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Hvorfor  
siger I ikke  
noget?

TEMA OM YTRINGSFRIHED



Gør tanke til handling 
VIA Videreuddannelse 

VIA University College 

Dit udbytte
•	 Nyeste	viden	om	vejledningsstra-
tegier	og	-metoder

•	 Opdatering	på	aktuelle	vejled-
ningspolitiske	indsatsområder

•	 Teknikker	til	individuelle	og	kollek-
tive	vejledningssamtaler

•	 Styrket	evne	til	at	afklare	ressour-
cer,	kompetencer	og	potentiale

•	 Nye	kompetencer	i	IT-baseret	
vejledning	og	nye	medier

•	 Adgang	til	netværk	med	vejledere	
fra	andre	brancher

NYHED!  
Vejledning og digitale medier
Et	nyt	valgmodul	giver	dig	kompe-
tencer	i	chatvejledning	og	vejledning	
på	sociale	medier.	Modulet	kan	indgå	
i	diplomuddannelsen,	eller	du	kan	
tage	det	som	enkeltfag.

Deltagerprofil
Du	arbejder	med	vejledning	på	ek-
sempelvis	en	uddannelsesinstitution,	
i	et	studievalgscenter,	i	Ungdom-
mens	uddannelsesvejledning,	i	et	
jobcenter,	a-kasse	eller	en	faglig	
organisation.

Vil du vide mere?
Læs	mere	om	uddannelsen,	se	det	
aktuelle	udbud	af	moduler	og	tilmeld	
dig	på	via.dk/vejleder

Har	du	spørgsmål,	så	kontakt	studie- 
vejleder	Rita	Buhl	på	telefon	8755	1832	 
eller	mail	ribu@via.dk

Tag en diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning og få ny 
viden og inspiration til din vejlederpraksis.

Vil	du	styrke
dine vejlederkompetencer?



UDDANNELSESBLADET 12-2014 3

KORT NYT AF LUCAS V. ENGELL

Pelle Erobreren II
Den prisbelønnede filminstruktør Per Fly har i nogle år 
skrevet på en fortsættelse af Bille Augusts Oscar- og 
Gyldne Palmer-belønnede film Pelle Erobreren fra 1987.

Der bliver tale om en storfilm om arbejderbevægel-
sens fødsel - om solidaritet og de omkostninger, solida-
riteten kan have. Det bliver en fortælling om de arbejds-
kampe og skæbner, der lagde kimen til dét danske sam-
fund, vi har i dag.

Finansieringen er dog ikke på plads endnu, men ef-
ter mere end to års arbejde er Per Fly overbevist om, at 
filmen blive en realitet.

- Vi har noget at leve op til, og det skal være en stor 
film, hvilket også gør den til en dyr film. Men hvis alt går 
vel i mit liv, begynder vi at optage i 2016, siger Per Fly 
til Ugebrevet A4, som udgives af LO.

Hvor Bille August filmatiserede bind et af Martin An-
dersen Nexøs roman om Pelles barndom på Bornholm, 
så tager Per Fly afsæt i bind tre, hvor Pelle er blevet fag-
lært og kommer til København, hvor han bliver suget ind 
i arbejderkampen fra 1870 og frem til århundredskiftet.

Kilde: ugebreveta4.dk

OPGØR MED NEW PUBLIC MANAGEMENT

Den nye svenske regering vil udvikle styringen af den 
offentlige sektor i en retning, der indebærer, at de of-
fentligt ansattes kompetencer og faglig etik bliver mere 
vejledende end i dag. Og det skal ske på bekostning af 
New Public Management.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra det svenske 
finansministerium i forbindelse med fremlæggelsen af 
finanslovsforslaget for 2015.

Konkret vil den svenske regering gå i gang med at 
udvikle styringsmodeller, der giver større frihed til med-
arbejderne i den offentlige sektor. Og det skal ske i sam-
arbejde med den videnskabelige forskning.

- Velfærdsprofessionernes faglighed og fagetik skal 
være mere vejledende. De seneste årtiers styring, som 
har været inspireret af det, man kalder New Public Ma-
nagement, har øget de administrative byrder, og de fag-
professionelles rolle er formindsket. Den udvikling vil 
regeringen vende, siger den svenske civilminister Ard-
alan Shekarabi.

