 
mindre grupper af elever. ”Elevens 
lærer” støtter eleverne i at opnå de 
mål eller tilpasse sig de grænser, der 
sættes af ”klassens lærer”. Det er pri-
mært ”elevens lærer”, der snakker 
triangulerende med eleverne, der 
har blik for at benævne og bekræfte 
eleverne i deres adfærd. ”Elevens 
lærer” skal ikke være ”Lærerens for-
længede arm”. Disse positioner kan 
man også indtage, når man er alene 
i klassen.

Medarbejderne har nogle emner de 
kan arbejde med i deres klasser. Det 
kan være:
• Hvordan elever lærer at justere sig 

i forhold til andre elever/voksne
• Hvordan man som elev kan tænke 

anderledes og derved få andre fø-
lelser for at kunne regulere sig på 
en mere hensigtsmæssig måde 
i samspillet med andre. Det kan 
f.eks. være i konfliktsituationer, 
hvor der snakkes om oplevelser, 
tanker, følelser, ønsker og inten-
tioner.

• Hvordan man kan arbejde med 
elevens villighed til at indgå i 
asymmetriske relationer, hvor ele-
ver tager følgeskab til den voks-
nes lederskab.

handler bl.a. om, hvordan perso-
nen kan håndtere sine følelser og 
om, hvordan personen kan or-
ganisere sine tanker. Det handler 
også om at kunne udsætte egne 
behov og undgå mentale faldgru-
ber. En udvikling der reducerer 
risikoen for tab af selvkontrol.

Selvkontrol
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Af Mette Weber, forældrerådgiver, 
konfliktvejleder, sundhedsplejerske 
og forfatter til dialogkort.

På min facebookside ’tal med dit 
barn på den fede’ måde havde jeg 
følgende opdatering den 21. oktober 
2016:

”Barndommen er ikke en konkurren-
ce om, hvor hurtigt et barn kan gå, 
tale, læse, skrive og tænke. 
Barndommen er et lille vindue af ti-
den til at lege, lære og udvikle sig i 
det tempo, som er rigtigt for det en-
kelte barn”.

Opdateringen blev delt over 3000 
gange, hvilket fortæller mig, at jeg 
har ramt plet med noget vigtigt og 

lige ind i hjertet på de mange foræl-
dre, der har delt den.

En af kommentarerne på mit opslag 
var:

”Hvor ville jeg bare ønske, at det 
også gjaldt for de små skolebørn. 
Har en datter, som ikke udvikler sig 
på samme niveau som andre piger, 
så skolen har (næsten) allerede be-
stemt, at hun skal gå 0. kl. om. Ved 
bare, det bliver et KÆMPE nederlag 
for min skønne datter på 6 år.”

Mit svar til moren var:

”Min opdatering skal ses som en re-
minder til forældre i at forstå det en-
kelte barns udvikling: Jeg vil gerne 
minde forældre om ikke at presse 

deres børn og sammenligne deres 
barn med andre. Det betyder ikke, at 
forældre ikke skal støtte deres børns 
udvikling og hjælpe dem med at træ-
ne færdigheder, så de bliver robuste 
og har det godt og klarer sig godt.
Men der er forskel på, om man taler 
om det, der foregå derhjemme, og 
det, der foregår i børnehave og sko-
le. I skolen skal man kunne modtage 
den undervisning, der foregår, ellers 
går det galt på et senere tidspunkt, 
hvis det kniber med at lære. 
Hvor jeg håber, det bliver godt for 
din datter. Når I skal tale om det med 
at skulle gå i 0. klasse en gang til, 
hvis det bliver resultatet, så hjælp 
hende med at sluge kamelen og få 
selv hjælp til, hvordan du fremadret-
tet kan støtte din datter bedst til at 
have det godt og klare sig godt”.

Den Gode Stemning
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Børn skal trives for at lære, men 
børn skal også lære for at trives 
Der er forskel på, hvad der foregår i 
hjemmet, og hvad der foregår i læ-
ringsrummet i børnehaveklassen. 
Men det, der foregår begge steder, 
har betydning for, om man kan passe 
på Den Gode Stemning. Både børne-
haveklasseleder og forældre ønsker, 
at børnene skal have det godt og kla-
re sig godt.

Forældre gør det bedste. Enhver for-
ælder ønsker, at deres lille Viola får 
de bedste muligheder for at lære og 
klare sig godt i skolen og dermed se-
nere i livet.
Desværre kan forældres manglende 
viden om børns behov og udvikling 
og forældres manglende evner til at 
forstå og guide børn med personlig 
autoritet stå i vejen for, at det lykkes. 

Børnehaveklasselederen gør lige-
som forældrene også det bedste, og 
de har også deres udfordringer at 
slås med.  
Det er et dilemma og en af børneha-
vekasselederens udfordringer, at for-
ældre kan have tendens til at fokuse-
re på, at deres egen lille Victoria skal 
lære noget, og glemmer at der er 24 
børn i børnehaveklassen, og at der i 
klasserummet skal være fokus på un-
dervisning, ansvar og fællesskab. 

Børnehaveklasselederen har også et 
ønske om, at børnene skal have det 
godt og klare sig godt. Men opgaver-
ne i en børnehaveklasse er anderle-
des end i familien. I børnehaveklas-
sen og skolen skal der undervises. 
Forældrenes og børnehaveklasse-
le derens udfordringer kan gøre 
det svært at passe på Den Gode 
Stemning. 

Hvad siger forskningen 
om udfordringerne? 
Mette Dedings forskning (Mette er le-
der i forskningsafdelingen for skole 
og uddannelse og SFI Campbell) vi-
ser, at der er stor læringsulighed hos 
børn, og at den opstår hjemmefra al-
lerede i 3 års alderen. 

