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Jette  Orbæk arbejder som børnehaveklasselærer 
på Apperupskolen. Hvert år tager hun og hendes 2 
kollegaer imod de nye børn, som starter deres sko-
leliv. 
 
Tryghed og gode relationer 
- For mig er det vigtigt, at børnene føler sig set og 
hørt i starten. Det er med til at opbygge den gode 
relation, som er afgørende for en god trivsel i klas-
sen, fortæller Jette.  
Hun bruger tid på at forberede sig på det enkelte 
barn inden skolestart gennem overlevering fra bør-
nehaven. Hun forsøger dog altid at have et åbent 
sind over for sine nye elever.  
-Strukturen og rammerne er vigtige, så børnene 
ved, hvad der forventes. Det giver tid og ro til at 
lære hinanden at kende. Jeg prioriterer at være på 
og være opmærksom, fortsætter Jette. 
 
Sommerfuglegrupper 
På Apperupskolen starter alle børn i sommerfugle-
grupper. Der er 3 grupper, som har hver deres far-
ve. Grupperne er åbne, så børnene kan ‘flyve’ ud og 
ind af grupperne. Klasserne dannes først til efterårs-
ferien. Formålet er at få dannet de 3 bedste og 
mest homogene klasser.  
-Ordningen fungerer godt, men der kan være både 
fordele og ulemper ved den. Af fordele kan nævnes, 

at den er fleksibel og den giver mulighed for at prø-
ve relationer af, så alle børn kan finde sig til rette. 
Af ulemper kan nævnes, at forståelsen hos foræl-
dre/elev kan blive sat på en prøve, hvis det vurde-
res, at eleven skal flyttes til en anden klassen. Det 
kræver sommetider lidt tid at vænne sig til, fortæl-
ler Jette. 
 
Det er en forudsætning, at teamet omkring 0. klasse 
samarbejder om klassesammensætningen og års-
planer, for at metoden med sommerfuglegrupper 
kan fungere. 
-Vi har et godt samarbejde, og vi har ledelsens op-
bakning til ordningen. Vi oplever, at vi har rammer 
og frihed til vores arbejde. Vi har en medhjælper 
tilknyttet vores team, og i fællesskab lægger vi et 
arbejdsskema for hende, fortsætter Jette. 
 
Hvorfor er en god skolestart vigtigt for dig? 
-Det vigtigste er at få en god start, da det er afgø-
rende for resten af skoleåret. Jeg har kun børnene i 
1 år, så det er med at få det bedste ud af året. Jeg 
slipper dog ikke børnene i de første par skoleår, for-
di jeg ser dem i frikvartererne. Det varmer, når de 
råber hej til mig og kommer over for at hilse på. Det 
er for mig et bevis på, hvad relationsarbejdet kan, 
og hvorfor det er utroligt vigtigt, slutter Jette. 

Gode relationer giver god skolestart 

Vi kan sikkert alle erindre vores første sko-

ledag. Sommerfugle i maven, skoletasken 

på ryggen, mor eller far i hånden og både 

spændt og utryg på alt det nye. Behovet 

for en god relation til børnehaveklasselæ-

reren og de nye klassekammerater er stort. 

Alle børn har brug for en god og tryg skole-

start. 
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OK21 URAFSTEMNING 

        

OK21 

Den 16.2 blev forhandlingen OK21 mellem LC og KL underskrevet. Over-

enskomstafstemningerne for lærere ansat i kommunerne og regionerne 

blev stemt igennem den 19. april 2021. 85,7 % stemte ja til forliget. På det 

statslige område stemte 73% af medlemmerne ja til resultatet. Helsingør 

læner sig op af landsafstemningen med 86%. 

Læs hele aftalen her:  

https://www.dlf.org/media/14143404/aftale-ml-kl-og-lc-ok21.pdf 

De 5 skoler i kommunen med højst stemmeprocent fik kagemand  

 

 

 

 

 

Camilla, Nordvestskolen, lærer 

Jeg glæder mig mest over at være tilbage hos eleverne. Undervise som man plejer 

og føle nærværet. Stå op om morgenen og komme afsted. Det er godt mentalt. 