Læs mere på www.regeringen.se

Danskere verdens bedste til engelsk
Af de befolkninger, der ikke har engelsk som modersmål, er danskerne verdens 
bedste til sproget. Det viser den årlige EF English Proficiency Index (EF EPI)-
undersøgelse, der kortlægger 63 landes fremmedsprogkundskaber baseret på 
flere end 750.000 individer.

Danmark har overtaget førstepladsen fra Sverige og ligger markant højere 
end gennemsnittet for Europa.

EF Education First kalder sig selv for "verdens største private uddannel-
sesvirksomhed" med knap 40.000 ansatte fordelt på 500 skoler og kontorer i 
over 50 lande. I Danmark er de bedst kendt under det mere folkelige pseudo-
nym EF Sprogrejser.

Jul i Arbejdermuseet

Juletræsfest søndag den 7. decem-
ber kl. 14. Nissemor og -far underhol-
der, spiller op til dans og leger de gam-
le julelege med børnene. Det foregår i 
den historiske festsal og er gratis for 
børn under 18 år, mens voksne skal 
betale entré til museet. Tilmelding på 
arbejdermuseet.dk er nødvendig.
Butiksgaden fra 1950'erne er i hele 
december julepyntet, og butikkerne 
lokker med både bløde og hårde ju-
legaver til hele familien.
1950'er-lejligheden er pyntet op 
med adventskrans, nisselandskab, 
kravlenisser og anden tidstypisk ju-
lepynt. I køkkenet er der gjort klar til 
julebagning.
Kaffebaren serverer varm chokolade 
og julesmåkager, og børn og voksne 
kan klippe 50'er julepynt til julebor-
dets øl- og sodavandsflasker.
Børn kan få et julepas og løse 
små opgaver om jul i arbejderhjem 
i 50'erne. Der er en lille overraskel-
se til de børn, der løser overgaverne.
Museumsbutikken har et stort ud-
valg af gammeldags julepynt (kravle-
nisser, udklipsark, julekalendere mv.) 
og gaveidéer.

Arbejdermusset, Rømersgade 22, Kbh. K

77 %
af de, der kan blive medlemmer af 
den, kender overhovedet ikke For-
brugsforeningen - hvis man skal 
tro en potentialeanalyse, som for-
eningen har fået lavet. Dermed 
benytter de sig ikke af de rabat-
ter, de kan opnå i en række bu-
tikker landet over - både fysiske 
og virtuelle.
Forbrugsforeningens medlem-
mer er ellers glade for deres med-
lemskab:
•  94% er generelt tilfredse eller 

meget tilfredse.
•  88% er tilfredse med de steder, 

de optjener bonus.
•  94% er tilfredse eller meget til-

fredse med oplevelsen af at be-
tale med Forbrugsforenings-
kortet.

•  94% ville anbefale foreningens 
til deres venner og kolleger.

•  96% mener, at de stadig er 
medlem om tre år.

Som medlem af Uddannelsesfor-
bundet kan du også blive med-
lem af Forbrugsforeningen. Læs 
mere på fbf.dk



Breaking:  
Arbejdsgivere vil dialog og samarbejde  
med tillidsrepræsentanter!
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KL KOM I oktober med deres bud på, hvad de gerne vil 
opnå ved de kommende overenskomstforhandlinger i 
2015. Oplægget har overskriften ”Velfærd i forandring. 
Udvikling af kerneopgaven gennem effektivitet, ledelse 
og dialog.”

I indledningen formuleres det blandt andet således: 
”Kommunerne vil dialog og samarbejde med medarbej-
derne. Et velfungerende samarbejde er helt centralt for 
kommunernes muligheder for at modernisere og effekti-
visere kernevelfærden bedst muligt til gavn for borgerne. 
Det er vores mål, at den gensidige tillid på arbejdsplad-
serne er i højsædet.”

Vi har ikke set noget på skrift fra Moderniseringssty-
relsen, men set i lyset af den tætte koordinering mellem 
parterne på arbejdsgiverside er formuleringerne nok god-
kendt på allerhøjeste sted i Finansministeriet.

Uddannelsesforbundet er fuldstændig enig med KL i, 
at overenskomster sætter rammer for udviklingen af vores 
kerneopgave. For os lærere er kerneopgaven hver ene-
ste dag at levere god og effektiv undervisning til gavn 
for vores elever og kursister. Det gør vi i et samspil med 
vores ledelser og meget gerne i en god og tæt profes-
sionel dialog. Hvis undervisningen skal give de resulta-
ter, vi alle ønsker, skal vores overenskomst selvfølgelig 
understøtte lærerarbejdet i dagligdagen. Vi er der, for at 
unge og voksne, elever og kursister på vores skoler bli-
ver dygtigere. Det handler vores dagligdag om.