Den måde børn og voksne taler sam-
men på og typen af de ord, forældre 

Opdatering på facebooksiden 
Tal med dit barn på den fede måde

At passe på Den Gode Stemning 
er en færdighed,
en disciplin 
der skal finpudses dagligt.
Det er ligesom det med at tale sammen, 
samarbejde 
løse konflikter
føre dialog
og opføre sig ordentligt.
Vi skal kunne det resten af livet, 
hvis vi vil have det godt og klare os godt,
så vi kan lige så godt blive gode til det med det samme.

Den Gode Stemning
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bruger, har betydning for læringsu-
ligheden. I lavt socioøkonomiske 
hjem er typen af ord irettesættende 
modsat høje socioøkonomiske hjem, 
hvor de ord, der bruges, i højere grad 
er bekræftende.
Hendes forskning viser desuden, at 
læringsuligheden indvirker på lære-
rens forventninger til børnene, hvil-

ket får betydning for, hvad børnene 
lærer.

Hendes forskning viser, at samarbej-
de og dialog med forældre er vigtig 
for, at børn lærer og trives. Og at det 
er vigtigt at bruge forældrenes res-
sourcer.

I næste nummer af Skolestart kan du 
læse Mette Webers forslag til, hvor-
dan hun mener børnehaveklassele-
deren kan tilrettelægge første foræl-
dremøde, for at vise hun ønsker at 
samarbejde med forældrene.  

Det kommer til at handle om, hvor-
dan man holder fokus på Den Gode 
Stemning, skaber dialog med foræl-
dre om børns trivsel, læring og læ-
ringsrummet. 

mette@metteweber.dk 
www.talmedbørn.dk
www.metteweber.dk 

Foto: Ina von Barm.

• læringsulighed hos børnene.

• samarbejde med forældre, der ikke ved, hvad børn skal kunne for 
at være i stand til at lære, og hvad et godt læringsmiljø er.

• undervise børn, som ikke er undervisningsparate – eks. har svært 
ved at modtage beskeder, behovsudsætte, løse konflikter og ind-
gå i fællesskaber.

• undervise børn med særlige udfordringer.

Børnehaveklasselederens udfordringer

• en treårig fra et højtuddannet hjem har hørt 30 millioner  
flere ord end en treårig fra et lavt uddannet hjem.

• højtuddannede forældre bruger dobbelt så meget tid  
på deres børn som lavtuddannede forældre.

• børns faglige resultater i 9-10 års alderen kan henføres til,  
hvor megen tale de har hørt i 0-3 års alderen.

Kilde: Mette Deding – Børneårsmødet 2016.

Læringsulighed
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Af Solveig Andersen, 
solveig@andersennet.dk og 
Lill Bredo Schrøder, 
lill@saerligebehov.dk

Elever med særlige behov
Elever med særlige behov er en blan-
det skare, der kan have forskellige ka-
raktertræk. Det kan være lige fra den 
meget impulsive og urolige elev, den 
forsigtige elev til den mere eksplosi-
ve elev, der nemt bliver vred. Nogle 
elever kan være diagnosticerede in-
den børnehaveklassen, og andre 
bliver måske netop visiteret til PPR 
i løbet af børnehaveklassen grundet 
bekymring for elevens udvikling so-
cialt, fagligt eller begge dele.

Der er mange dilemmaer i praksis, 
og derfor er det vigtigt at fokusere 
på, hvad vi som praktikere KAN kon-
trollere og tage udgangspunkt i, når 
vi planlægger undervisning, aktivite-
ter og pauser.

Et udgangspunkt for at forstå elever 
med særlige behov kan ske gennem 
en stressforståelse. Disse elever er 
ofte sårbare på de eksekutive funk-
tioner, og de stresses derfor nem-
mere. Dette øger deres sårbarheder 

og kan betyde en uhensigtsmæssig 
adfærd fra eleven samt hindre dem i 
at udfolde deres ressourcer.

Eksekutive funktioner (EF) handler 
om at få en idé, planlægge, udføre 
og evaluere. Det er en proces i hjer-
nen, som kommer i spil ved ikke ru-
tineprægede handlinger. EF hjælper 
blandt andet med, at vi kan skabe os 
et overblik, kunne regulere vores fø-
lelser og tilpasse vores adfærd pas-
sende den givne kontekst. 

Der er nogle simple ting, som vi kan 
være opmærksomme på i klasserum-
met. Ved at skabe genkendelighed 
og overblik i klassen, øges elevernes 
overskud til det sociale og faglige.

De sårbarheder, der er udvalgt her, 
og som kunne ligge bag elevens 
uhensigtsmæssige adfærd, kunne 
være:
• Manglende overblik
• Manglende tidsfornemmelse
• Manglende koncentration og op-

mærksomhed.

Elever med særlige behov har for-
skellige udfordringer, der gør, at det 
kan være svært at honorere de krav, 
som vi normalt har til en børnegrup-
pe. Det pædagogiske redskab ”De 9 
H´er” kan være en hjælp til at skabe 
overblik over undervisning, aktivite-
ter og anderledes dage. 

Et vigtigt redskab – De 9 H´er 
De 9 H´er handler om følgende:
1. Hvad skal vi lave – indhold

2. Hvorfor skal vi lave det – skabe 
mening

3. Hvornår skal vi lave det – tids-
punkt

4. Hvor skal vi lave det – placering
5. Hvem laver vi det med – voksne, 

børn
6. Hvordan laver vi det – metode
7. Hvor længe skal vi lave det – tids-

perspektiv

Fire praktiske ideer 
til inklusion
Der kan være udfordringer i børnehaveklassen, når elever med særlige 
behov har en adfærd, vi ikke forstår. Så hvad er det, vi kan blive 
klogere på, og hvad kan vi udvide vores læringsrum med? 

Lill er uddannet lærer og har ar-
bejdet på specialskole med elever 
indenfor det autistiske spektrum. 
Der ud over har hun en PD i special-
pædagogik. De seneste fire år har 
Lill arbejdet som pædagogisk kon-
sulent og vejledt teams i at forstå 
elever med særlige behov på sko-
lerne i Aabenraa Kommune. Som 
bibeskæftigelse har hun sit eget 
firma www.saerligebehov.dk, hvor 
hun bl.a. blogger om viden, tips og 
ideer med udgangspunkt i elever 
med særlige behov i folkeskolen.

