
FAKTA

Politikens 
Pædagogpris 2020
Politiken og Velfærds- og Forsknings-
fonden for Pædagoger hædrer de 
dygtigste og mest dedikerede pædagoger
i Danmark. Prisen skal være med til 
at skabe opmærksomhed omkring 
og respekt for den gode pædagog.

Børn, forældre, ledere, kolleger og alle
andre kunne frem til 8. oktober indstille
deres kandidat, som kan være enten en
enkeltperson eller et pædagogteam.

Et fagpanel finder vinderne, som 
bliver fejret tirsdag 17. november 2020 
i Politikens Hus.

M ed skolereformen i 2014 skulle
landets pædagoger pludselig
gentænke deres arbejde. 

En af de klubber, som pludselig skulle
have en ny rolle i skolen, var Klub Tempel-
træet på Skolen ved Bülowsvej på Frede-
riksberg.

»Fra klubperspektiv var udfordringen,
at vi pludselig skulle have et job, vi ikke
havde søgt. Vi skulle være et andet sted og
på et andet tidspunkt. Pludselig skulle vi
være i skolen om formiddagen. For at det
skulle give mening, at vi skulle være i sko-
len, blev vi nødt til at finde ud af, hvad vi
egentlig kunne som pædagoger«, forkla-
rer Klub Tempeltræets leder, Helene Bech.

Og det er netop arbejdet med at sætte
en pædagogisk dagsorden i skolesamar-
bejdet, der gør, at Klub Tempeltræets 11
pædagoger og 3 medhjælpere er nomine-
ret som pædagogteam til Politikens Pæ-
dagogpris 2020. For da teamet pludselig
skulle være en del af skoledagen for Sko-
len ved Bülowvejs elever, måtte de lægge
hovederne i blød:

»BUPL har haft et mantra med, at pæda-
gogerne har, hvad skolen mangler. Det
valgte vi at købe ind i, for hvis det passer,

hvad er det så
egentlig, vi har?
Det drejede sig jo
om timer, der plud-
selig skulle lægges
i skolen«, fortæller
Helene Bech og
fortsætter:

»Vi var nødt til at
gøre opmærksom
på, hvad vi kunne,
for hvordan skal
skolen ellers vide
det? Hvis vi ikke
gjorde opmærk-

som på det, ville vi jo bare blive sat til at
være en ekstra voksen, der måske lige
skulle udenfor og lave matematik med to
besværlige børn«.

Klub og skole i nyt samarbejde
Helene Bech forklarer, hvordan Klub Tem-
peltræets pædagogteam blev nødt til at
redegøre for deres kompetencer, hvis
man skulle tage pædagogernes faglighed
alvorligt efter skolereformen. Og det gjor-
de de på en meget konkret måde:

»Vi lavede et idekatalog, hvor vi ligesom
kortlagde de forskellige pædagogers
kompetencer. Det kom der nogle nye lin-
jer ud af«, fortæller Helene Bech.

De cirka 440 elever på 4. til 7. årgang fra
Skolen ved Bülowsvej, som kommer i
Klub Tempeltræet, kan nu vælge mellem
linjer eller værksteder som ’comedy’, ’be-
kæmp bekymring og angst’, skak, musik
og spansk i fire lektioner om ugen.

Klub Tempeltræet plejede at holde til i
en gammel patriciervilla, men flyttede ef-
ter sommerferien ind i et nyt, flot hjørne-

hus, som tidligere er blevet anmeldt til
fem hjerter af Politikens Karsten R.S. Ifver-
sen. Og det med rette: Værkstederne med
de forskellige linjer tæller blandt andet et
musikrum med bandplakater på vægge-
ne, et tekstilværksted, hvor man kan lave
egne print på T-shirts, et digitalt værksted
med 3D-printer og et multirum, der
blandt andet bliver brugt til at dyrke yo-
ga. Klub Tempeltræet er blevet indstillet
af Morten Almlund, som er formand for
forældrebestyrelsen. I sin indstilling skri-
ver han blandt andet: 

»Pædagogerne har været modige, krea-
tive, innovative og entreprenante. De har
i samskabelse med en anden faggruppe
udviklet et nyt betydeligt fag i vores folke-
skole. De har budt ind med en høj faglig-
hed og skæve ideer og sammensat ideer-
ne, så de gav mening for alle. De har for-

mået at gøre ideerne til handling, som
har skabt sammenhæng mellem skolens
læringsdel og fritidsdel«.