DE OFFENTLIGE ARBEJDSGIVERE begik en fatal fejlta-
gelse ved overenskomstforhandlingerne i 2013. De ville 
ikke finde en forhandlingsløsning om vores arbejdstid. 
De valgte diktatet og gennemførte en ensidig lovgivning 
med en arbejdstid, som skulle være ”normal”. Ikke tilpas-

set kerneopgaven og ikke tilpasset, hvad der er brug for 
til undervisningen af elever og kursister på de enkelte 
skoleformer - nej, bare ”normal”.

Lige nu oplever vi, hvordan dette ensidige diktat har 
negative konsekvenser for det professionelle lærerarbejde 
på skolerne. Sammen med lovindgrebet har arbejdsgi-
verne gjort det næsten forbudt at bruge et af de fornem-
ste redskaber til at sikre gode rammer for arbejdet lokalt: 
muligheden for  at indgå aftaler. Aftaler, som inddrager, 
giver ansvar og forpligter alle – både lærere og ledelser.

Men ingen skal være i tvivl! Vi går til overenskomstfor-
handlingerne i 2015 med et åbent sind og tager gerne 
et fælles afsæt i arbejdsgivernes målsætninger, som de 
er formuleret af KL.

NÅR GLÆDEN OVER den overordnede målsætning har 
lagt sig og vi læser videre i KL’s skrift, viser det sig dog, 
at KL's målsætning betyder noget helt konkret: Vi får for 
meget i løn, vi har for mange forskellige aftaler, og der 
er for mange med beskyttelse som tillidsrepræsentanter. 
Undertonen kan godt lyde som om, KL mener, at med-
lemmernes organisationer, deres tillidsrepræsentanter 
og de ”mange” aftaler står i vejen for udviklingen af den 
offentlige sektor.

Så alt tyder på, at det bliver svært igen ved OK-15.
Vores udgangspunkt i forhandlingerne vil også denne 

gang være lærernes daglige arbejde. Vi skal sikre rammer 
for undervisning af høj kvalitet, og vi skal sikre et godt ar-
bejdsmiljø på vores arbejdspladser. Vores fokus vil fort-
sat være at få nogle rammer, så vi kan lave god under-
visning for vores elever og kursister hver eneste dag. •

Af Børge  
Pedersen
næstformand  
i Uddannelses- 
forbundet
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TILFREDSE ELEVER =  
Betalt frokostpause til lærerne
UTILFREDSE ELEVER =  
Ingen betalt frokostpause
Ledelsen på erhvervsskolen Hansenberg i Kolding har dikteret arbejdstidsregler, der deler medarbej-
derne i to grupper. En af konsekvenserne er, at lærere med tilfredse elever får frokostpausen betalt, mens 
resten selv må lægge tid til. Tillidsrepræsentanter og ledelse er nu i dialog om at ændre reglerne.

Frokostpause i kantinen på erhvervs-
skolen Hansenberg i Kolding. To læ-
rere spiser sammen. De snakker om 

familien derhjemme og undervisningen på 
skolen, og undervejs kommer elever flere 
gange hen og stiller dem spørgsmål.

Umiddelbart virker det som en helt almin-
delig situation på en skole, men den er spe-
ciel, fordi den ene lærer får sin frokostpause 
betalt og i øvrigt selv administrerer sin ar-
bejdstid. Den anden skal selv betale sin pause 
og lægge alle sine arbejdstimer på skolen.

Den sidste lærer har ikke selv valgt det. 
Han er – som størstedelen af skolens lærere 
– med i et lærerteam, der ikke har scoret 
højt nok i tilfredshedsmålinger blandt ele-
verne, eller han underviser en elevgruppe, 
hvor flere end 12 procent er faldet fra.

Det er resultatet af nye arbejdstidsreg-
ler på skolen, som trådte i kraft 1. august, 
uden at de var blevet forhandlet. Ledelsen 
har ensidigt indført de nye regler, som har 
givet en dårlig stemning på skolen, fortæl-
ler tillidsrepræsentant Mette Schelle Bak.