Solveig er uddannet pædagog 
og været ansat som børneha-
veklasseleder i 11 år i Aabenraa 
Kommune. Hun er blevet vejledt 
af Lill og har afprøvet forskellige 
praktiske ting både på klasseni-
veau såvel specifikt på enkelte 
elever med særlige behov.

Fakta
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8. Hvor meget skal vi lave – mæng-
den

9. Hvad skal vi  lave bagefter – ind-
hold.

De 9 H´er er spørgsmål, man nemt 
kan stille sig selv som børnehave-
klasseleder. Det kunne være en ”Gå-
prøve”, der skal konkretiseres, visua-
liseres og formidles til klassen. (Du 
kan på YouTube saerligebehov.dk og 
se et eksempel på hvordan). De 9 
H´er er et redskab, som kan bruges 
på mange måder. Blot ved at have en 
dagsplan, timeplan og aktivitetsplan 
sikrer du svar på en del H´er i løbet af 
skoledagen.

Fire praktiske ideer til 
din børnehaveklasse
1 . Dagstruktur
Rigtig mange børnehaveklasser har 
en dagstruktur hængende i klassen. 
Den fortæller eleverne visuelt, hvad 
der skal ske i løbet af dagen. Det man 
skal være opmærksom på i denne 
forbindelse er:
• Om billederne store nok til, at de 

kan ses fra alle elevpladser?
• Om billederne bliver pillet ned, el-

ler om der sættes en synlig pil, der 
flyttes efterhånden, som dagen 
skrider frem?

• Om madpakketiderne og frikvar-
terer også er visualiseret på dags-
skemaet/skoleskemaet?

Hvorfor er det en god idé?
• Mange elever bliver usikre på, 

hvad dagen bringer og har svært 
ved at holde i hovedet, hvad de 
skal. Det kan give dem mere ro og 
overblik at kunne forholde sig til 
en visuel dagsstruktur. 

• En dagstruktur på et SmartBoard 
kan være sårbar for eleverne, da 
dagsskemaet er ”væk”, når der 
er noget andet på SmartBoardet. 
Derfor er en dagsplan med bille-
der, der hænger i klasserummet, 
at foretrække. 

• At tage billedet ned eller flytte en 
pil, når der er skift i dagsplanen, 
visualiserer for eleverne, hvor de 
er nået til på dagen og hvor me-
get, der er tilbage af skoledagen. 
Flere elever med særlige behov 
har en dårlig tidsfornemmelse. 

Generelt synes klasser, at det er 
rart, at de kan ”følge med” i løbet 
af dagen.

• I forhold til redskabet De 9 H´er 
understøtter dagsstrukturen det 
første H (hvad skal jeg) ift. dagens 
overordnede elementer og syven-
de H (hvor længe skal jeg fortsat 
være i skole)

Fokus!
Brug dagsplanen aktivt, når du star-
ter en lektion eller slutter den. F.eks. 
”I sidste time havde vi legetime, nu 
er vi nået til matematik”, mens der 
peges, og pilen flyttes. Understøt 
opmærksomheden på denne måde. 
Således trænes der også tidsbegre-
ber (før, nu, efter osv.), og eleverne 
støttes i overblik og sammenhæng af 
elementerne for skoledagen.

2 . Timens program
Vær konsekvent med at skrive en 
plan op for timen. Dette støtter kon-
centration og opmærksomhed. Det 
kan som udgangspunkt være fint 
med 3 - 4 punkter, som timen inde-
holder. Brug de samme begreber og 
visuelle ikoner for, hvad der skal ske,
så klassen bliver tryg i en fast 
struktur og aktivitet, inden nye til-
føjes. Det er vigtigt, at teksten/iko-
net kan ses hele tiden, og derfor er 
Smartboardet (som tidligere nævnt) 
ikke at foretrække. En kridttavle eller 
Whiteboard til timeplanen er ideelt. 
Streg ud eller visk ud som du når 
frem i timens program. På denne 
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måde kan klassen se, hvor meget der 
er tilbage af timens program.

Hvorfor er det en god idé?
• Struktur og forudsigelighed ift. 

undervisningen er en vigtig del 
af klasseledelsen, som guider 
eleverne i, hvad der skal ske. Det 
giver overblik, og det bliver nem-
mere at holde sin opmærksomhed 
og koncentration for eleven, når 
man ved, at den aktivitet, man er i 
gang, med ikke varer evigt.

• Det giver overblik og tryghed med 
gentagelser af faste aktiviteter. 
Det frisætter kapacitet til hukom-
melse og læring, så elevens ener-
gi ikke bruges til at finde rundt i 
”at holde det hele i hovedet”. 

• Mange børn med særlige be-
hov har svært ved at huske flere 
mundtlige beskeder efter hinan-
den, og nogen kan også være på-
virket af en lavere arbejdshukom-
melse. Derfor kan faste begreber 

og et visuelt ikon på tavlen støtte 
eleven i at holde fokus.

Fokus! 
• Det kan være en rigtig god idé at 

have en fast ”start” aktivitet og 
en fast ”slut” aktivitet, der pas-
ser til det pågældende fag/lektion. 
Det kan være en rigtig god idé, at 
opstartsaktiviteter på klassen er 
noget, der kan være et ”spring-
bræt” fra f.eks. et frikvarter. Hvis 
opstartsaktiviteten er genkende-
lig, og kravet nemt kan honoreres 
for alle elever, bliver det nemmere 
at få timen sat i gang. Skift er ofte 
svære for flere elever med særlige 
behov, så opstartsaktiviteten er 
værd at give et eftersyn.