Det vigtigste for mig er at finde tilbage til glæden og stoltheden ved mit arbejde. 

Troen på, at man godt kan. Opbygge relationen til eleverne. 

Genåbning  

Vi har spurgt skolefolk fra Helsingør om, hvad de glæder sig mest over ved genåbningen, og hvad der er 

vigtigst for dem lige nu. Se deres svar her og på de næste par sider. 

Marianne, Hellebækskolen, lærer 

Det jeg glædes mest over ved genåbningen, er igen at opleve smil og liv i øjnene hos 
mine elever.  

Det vigtigste for mig lige nu er at have fokus på elevernes trivsel og at inddrage sociale 
aktiviteter i det faglige arbejde. 
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NATIONALE TEST 

        

KL, DLF og Skolelederforeningen laver fæl-

les forslag til afløser for nationale test 

De tre foreninger præsenterede i starten af maj fæl-

les anbefalinger til et nyt testsystem, der skal tage 

over efter de udskældte nationale test. 

Der er tre hovedbudskaber i forslaget for evalue-

rings- og bedømmelsessystem i folkeskolen: 

1. Skolens samlede evalueringsresultater skal danne 

grundlag for en nysgerrig og tillidsfuld kvalitetsdia-

log – både lokalt og nationalt 

2. Den lokale evalueringskultur skal styrkes  

3. Et obligatorisk, landsdækkende testsystem, der 

styrker den pædagogiske brug i praksis til gavn for 

eleverne 

Forslaget kort opsummeret: 

 Konkret foreslår KL, DLF og Skolelederforenin-

gen, at man skærer kraftigt ned på antallet af 

fag og klassetrin for de landsdækkende test. 

 De tre foreninger anbefaler, at man fremover 

kun tester i læsning og matematiske kompe-

tencer. Kompetencer, som de tre foreninger 

anser som afgørende på tværs af alle skolens 

fag. 

 Derudover ønsker de tre parter, at testene i 

videst muligt omfang spredes ud over et helt 

skoleforløb fra 1.-9. klasse for at gøre det 

lettere at følge elevernes progression. 

Det er resultaterne fra denne rapport, der blandt 

andet danner baggrund for dette forslag. 

https://backend.folkeskolen.dk/~/2/8/ebog-

nationaletestsmaaleegenskaber.pdf 

Læs hele artiklen fra ”Folkeskolen” her:  

https://www.folkeskolen.dk/1871457/kl-dlf-og-

skolelederforeningen-laver-faelles-forslag-til-

afloeser-for-nationale-test 

https://www.altinget.dk/boern/artikel/kommuner-

vil-sloejfe-nationale-test-stoettepartier-presser-paa-

 

Merete, politisk leder i Helsingør Lærerforening 

Jeg glæder mig mest over, at vi alle er tilbage i noget der næsten minder om en nor-

mal skolehverdag med elever og kollegaer ude på skolerne. At vi er skole igen! 

Vigtigst lige nu er, at fejre succeserne ved at minde hinanden om, hvor professionelt, 

samvittighedsfuldt og fleksibelt lærerne tilpasser deres arbejdsopgaver til den virke-

lighed de står i, og hvor stærkt, vigtigt og værdifuldt vores skolevæsen derfor er.  

 

Marianne, Nordvestskolen, lærer 

Jeg glæder mig mest over at have eleverne tilbage. Se dem i øjnene. Det fysiske sam-

vær med kollegaerne og ikke mindst bruge mig selv, som jeg er vant til. 

Det vigtigste for mig lige nu er ro og genkendelighed. Gøre ting, der giver mening, fx at 

prioritere 2 lærertimer, så vi kommer bedst muligt ind i det nye skoleår. 