- De team, der er pålagt fuld tilstedevæ-
relse, føler sig ikke værdsat af ledelsen, for-
tæller hun og tilføjer, at forskelsbehandlingen 
ikke er lærernes eneste problem for tiden.

- Vi er presset på tid og forberedelse. 
Der er krav om, at vi skal undervise mere, og 
samtidig kører ledelsen hårdt på, at vi ikke 
må have overtid. Det betyder, at vi må løbe 
hurtigere, men vi er alle sammen bagefter, 
så vi har ikke mere tid til eleverne, selv om 
det var meningen, siger hun.

Seks er frivilligt på fuld tid
Den 12. juni sendte ledelsen et brev til alle 
medarbejdere, hvor man introducerede be-
greberne ”fuld tilstedeværelse” og ”menings-
fuld tilstedeværelse”. Her står der blandt 
andet, at ”Det første princip arbejder med 
fuld tilstedeværelse. Dette princip omfatter 
de teams, som ikke lever op til de mål, be-
styrelsen har fastsat, og som følge heraf 
har behov for leder- eller anden support.”

Om den meningsfulde tid står der blandt 
andet, at ”Ordningen tilbydes medarbejdere, 
ledelsen vurderer selv kan disponere deres 
tid, og at de kan indfri de mål, skolen har 
fastsat – og som følge heraf ikke kræver 
så megen support som andre.”

Medarbejderne skulle senest den 25. juni 
vælge, om de ønskede den ene eller anden 
tilstedeværelsesform. Ifølge tillidsrepræsen-
tanten var lærergruppen delt i to cirka lige 

{  AF MIKKEL KAMP }

EKSPERT I LEDELSE:

Belønning kan virke, 
men ...

- Undersøgelser viser, at det kan have en posi-
tiv effekt på frafald, at man belønner lærere, 
der opfylder målene. Belønningen kan for ek-
sempel bestå af anerkendelse. Det kræver dog, 
at det giver mening for lærerne. Giver det ikke 
mening for lærerne, kan selv de lærere, som 
bliver belønnet, blive demotiverede.

Christian Bøtcher Jacobsen, adjunkt på Aarhus Univer-
sitet. Forsker blandt andet i ledelse og motivation.
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store grupper, der ønskede hver sin model. 
Det fik de dog ikke lov til, for en stor del af 
de team, der ønskede selv at styre arbejds-
tiden, fik besked om, at de ikke levede op 
til kravene og derfor ikke selv måtte be-
stemme. De skulle på fuld tid.

Resultatet er derfor, at kun hver tredje 
af skolens 125 lærere har meningsfuld til-
stedeværelse. Resten har fuld tilstedevæ-
relse, selv om kun seks eller syv af dem selv 
har valgt det, oplyser tillidsrepræsentanten.

En del af begrundelsen for, at nogle læ-
rere skal tvinges til at lægge alle timer på 
skolen, er, at de på den måde kan få eks-
tra støtte og ledelse. Mette Schelle Bak har 
dog svært ved at få øje på det.

- Jeg har efterspurgt det, men jeg kan 
ikke svare på, hvad den ekstra støtte ligger 
i. Jeg ved det ikke, siger hun.

Dialog er i gang
Uddannelsesbladet ville gerne have spurgt 
direktør Birger Hørning, hvilken ekstra støtte 
lærerne med fuld tilstedeværelse får, og om 
det er rimeligt at forskelsbehandle lærerne. 
Direktøren har dog ikke svaret på gentagne 
henvendelser gennem tre dage. Til gengæld 
har han tidligere udtalt sig til Lokalavisen 

EKSPERT I ARBEJDSMILJØ:

Det er hul i hovedet

- Det er jo forfærdeligt at høre om.  
Det slår alle rekorder i dårlig ledelse.

- Det er helt hul i hovedet at bruge en  
elevtilfredshedsundersøgelse på den måde. 
Det er noget af det værste, jeg nogensinde 
har hørt.

Tage Søndergård Kristensen, tidligere professor  
i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø  
og nu indehaver af virksomheden Task-Consult, til  
Lokalavisen Kolding.

Meningsfuld tilstedeværelse i resultatlønskontrakt

Siden 2009 har det været et indsatsområde på erhvervsskoledirektørers resultatkontrakter, at 
de skal have mere undervisning ud af lærerne. Det gælder også Hansenbergs direktør Birger Hør-
ning, der blandt andet i sin resultatkontrakt for 2012 har som det første mål, at han skal  arbej-
de med ”mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster”.