3 . Legetime (vælge-tavle)
I flere børnehaveklasser er der legeti-
mer, hvor eleverne selv skal finde ud 
af, hvad de vil lege med, hvem de vil 
lege med, og hvor de skal lege. For 

flere elever med særlige behov kan 
det være en udfordrende proces at 
finde ud af det, inden de får igang-
sat selve den aktivitet,  de har valgt. 
Her er De 9 H´er brugt til at vælge re-
levante H´er ud, som eleverne skal 
have svar på, for at gøre aktiviteten 
mere overskuelig. Derfor kan dette 
understøttes af:
• Billeder af HVAD det er muligt at 

vælge i mellem ift. legetøj.
• Evt. visualisere HVOR man kan le-

ge.
• Beslutte HVOR MANGE der kan 

lege med det pågældende legetøj.
• Lav (fx som på billedet) en visuel 

planche med billeder af dét, der 
kan leges med og brikker med 
billeder eller navne på eleverne. 
Således kan man sætte sit navn 
på, vælge og se hvem der ellers er 
på den pågældende aktivitet, og 
hvor der er optaget. 

Hvorfor?
Det skaber ofte forvirring for en elev 
med særlige behov at skulle vælge 
mellem de ting, der er af legesager i 
klasserummet. Eleven skal kunne hu-
ske, hvad der er at vælge i mellem, 
finde ud af hvad man helst vil, kunne 
spørge andre om de vil være med 
osv. Det kræver rigtig meget af de 
eksekutive funktioner. Det kan skabe 
frustrationer, hvis en elev havde øn-
sket/forventet noget, som ikke bliver 
en realitet. På denne mere struktu-
rerede måde, kan man differentiere 
ned til eleven, som har behov for 
mere støtte og forudsigelighed. Det 
kan være en elev, der har behov for 
at vide, at de har en plads ved no-
get bestemt legetøj eller opnår størst 
succes med at lege med én anden 
frem for fire andre.

Fokus!
Lav en visuel vælgetavle med ud-
valgte muligheder, billeder af alle 
elever og evt. maks antal på de for-
skellige muligheder. Vælgetavlen er 
også et godt redskab til at få gode 
snakke med eleven. Det bliver nem-
mere at få et overblik som børneha-
veklasseleder over legerelationer og 
støtte elever socialt. Dette kan både 
handle om at vælge, hvordan spør-
ger man andre om de vil lege samt 
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udfordre elever passende med nye 
aktiviteter og legerelationer i trygge 
overskuelige rammer.

4 . Stå og gå på række
En udfordrende opgave i skolehver-
dagen kan være, når klassen skal stil-
le op på række og gå til idræt, på bib-
lioteket eller til en fællessamling. Der 
kan nemt blive kaos og uoverskueligt 
for flere elever. Dette redskab med 
fødderne på gulvet blev udviklet og 
med et fantastisk resultat. Elevernes 
fødder blev tegnet af eleverne selv. 
De voksne vurderede, hvor de for-
skellige elever ville stå bedst, og fik 
især placeret elever med særlige be-
hov hensigtsmæssigt, så de kunne 
lykkes bedst muligt. Det gode ved 
dette redskab er, at eleven står det 
samme sted i rækken hver dag.

Hvorfor?
Det skaber overskuelighed, og ele-
ven har den samme plads i rækken. 
På denne måde er der en fast gen-
kendelig rutine, når eleverne skal ud 
af klassen. 

Fokus
Vær opmærksom på hvilke elever, 
der har bedst af at gå først eller sidst, 
eller som har brug for at gå med den 
voksne i hånden som ekstra støtte.

Oplevelsen med de 
praktiske redskaber
I en hverdag som børnehaveklasse-
leder oplevede jeg, at det var af stor 
betydning at få viden om elever med 
særlige behov og få redskaber på 
klasseniveau, der kan sænke stres-
sen og give dem et større overblik. 
Det gav mulighed for at udvikle red-
skaber og ideer, der støtter op om 
klassetrivsel og skaber det rum for 
differentiering, som nogle elever 
med særlige behov kan have rigtig 
meget behov for.
De praktiske redskaber, som er 
nævnt i denne artikel, er blot nogle 
af de redskaber, som både vi voksne 
og klassen blev rigtig glade for. Det 
gav tryghed i en skolehverdag. Ved 
at vi blev mere opmærksomme på at 
bruge de 9 H´er som et redskab til at 
tænke nogle ting igennem didaktisk, 
fik vi langt mere ro børnehaveklas-

sen. Det blev tydeligt for eleverne, 
hvad der skulle ske, og rutiner blev 
indlært hurtigere. På den måde gav 
det mere energi til læring både fag-
ligt og socialt. 

Er du blevet nysgerrig?
Med ovenstående fire praktiske ideer 
samt værktøjet De 9 H´er kan du støt-
te op om at skabe nogle miljøbeskyt-
tende faktorer på klasseniveau. Det 
vil altid være individuelt fra klasse 
til klasse, hvad behovene er. Det kan 
afhænge af klassestørrelse, antal ele-
ver med særlige behov og om der er 
en eller flere voksne på samme tid i 
undervisningen. Derfor bliver kon-
teksten og dét, der er muligt i prak-
sis, også afhængigt af de vilkår, man 
står i. De fire praktiske ideer giver 
forhåbentligt en indsigt i et klasse-
miljø med fokus på vigtigheden af 
struktur og forudsigelighed. Det er 
redskaber, der uanset vilkårene ville 
være vigtige og mulige at implemen-
tere. Tilbagemeldingerne fra bør-
nehaveklasselederne, der har sam-
arbejdet med Lill har været yderst 

positive. Øget struktur, målrettethed 
i aktiviteter og en viden om elever 
med særlige behov viser, at det ska-
ber gode rammer og klassemiljøer. 
Det skaber også en øget fleksibilitet 
for differentiering og elevers forskel-
lighed til glæde for alle fagligt såvel 
som socialt.