Lykkedes med pædagogikken
Fagpanelet, som har fundet frem til de 10
nominerede til Politikens Pædagogpris
2020, har især kigget på vigtigheden af
skolesamarbejdet i pædagogbranchen.
En af deres begrundelser for at nominere
Klub Tempeltræet er, at det er lykkedes
klubben at sætte en pædagogisk dagsor-
den i skolesamarbejdet, hvilket var me-
ningen med skolereformen.

Og ifølge fagpanelet har det blandt an-
det været på grund af en skarp leder, der
vidste, hvad Klub Tempeltræet ville.

Klubleder Helene Bech har da også en
helt særlig måde at være leder på i klub-
ben efter skolereformen:

»Jeg uddeler årsbudgettet mellem
værkstederne, så hver pædagog selv har
rådighed over penge og kan lægge års-
plan og selv handle ind. På den måde skal
de ikke overbevise mig om, at de skal have
en bestemt lilla tråd til 3D-printeren, eller
hvad ved jeg. Det er ikke interessant for
mig som leder, der skal det være mere
frit«, forklarer Helene Bech og fortsætter:

»Vi har nogle rigtig dygtige, kompeten-
te medarbejdere, som har nogle forskelli-

ge ting at byde ind med. Derfor var det og-
så let at lave idekataloget. Og så er de også
bare nogle virkelig passionerede pædago-
ger«.
sara.nedergaard@pol.dk

pædagogpris

Mød Klub Tempeltræet 
fra Skolen ved Bülowsvej
på Frederiksberg, som er
nomineret til Politikens
Pædagogpris 2020. 

Skolereform fik pædagogteam til at genopfinde deres klub og job

NOMINERET. Klub Tempeltræet fra
Skolen ved Bülowsvej på Frederiksberg
er nomineret til Politikens Pædagogpris
2020. Her kan man bl.a. gå til musik. 
Til højre klubleder Helene Bech.
Foto: Janus Engel
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Vi var nødt til 
at gøre 
opmærksom
på, hvad vi 
kunne
Helene Bech, 
leder, Klub
Tempeltræet

Nye tweet om valgsvindel
skal være med til at at 
opbygge fortællingen om
Donald Trumps 
martyrium: Biden vandt
valget, men det var alene
på grund af svindel og fusk.
Verden kommer aldrig til
at se Trump acceptere 
rollen som taber, vurderer
ekspert.

M åske tog Donald Trump søndag
eftermiddag et lille, meget lille,
skridt hen imod at indrømme

sit nederlag til Joe Biden i det amerikan-
ske præsidentvalg.

Sådan valgte de amerikanske medier
og nyhedsbureauer i første omgang at
tolke et tweet fra præsidenten. 

»Han (Joe Biden, red.) vandt, fordi der
var valgsvindel«, starter det præsidentiel-
le tweet, der straks fik ben at gå på i alver-
dens medier. Trump har ikke tidligere
kunnet få sig selv til offentligt at omtale
Joe Biden som vinder af valget, hverken
mundtligt eller i tweet med versaler og
blafrende beskyldninger.

Og i resten af sit tweet fokuserer den
amerikanske præsident da også på be-
skyldninger om manglende valgobserva-
tører, upålidelige optællingsmaskiner og
en optælling kontrolleret af »den radikale
venstrefløj«.

Men ikke desto mindre: Trump omtalte
Biden som sejrherre. 

Det fik blandt andet nyhedsbureauet
Bloomberg til at indlede omtalen af twee-
tet sådan her: »Præsident Donald Trump

lader til for første gang at acceptere, at Joe
Biden er valgt som den næste præsident«.

Bloomberg skynder sig at tilføje, at
Trumps forklaring på Bidens sejr er »valg-
svindel«. Alligevel blev mediernes fokus
på brugen af de to ord, Biden og sejr i sam-
me sætning i et tweet fra Donald Trump,
tilsyneladende for hård kost.

En time efter det første tweet følte Do-
nald Trump sig i endnu et tweet kaldet til
at korrigere den mindste fornemmelse
af, at han så Joe Biden som sejrherre. 