Det mål nåede skolen og direktøren ikke i 2012, og derfor gik Birger Hørning glip af en del af sin 
bonus. Til gengæld begyndte man at tale om ”meningsfuld tilstedeværelse”. I bestyrelsens op-
følgning på resultatkontrakten står der:

"Lokalaftalen for 2013 arbejder med begrebet ”Meningsfuld tilstedeværelse” for EUD-området 
og HB GYM. Dette er sammenstillet med kvalitetsmål fastsat af bestyrelsen. Kvalitetsmålene er 
elevtilfredshed, frafaldsprocent og gennemførelsesprocent. ”Meningsfuld tilstedeværelse” er et 
skridt i retningen af en helhedsaftale på Hansenberg."

Kolding om sagen. Her medgiver han, at når 
to tredjedele af lærerne ufrivilligt er på fuld 
tilstedeværelse, er det udtryk for, at der er 
forskel på dem.

- Jamen, det er jo udtryk for, at de ikke har 
opnået de mål, der er sat. Så skal de være  
mere på skolen, så de kan få mulighed for 
at nå målene, siger han.

Han fortæller også, at han er klar til dia-
log med tillidsrepræsentanten.

- Jeg vil nu sætte mig sammen med til-
lidsrepræsentanten og drøfte, hvordan vi 

kan modificere systemet, siger han til Lokal- 
avisen.

Den dialog kom i virkeligheden i gang 
for en måneds tid siden.

- Vi har haft gode møder, hvor vi har fået for-
talt, at nogle ting ikke er o.k., fortæller Mette  
Schelle Bak, der håber at forhandle en reel 
aftale hjem.

- Målet er, at vi får aftaler om, at alle læ-
rere fra 1. januar har fælles tilstedeværel- 
se siger hun. •

Udtalelse fra Uddannelsesforbundets kongres 14.-15. november

Arbejdsvilkårene for lærerne på erhvervsskolen Hansenberg er helt uacceptable

Ledelsen på erhvervsskolen Hansenberg i Kolding har besluttet arbejdsvilkår for lærerne, som in-
debærer usaglig forskelsbehandling, vilkårlighed og brud på arbejdstidsreglerne i lov 409.

Ledelsens beslutning betyder, at der er et dårligt arbejdsmiljø på skolen.

Uddannelsesforbundets kongres forventer, at ledelsen på Hansenberg snarest finder en lokal løsning 
på de urimelige forhold. Dette bør ske i et tæt samarbejde med tillidsrepræsentanterne på skolen.

Kongressen opfordrer til, at der nu indgås en lokal aftale om en saglig fordeling af arbejdsopga-
ver på skolen.

Aftalen skal respektere reglerne i lov 409 om overtid, pauser, delt tjeneste m.v. Der skal desuden 
i aftalen tages hånd om arbejdsmiljøet på skolen.



8 UDDANNELSESBLADET 12-2014

Hvordan står det til med at indføre 
de nye regler, som regering og fol-
keting dikterede med lovindgre-

bet i april sidste år, og som trådte i kraft 1. 
august i år? Det har Uddannelsesforbundet 
spurgt 235 tillidsrepræsentanter om. Og de 
har været flittige til at krydse af og sende 
spørgeskemaer retur, så der er en svarpro-
cent på hele 84 procent.

Spørgsmålene til de forskellige skole-
former er formuleret i sektionsbestyrelser 
og E-udvalget, så de enkelte områder har 
fået svar på det, de mente, det var vigtigst 
at få belyst. Derfor er der ikke stillet helt de 
samme spørgsmål til alle områderne, men 
du finder de væsentligste konklusioner fra 
hvert område i boksene under denne artikel.

Samlet viser undersøgelsen, at der er 
skoler, hvor det kører ganske fint. Men be-
svarelserne tegner også et meget klart og 
generelt billede af, at det halter voldsomt 
med at overholde værnsreglerne. Især op-
gaveoversigterne står det sløjt til med. Sam-
tidig er lærerne på mange skoler udfordret 
af, at de ikke ved, hvor meget tid de har til 
forberedelse. Et tredje generelt problem er, 
at det ser ud til, at muligheden for at udføre 
hvervet som tillidsrepræsentant mange ste-
der er væsentligt forringet.