Ønsker du mere viden og ideer til 
din undervisning så kig forbi Lills 
blog på www.saerligebehov.dk 
Du kan også følge os på Facebook, 
YouTube og Pinterest. Planchen 
med De 9 H´er kan du selv få til din 
børnehaveklasse ved at tilmelde 
dig Lills Nyhedsbrev på hendes 
hjemmeside. Hun har også udviklet 
små produkter med KlasseAgenten 
til brug for 0.-4. kl. Du kan f.eks. 
gratis på hjemmesiden downloa-
de plancher med KlasseAgenten 
”Lyt”, ”Stille” og ”Ræk hånden 
op”. Print dem ud, laminer dem 
og brug dem i din børnehave-
klasse. Så er du allerede i gang!

Viden og ideer 
til din undervisning

 22 SKOLESTART NR.  1  •  2017  SKOLESTART NR.  1  •  2017 23



Af Hanne Mouritsen og 
Vivi Solveig Sørensen.

Det specielle ved børneyoga er inte-
grationen og vekselvirkningen mel-
lem aktivitet, ro og nærvær krydret 
med en masse kreative og sjove læ-
ringselementer. Læringselementerne 
sat sammen med de klassiske øvelser 
giver helheden i børneyoga. Barnets 

sanser, nysgerrighed, fantasi og re-
fleksion udfordres af de kreative ele-
menter – herved styrkes og udvikles 
hele barnet. Indskolingsbørn ”leger” 
yoga, Vi behøver ikke fortælle bør-
nene, hvordan det virker. De kan selv 
mærke det, yoga er selv-erfaring.

Optimale læringsbetingelser
Optimale betingelser for indlæring 
er, når eleverne er fokuserede og i 

en tilstand af afspændt opmærksom-
hed. Yoga giver eleverne redskaber 
og strategier, så de har mulighed for 
at opnå dette. Det gør dem i stand til 
håndtere de mange krav, valg og ind-
tryk, de møder i deres dagligdag.
Ved at bruge yoga til børn opnås et 
roligere klassemiljø, det fremmer det 
enkelte barns evne til at fokusere og 
være nærværende. 
Det enkelte barn finder roen, og det 
spreder sig til hele klassen. Det ska-
ber et roligt og mindre stressfyldt 
miljø. Roen spreder sig. Den smitter. 

Hvor kommer den fra – uroen?
Uro i klassen – den kan alle vist godt 
nikke genkendende til. Den forekom-
mer på mange tidspunkter i løbet af 
skoledagen: uro ved opstart, aktivi-
tetsskift, i undervisningen generelt, 
enkelte børn, der popper op og me-
get andet. Årsagen til dette kan fin-
des flere steder: længere skoleda-
ge, inklusion, manglende undervis-
ningsparathed, ”se mig børn”, flere 
elever i klassen og krav om øget ind-
læring allerede fra børnehaveklasse 
start.

Men hvad er det så, yoga kan, som 
adskiller sig fra de redskaber, der al-
lerede anvendes i dag?

Hvad kan børneyoga?
Gennem børneyoga lærer eleverne 
at:

• Fokusere på lige præcis det der 
skal ske nu – være i nuet.

• Finde ro i kaos.

Yoga til børn 
giver ro i klasseværelset
Yoga er selverfaring – børnene kan selv mærke, hvordan det virker. 
Børn er fantastiske til at lave yoga, og de elsker de sjove bevægelser, 
som leges ind via fantasi, historier og kreativitet. 
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• Skabe sig et ”rum” i rummet.
• Finde ro i både krop, følelser og 

tanker.
• Sætte tempoet ned.
• Lukke af for ydre forstyrrelser og 

stimuli.
• Arbejde roligt og indadvendt.
• Mærke sig selv.
• Blive bevidst om åndedrættet, be-

tragte det som en ”god ven”.

Børneyoga i praksis
Det er muligt at skrue på børnenes 
”energiknapper” med yoga og ånde-
drætslege/øvelser. Vil du have ener-
gien op eller ned, vil du have dem 
til at samarbejde eller have øget op-
mærksomhed. Her kan man bruge 
grundprincipperne i yoga: for-over-
bøjning beroliger kroppen, og giver 
ro, bagoverbøjning får energien op, 
twist ”resetter” kroppen og balan-
cestillinger harmoniserer hele krop-
pen og gør den klar til læring. Alle 
disse grundstillinger kan laves indi-
viduelt, parvis eller som gruppeøvel-
ser. I forhold til åndedrættet kan en 
simpel øvelse som at lægge hænder-
ne på maven og trække vejret roligt 
og rytmisk hurtigt dæmpe børnenes 
energiniveau. Man kan bringe fanta-

sien i spil ved at forestille sig, at ma-
ven er en ballon, som pustes op ved 
indånding, og ved udånding lukkes 
luften ud. Med disse principper som 
udgangspunkt kan man nemt og hur-
tigt komme i gang og se og mærke 
effekten i praksis.
Tidsmæssigt kan et forløbs varighed 
variere mellem 30 sekunder til en hel 
lektion. Børneyoga kan dels bruges 
som breaks og korte eller længere 
forløb.

Så lidt skal der til 
Et eksempel: Du har som undervi-
ser erfaring i, at der i din klasse op-
står meget uro ved aktivitets-skift, 
komme fra et lokale til et andet eller 
fra undervisning til pause. Her kun-
ne en yogaøvelse som ”ro ved bor-

Ved at bruge yoga til børn opnås 
et roligere klassemiljø, det frem-
mer det enkelte barns evne til at 
fokusere og være nærværende. 
Det enkelte barn finder roen, 
og det spreder sig til hele klas-
sen. Det skaber et roligt og 
mindre stressfyldt miljø. Roen 
spreder sig. Den smitter. 