Det er kun de »falske nyhedsmedier«,
der ser ham som vinder, understreger
Trump. »Jeg indrømmer ingenting. Vi har
en lang vej at gå. Det var valgfusk«. 

Trump kan ikke tabe
Mette Nøhr Claushøj er ekstern lektor ved
Københavns Universitet. Hun peger på, at
der ikke er noget filter mellem Trump og
det, han skriver i sine tweets.

»Og han er jo ikke en mand, der går me-
get op i, at tingene skal være sprogligt el-
ler grammatisk korrekte. Så det kan godt
være, at han egentlig er ironisk vrængen-
de, når han skriver, at Joe Biden vandt«.

»Men det er første gang, han har brugt
de her ord: Han vandt. På den måde er det
meget markant. Det er udtryk for, at han

ikke har nogen klar
plan eller overblik
over, hvad han nu
vil gøre«. 

Hun tilføjer, at
Trump formentlig
er klar over, at han
har tabt.

»Han leder efter
en vej til at tabe så
lidt ansigt som
muligt. Han holder

fast i forklaringen om valgsvindel, selv
om han godt ved, at de mange retssager
ikke vil give ham en sejr. Trump er midt i
en proces, der er meget svær for alle, men
for Donald Trump noget nær umulig –
nemlig at skulle acceptere, at han har
tabt«.

Niels Bjerre Poulsen, lektor fra Center
for Amerikanske Studier ved Syddansk
Universitet, tror ikke på, at verden nogen-
sinde kommer til at se Donald Trump ind-
rømme, at han tabte valget. 

»Derfor siger han, at Joe Biden vandt –
på grund af snyd. Det handler om mis-
tænkeliggørelse af valget mere end et for-
søg på at omgøre resultatet«.

Forbereder sit martyrium
Niels Bjerre Poulsen peger på, at der fak-
tisk er tale om et meget klart valgresultat.
Joe Biden vandt med et stort antal valg-
mænd og med næsten seks millioner fle-
re stemmer end Donald Trump. Samtidig
er alle hidtidige forsøg på at få domstole-
ne til at behandle de mange klager om
svindel blevet afvist.

»Anklagerne om valgsvindel er rent fup
– USA’s kontor for cybersikkerhed erklæ-
rede for flere dage siden, at det her har
været det sikreste valg nogensinde, og at
amerikanerne ikke skal tro på historier
om optællingsmaskiner, der ikke funge-
rede eller ændrede valgresultaterne«.

»Trump vil forlade embedet med et
martyrium. En fortælling om, at det var
snyd, der gjorde, at han ikke blev gen-
valgt. Det vil han fortælle sine mest trofa-
ste tilhængere fra nu af og til dommedag.
Og det er naturligvis i sig selv et demokra-

tisk problem, fordi du vil have millioner
af amerikanere til at gå rundt og være
overbevidste om, at deres land ikke kan
afholde frie og fair valg, og at den sidden-
de præsident har snydt sig til magten«.

Niels Bjerre Poulsen ser slet ikke den
mulige og mikroskopiske Trump-ind-
rømmelse som et tegn på, at transitions-
processen nu vil gå lettere. 

Normalt vil vinderens folk i samarbej-
de med den siddende administration for-
berede sig på at overtage magten 20. ja-
nuar klokken 12.

Men det er heller ikke så stort et pro-
blem, at overdragelsesprocessen bliver
trukket i langdrag.

»Biden er så erfaren. Han har været vice-
præsident i otte år, og set masser af præsi-
dentbriefinger om sikkerhedsforhold.
Han har siddet i alle de betydende politi-
ske udvalg i Senatet i årtier«. 

»Transitionen er i gang uanset hvad. Bi-
den har allerede udnævnt sin stabschef,
og hans strategi er at fortsætte uanfægtet
og ikke hidse sig op«, siger Niels Bjerre
Poulsen.
jacob.svendsen@pol.dk
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Tweet skal skabe fortællingen om Trumps martyrium
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Trump vil
forlade 
embedet med
et martyrium
Niels Bjerre
Poulsen, lektor

Mandag 16. november 2020 POLITIKEN

Proud Boys og antifascister gik på gaden på samme tid i USA's hovedstad politiken.dk/8000190 P 5Siden er redigeret/layoutet af:
Brit Therkildsen/Caroline Niegaard