Mere genåbning  

https://backend.folkeskolen.dk/~/2/8/ebog-nationaletestsmaaleegenskaber.pdf
https://backend.folkeskolen.dk/~/2/8/ebog-nationaletestsmaaleegenskaber.pdf
https://www.folkeskolen.dk/1871457/kl-dlf-og-skolelederforeningen-laver-faelles-forslag-til-afloeser-for-nationale-test
https://www.folkeskolen.dk/1871457/kl-dlf-og-skolelederforeningen-laver-faelles-forslag-til-afloeser-for-nationale-test
https://www.folkeskolen.dk/1871457/kl-dlf-og-skolelederforeningen-laver-faelles-forslag-til-afloeser-for-nationale-test
https://www.altinget.dk/boern/artikel/kommuner-vil-sloejfe-nationale-test-stoettepartier-presser-paa-for-aflysning
https://www.altinget.dk/boern/artikel/kommuner-vil-sloejfe-nationale-test-stoettepartier-presser-paa-for-aflysning
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GENSTART 

        

Kampagne om genstart 

Danmarks Lærerforening har d. 14. april 2021 lance-

ret kampagnen "Genstart" i henholdsvis printaviser 

og på de sociale medier. Kampagnen skal vise, at 

lærerne står klar til at løfte opgaven med at gen-

starte den fysiske undervisning på skolerne og sam-

tidig gøde jorden for en genstart af debatten om 

folkeskolens fremtiden. 

Baggrund for kampagnen 

Kampagnen "Genstart" skal vise, at vi lærere er klar 

til genåbningen af skolerne. Den sætter fokus på de 

gode – men også mindre gode – erfaringer, vi har 

gjort os under corona, samt den værdi, lærerne har 

skabt trods alle udfordringerne. 

Kampagnen skal desuden pege fremad og gøde jor-

den for den vigtige debat om folkeskolens udvikling, 

som skal tages op, når corona er lagt mere bag os. 

Der skal mærkbare forbedringer til. Vi sætter gen-

start på dagsordenen for at vise, at vi står klar til 

fortsat at tage ansvar og indhente det tabte efter 

corona. Og at der i den grad er brug for lærer-

kræfter fremover. 

 

 

Kampagnen skal ikke ses som en negligering af den 

hårde og udfordrende tid, lærere, elever og foræl-

dre har været igennem under corona. Nedluknin-

ger, fjernundervisning og skiftende retningslinjer 

har presset os alle. Nogle til det alleryderste. Det er 

ikke glemt, og vi arbejder i Danmarks Lærerforening 

stadig for at skabe de bedste og mest sikre rammer 

på skolerne for lærere og elever i genåbningen og 

fremover. 

Kampagnens indhold 

Avisannoncer: 

Kampagnen består af en række annoncer bragt i 

aviser, bl.a. Berlingske, Politiken, Information & Jyl-

lands-Posten.  

Film på de sociale medier:  

Kampagnen består desuden af indhold som fx film 

på sociale medier.  

Se mere om kampagnen her: 

 https:www.folkeskolen.dk/1869679/dlf-soesaetter-

kampagne-for-en-god-genstart-af-skolen 

 

 

ARBEJDSMILJØ 

Lige nu er der arbejdsmiljødrøftelser på skolerne.  

Til efteråret kommer den kommunale trivselsundersøgelse TU21. 

Trivselsundersøgelsen foretages hvert tredje år. 

Rikke Reiter, Centerchef DSFI om genåbningen 

Jeg glæder mig meget over, at alle vores elever og medarbejdere kan være sammen 

igen, og jeg er simpelthen så stolt og imponeret over, hvor dygtige vores medarbej-

dere og ledere har klaret endnu en omstilling. Kæmpe tak for det! 

At vi her frem mod sommerferien bliver ved med at bakke hinanden op og passer 

på hinanden, husker håndvask og afstand osv. – og at vi fortsætter det gode arbejde 

med at lave så god skole for eleverne, som vi kan – ”det muliges kunst”. 

https://www.folkeskolen.dk/1869679/dlf-soesaetter-kampagne-for-en-god-genstart-af-skolen