Optimale 
læringsbetingelser
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det” bruges. Inden aktivitetsskiftet 
skal eleverne lægge hovedet til hvile 
på bordet. Her kan man læse et lille 
vers, fortælle en lille historie, spille 
et stykke roligt musik eller trække 

vejret roligt sammen med børnene. 
Eleverne instrueres i, at de må rejse 
sig roligt op, når de bliver prikket på 
skulderen/ tegnet på ryggen/når du 
hvisker deres navn og lign. De skal 

nu gå roligt ud og tage tøj på, og må 
herefter gå på legepladsen. Her op-
når man flere fordele. Eleverne falder 
til ro ved at lukke sig sammen (for-
overbøjning), du bestemmer hvilke 
elever, der først forlader klassen. Der 
er færre elever i garderoben sam-
tidig, og risikoen for konflikt mind-
skes. Lidt yoga kræver langt min-
dre end at skulle udrede konflikter 
og kaos. Som alternativ til at sidde 
ved bordet, kan eleverne også ligge 
på gulvet i ”stenen” eller sidde med 
kroppen hængende mellem benene 
(se illustrationerne på forrige side).

Ro giver ro
Et roligt klassemiljø er ikke kun til 
gavn for den enkelte elev og klas-
sen. Flere undersøgelser viser, at du 
som underviser også selv får meget 
igen ved at bruge yoga i din børne-
haveklasse. Fordelene er ro, nærvær, 
overskud, energi og øget fokusering. 
Ved at finde roen sammen med bør-
nene, giver du dig selv en roligere og 
stressreduceret arbejdsdag.

Vivi S. Sørensen og Hanne Mouritsen underviser lærere og pædagoger i bru-
gen af yoga til børn i skolen. Vivi S. Sørensen har en baggrund som lærer og 
Hanne Mouritsen en baggrund som børnesygeplejerske og selvstændig be-
handler. De har begge en yogauddannelse til voksne, og de er børneyogalæ-
rere med ekstra uddannelse i yoga til børn i skolen, en amerikansk online ud-
dannelse. De har stor erfaring i at formidle brugen af yoga til skolebørn, og 
de underviser i CFU regi og ude på skolerne. I maj havde de workshops på 
Børnehaveklassens dag i København, hvor mange børnehaveklasseledere fik 
en forsmag på, hvordan man med små virkemidler kan bruge yoga til børn.

Inspiration til yoga i klasseværelset kan findes på www.yogaiskolen.dk, 
hvor det er muligt at købe et sæt af kort, hvor der er både åndedrætsøvel-
ser, yogastillinger, yoga ved bord og stol og forslag til energi op/ energi 
ned øvelser. De kan også ses på CFU centrene, hvor de er udstillet. 

I foråret 2017 udkommer Vivi S. Sørensen og 
Hanne Mouritsen også med bogen ”Yoga i skolen”.

Vil du vide mere
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Ting fortæller
I forbindelse med et emne om eventyr, har vi læst nogle af H.C. Andersens 
tingseventyr. Det gav os lyst til selv at digte historier ud fra ting fra køkkenskuffen.

Af Helle Knappe, børne have-
klasseleder på Hvinningdalskolen 
i Silkeborg. Forfatter til bogen” 
Billeder i børnehøjde – billedarbejde 
i børnehaveklassen”.

Som optakt til billederne har vi talt 
om, hvad ostehøvlen mon tænker 
om sig selv og andre. Hvilke fore-
stillinger gør den sig mon om livet 
i og uden for køkkenskuffen? Kan 
den bedst lide at blive vasket op i 
hånden, eller er opvaskemaskinen 
bedre. Hvilke oste foretrækker den at 
skære i? 

Hvem mon gaflen helst vil ligge ved 
siden af i skuffen? Føler sølvgaflen 
sig mon finere end plastikgaflen, 
som lettere kan knække? Er der en 
mund, der er bedre at komme ind i 
end en anden? Har gaflen mon prø-
vet at komme med på skovtur? Og 
hvad sker der med den, når den bli-
ver rigtig gammel og ikke længere 
kan bo i køkkenskuffen?

I små grupper har børnene spillet 
teater med bagepenslen, proptræk-
keren, kniven, saksen. Sæt evt. små 
øjne på som er med til at gøre tin-
gene mere levende. 

Jeg har taget sort/hvide kopier af for-
skellige køkkenting. Eleverne skal nu 
ved hjælp af blyant, tusch og farve-

kridt male oven på kopien og gøre 
den ”menneskelig”. På nogle kopier 
er der kun en genstand, mens der på 
andre er to. Dem, der vælger kopien 
med to ting, kan evt. beskrive det 
indbyrdes forhold mellem tingene. 
Er det mor og barn? Er de kærester? 
Gode venner?

Tag stilling til om det kun er figurer-
ne i billedet, der skal males, eller om 
der må tegnes på hele billedet.

Som afslutning på forløbet fortæller 
eller børnestaver eleverne om deres 
billede.
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Som inspiration til ting fortæller, 
kan man vise filmen ”Skønheden og 
udyret”, hvor netop mange effekter er 
levendegjort.

Bogen ”Blyantens historier” af  Thor-
stein Thomsen og Birde Poulsen er 
også god inspiration.

Der er en lang tradition for at fore-
stille sig, hvad ting i vores omgivel-
ser kunne fortælle, hvis de kunne ta-
le. Det pirrer fantasien at tænke på, 
hvad genstande gennem tiden har 
været vidne til. I dette forløb skal ele-
verne bruges deres fantasi og fore-
stillingsevne ved at sætte sig i en 
andens sted og gøre noget dødt le-
vende.

Som optakt til billederne har vi 
talt om, hvad ostehøvlen mon 
tænker om sig selv og andre. 
Hvilke forestillinger gør den sig 
mon om livet i og uden for køk-
kenskuffen? Kan den bedst lide at 
blive vasket op i hånden, eller er 
opvaskemaskinen bedre. Hvilke 
oste foretrækker den at skære i? 

Optakt til billederne
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Villads fra Valby  
maler uden for stregerne
Af Anne Sofie Hammer. Høst & Søn. 
Viser en ny og anderledes måde at bruge 
en male- og aktivitetsbog. Der skal både 
tegnes, klippes og klistres ting ind og tør-
res fingre af. Det er sikkert, at børnene vil 
få det sjovt.

Villads fra Valbys  
uhyggelige halloween
Af Anne Sofie Hammer. Høst & Søn. Alle, 
der kender Villads bøgerne, ved, at tinge-
ne ender helt anderledes end forventet. 
Man går derfor aldrig fejl af Anne Sofie 
Hammers bøger om Villads. Denne bog 
er ingen undtagelse og med nogle meget 
fine illustrationer af Dina Gellert.

Læs H.C. Andersen med CL
Af Marianne Skovsted Pedersen. Inde-
holder et fantastisk undervisningsforløb. 
Der er fine fagtekster om H.C. Andersens 
liv på et niveau, som passer til indskolin-
gen. Bogen henvender sig til 2.-3. Klasse, 
men kan med lidt redigering sagtens 
bruges i børnehaveklassen.

Læs Ole Lund Kirkegaard med CL
Af Trine May. Gyldendal. I denne bog 
om Ole Lund Kirkegaards forfatterskab, 
stifter børnene bekendtskab med begyn-
dende litterær analyse og fortolkning. 
Bogen henvender sig til 1.-2- klasse, men 
kan med fordel bruges i børnehaveklas-
sen.

Leg med sproglyde
Af Marie Poulsen og Helle Therkildsen. 
Special-pædagogisk forlag. I børnehave-
klassen er der stor fokus på den fonolo-
giske opmærksomhed. ”Leg med sprog-
lyde” er et helt igennem nemt, oversku-
eligt, anvendeligt og praktisk materiale 
til arbejdet med den sproglige opmærk-
somhed.

Ib og My
Af Kirsten Ahlburg. Kanin på tur. Af Randi Solvang. Special-
pædagogisk forlag. Med de to nye bøger i serien Læs Lydret, bli-
ver der atter kø ved bogkassen. Der er lidt for enhver, og det er 
heldigvis stadig dejligt at have en rigtig bog imellem hænderne. 

Tal med børn (dialogkort)
Af Mette Weber. ”Frø vokser sig store, når du vander nænsomt 
med den rigtige næring.” – Mette Weber har udviklet de mange 
forskellige dialogkort, for at skabe ramme om den gode samtale 
og dialogiske læsning. 

Legehjul.dk  
- Sjov & aktiv lege app
Af Kim Nørgaard. Legehjul er udvik-
let af en dansk familie, som gerne vil 
have flere børn og voksne til at lege 
- hver dag! Legehjul kan inspirere til 
mere bevægelse og leg i hverdagen. 
Når børn leger, lærer de – og ikke 
mindst…… så smiler de!!!!

Fortegnelse over nye bøger på hjemmesiden:
www .boernehaveklasseforeningen .dk
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medlemssiden

Meddelelser

Kreds 1 og 2 
Medlemskursus 

Mandag den 14. november havde 
Københavns Kreds 1 og 2 inviteret 
Malene Meyer og Carina Kaltoft med 
til et medlemskursus på Kilde gårds-
skolen i Herlev for at snakke om fol-
debøger i undervisningen.

Vi sad 30 kvinder og var meget 
spændte på, om de kunne indfri vo-
res forventninger. 

Det må man sige, de kunne, de 2 ½ 
time, der var afsat, fløj afsted og vi 
kom igennem en masse forskellige 
teknikker, det var sjovt og brugbart. 

Vi kom igennem følgende foldetek-
nikker:
• Skabsfoldet
• Flipbogen
• ¾ bogen
• Tændstikbogen
• Magisk bog
• Blomsterbogen
• Husbogen
• Pop-up bogen.

Efterfølgende har jeg lavet flodheste-
bøger med 1. klasse og bamse bøger 
med bh.klassen. 1. klasses elever kan 
betydeligt mere end bh.klasserne, 
men det er stadigvæk godt at være 
to personer i klassen.

Jeg havde foldet bøgerne til bh.klas-
sen på forhånd, men jeg tror, de kan 
noget mere til foråret.

Vi kan varmt anbefale, at kredsene 
slår sig sammen om en inspirati-
onsaften og inviterer de to damer ud.

På kreds 1. vegne Anna-Mette

Kreds 9 Østjylland
Vi vil hermed gerne invitere dig til:
Generalforsamling tirsdag den 
7 . februar 2017 kl . 17 .30 - 19 .30 
på Engdalskolen i Brabrand .
Der bliver serveret en sandwich, 
vand, kaffe/te og chokolade under-
vejs.
Vi glæder os meget til at se dig og 
medbring gerne gode ideer til erfa-
ringsudveksling.
Tilmelding til: j.traberg@yahoo.dk 
senest 6. februar 2017.

Nyt fra HS

Generalforsamlinger 2017
Børnehaveklasseforeningens kredse 
afholder generalforsamlinger på føl-
gende datoer:

Kreds 1A
27. februar
Københavns Lærerforening,
Frydendalsvej
Marianne Frost Sørensen, 
51 74 95 40
mfrost4@gmail.com
Kontaktperson fra HS: Marianne.
Vi starter med oplæg fra Helle og 
Marianne fra Leg og Lær.

Kreds 1B Bornholm
24. januar kl. 15.30
Bornholms Lærerforening
Birgitte Ekstrøm, 23 96 60 57
birgitte.ekstroem1@skolekom.dk
Kontaktperson fra HS: Ulla.

Kreds 2
6. februar kl. 18.00
Kildegårdsskole, Herlev 
Pia S. Nielsen, 20 62 29 54
piax.sn@gmail.com
Kontaktperson fra HS: Marianne.
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medlemssiden

Kreds 3 
Afholder ingen generalforsamling.
Bodil Høeg, 49 16 00 39
boditor@gmail.com
Kontaktperson fra HS: Marianne.

Kreds 4 
Afholder ingen generalforsamling.
Kontaktperson fra HS: Hoved sty rel-
sen.

Kreds 5
27. februar kl. 16.30 - 18.30
Næstved Lærerforening, 
Slagelsevej 14, 
4700 Næstved 
Helle Hejlskov
helle.hejlskov@skolekom.dk
Kontaktperson fra HS: Malene.
Forplejning fra kl. 16.00, derfor til-
meldig nødvendig inden den 24. fe-
bruar.

Kreds 6
8. februar kl. 18.00 - 21.00
Langeskov Skole afdeling ”Pilen”, 
Lavindsgårdsvej 7, Langeskov 
Generalforsamling kl. 18.00 - 19.00. 
Derudover opfordres alle til at 
komme med en leg. 
Jørgen Ebsen, 30 22 64 41
joergen.ebsen@mail.com
Kontaktperson fra HS: Pia.
Fra 19.00 - 21.00 en introduktion til 
musik/leg og bevægelse med Gitte 
Eriksen.

Kreds 7
21. februar kl. 18.30 - 21.00
Hærvejskolen, Rødekro 
Käthe Gladner, 23 42 28 71
thegladerfamily@familie.tele.dk
Kontaktperson fra HS: Pia.

Kreds 8 
30. januar kl. 12.00 - 16.00
Medlemsmøde afholdes i Varde.
Pia Jessen, 22 88 09 84
pia@jessens.dk
Kontaktperson fra HS: Pia.
Kursus: 
Grafisk facilitering 
kl. 12.00 - 16.00. 

Kreds 9
7. februar kl. 17.30 - 19.30
Engdalskolen, Brabrand
Jeanette Traberg, 40 16 90 21
j.traberg@yahoo.dk
Kontaktperson fra HS: Ulla.

Kreds 10 
7. februar kl. 18.30
Skave skole, 
Viborgvej 203, Holstebro

Helga Pedersen, 61 70 14 65
Kontaktperson fra HS: Lilian/ Pia.

Kreds 11 
2. februar kl. 18.30
Vester Mariendal Skole, 
Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV
Lilian Hvas, 61 76 40 42
lilianhvas@gmail.com
Kontaktperson fra HS: Lilian.

Ulla’s spalte...
I starten af dette nye år starter overenskomstforhandlingerne på det 
private område, og i Danmarks Lærerforening vil de kommende over-
enskomstforhandlinger på det offentlige område være på dagsorde-
nen i løbet af året. På det offentlige område er der overenskomstfor-
handlinger i 2018, og forberedelserne er i gang. I marts måned er der 
overenskomstkonference for Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse 
og alle kredsformænd, og der skal drøftes temaer og indhold for OK 
- 18. Overenskomstudvalget arbejder herefter videre med forslag til 
foreløbige krav, som drøftes i Hovedstyrelsen, inden de udsendes til 
medlemsdebat i kredse og de faglige foreninger. Hovedstyrelsen i 
Børnehaveklasseforeningen har møde med formanden for overens-
komstudvalget, Gordon Ørskov Madsen, hvor vi vil drøfte hvilke speci-
fikke krav, vi anbefaler, man stiller for børnehaveklasselederne.

Når de foreløbige krav kommer ud til debat i lærerkredsene i april/maj 
måned, har du som medlem mulighed for at gøre din indflydelse gæl-
dende. Det kan være på et møde i den faglige klub på din skole eller på 
et eventuelt fællesmøde for hele kredsen om de foreløbige krav. Efter 
medlemsdebatten sender de enkelte lærerkredse og faglige foreninger 
deres krav og bemærkninger til Danmarks Lærerforening. 

Overenskomstudvalget udarbejder efterfølgende en indstilling 
til Hovedstyrelsen med kravene til OK – 18, og efter behandlin-
ger i Hovedstyrelsen er der i oktober måned kongres i Danmarks 
Lærerforening, hvor de endelige krav debatteres og vedtages. 

Jeg har tidligere nævnt, at jeg mener, der skal arbejdes for, at slutløn-
nen for børnehaveklasselederne hæves. På nuværende tidspunkt er der 
3 løntrins forskel på startlønnen for henholdsvis en lærer og en børne-
haveklasseleder, når vi kommer til slutlønnen er der 7 løntrins forskel, 
og det mener jeg, vi skal arbejde på at ændre. Jeg håber, du vil blande 
dig i debatten i dit lokale område. Godt nytår.

Venlig hilsen 
Ulla Koch Sørensen
Hovedstyrelsesmedlem i Børnehaveklasseforeningen og 
Danmarks Lærerforening
ukso@dlf.org

 30 SKOLESTART NR.  1  •  2017  SKOLESTART NR.  1  •  2017 31



Foto Ina von Barm.

Børnehaveklasseforeningen
Vesterlundvej 107, Nymindegab
6830 Nr. Nebel
Telefon 22 88 09 84
E-mail: bhklf@bhklf.dk - www.boernehaveklasseforeningen.dk
Vi har ikke en sekretær på kontoret, derfor vil opkaldene gå til formand Pia Jessen. 
I bedes ringe efter kl. 15.30 eller lægge en besked med navn og mobil nr., og I vil 
blive kontaktet hurtigst muligt. 
Indmeldelse og kontaktoplysninger findes på foreningens hjemmeside.

Hovedstyrelsen:

Formand: 
Pia Tine Jessen, 
Vesterlundvej 107, Nymindegab, 
6830 Nr. Nebel. Mobil 22 88 09 84.
E-mail: pia@jessens.dk

Ulla Koch Sørensen, 
Enggårdsgade 29, 1., 9000 Aalborg. 
Mobil 22 97 00 14.
E-mail: ukso@dlf.org

Marianne Giannini, 
Gulbergs Plads 8 st. tv., 2200 København N. 
Mobil 26 11 23 59.
E-mail: mg.la@icloud.com

Lilian Hvas, 
Englund 1, 9900 Frederikshavn. 
Tlf. 98 46 80 20. Mobil 61 76 40 42. 
E-mail: lilianhvas@gmail.com

Marlene Engelbrechtsen
Østerled 8, Fensmark, 4700 Næstved
Mobil 28 30 84 31
E-mail: marleneengelbrechtsen@hotmail.com
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