- Det går overraskende godt, men uri-
melig dårligt, siger Uddannelsesforbundets 
formand Hanne Pontoppidan og uddyber:

- Det er positivt, at tillidsrepræsentan-
ter og ledelser på en del skoler har kun-
net håndtere en god dialog på trods af lo-
vindgrebet. På disse skoler vil ledelserne 
gerne samarbejde, give indflydelse og lave 
aftaler. De ved, at det betyder god under-
visning. Men det er fuldstændigt uaccepta-
belt, at der mange steder slet ikke har væ-
ret inddragelse eller dialog, og at det halter 
så alvorligt med opgaveoversigterne. Og så 
har jeg ganske svært ved at forstå, at man 
siger nej til samarbejdet med tillidsrepræ-
sentanterne. I en tid med store forandrin-
ger på vores undervisningsområder kan et 
nej til fælles løsninger på skolerne vise sig 
at være katastrofal.

Snart bliver billedet af, hvordan det går 
på skolerne, endnu klarere. Uddannelses-
forbundet er i øjeblikket i gang med en stor 
undersøgelse blandt 2.000 medlemmer samt 
alle tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø-
repræsentanter. Den undersøgelse kan du 
læse mere om i næste nummer af Uddan-
nelsesbladet. •

Det går 
overraskende godt 
og ufattelig skidt

De nye arbejdstidsregler har virket i godt tre måneder på de skoler, 
som er omfattet af lov 409. Derfor har Uddannelsesforbundet spurgt 
tillidsrepræsentanterne, hvordan det går. 

{  AF HEIDI  KVISGAARD GÜTTLER }

VUC

•  Halvdelen af tillidsrepræsen-
tanterne svarer, at dialogen 
med ledelsen om arbejdstil-
rettelæggelsen har været god 
eller meget god, mens næsten 
hver femte (18 procent) sva-
rer, at dialogen har været dår-
lig eller helt fraværende. 

•  Dialogen om tildeling af tid har 
været vanskeligere. 38 pro-
cent svarer, at dialogen om 
tid har været god eller meget 
god, mens godt hver tredje 
(35 procent) har oplevet dia-
logen som dårlig eller helt fra-
værende. Mere end hver fjerde 
(26,5 procent) svarer, at de 
ikke har haft reel indflydelse 
på arbejdstilrettelæggelsen.

•  59 procent svarer, at der ikke 
har været dialog mellem ledel-
sen og den enkelte lærer om 
opgaveoversigten/arbejdsop-
gaverne før den 1. august i år. 
Næsten alle (97 procent) sva-
rer, at der er udleveret opgave-
oversigter, men otte ud af 10 
beskriver dem som mere el-
ler mindre mangelfulde. Kun 
17 procent beskriver opga-
veoversigterne som en ud-
tømmende beskrivelse af ar-
bejdsopgaverne og med time-
tal. 

•  Mere end halvdelen (51,4 pro-
cent) svarer, at lærerne ikke 
ved, hvor lang tid de har til 
forberedelse, da der ikke har 
været udmeldinger om den 
forventede forberedelsestid, 
hverken hvor meget, de har til 
den enkelte lektion, eller hvad 
den overordnede ramme, er.
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Kommunale sprogcentre:

•  Knap hver tredje TR beskri-
ver konkrete regler om tid til 
forberedelse, mens det gen-
nemgående billede er, at for-
beredelsen er den tid, som er 
tilbage, når undervisning og 
andre opgaver er løst. Det er 
en central problemstilling hos 
tillidsrepræsentanterne, som 
i undersøgelsen svarer, at de 
frygter hvad konsekvensen af 
dette bliver for kvaliteten i un-
dervisningen og for det psyki-
ske arbejdsmiljø.   

•  Knap hver fjerde har indgået 
aftaler om arbejdstiden. Lidt 
under halvdelen svarer, at le-
delserne har afvist at indgå 
underskrevne aftaler, men at 
man har talt sig til rette i mere 
eller mindre omfang. Lidt min-
dre end hver fjerde har fuld til-
stedeværelsespligt.

•  Der arbejdes i 40-42 uger og 
lektionerne ligger mellem 22 
til knap 27 pr. uge. Flertallet af 
skoler har mellem 25 til knap 
27 lektioner pr. uge. 

•  Tillidsrepræsentanterne be-
skriver en krævende og hård 
proces med frustrationer. 
Mange  har aftalt evaluerin-
ger inden for det kommende 
halvår. Knapt halvdelen ser po-
sitivt på det fremtidige samar-
bejde med ledelserne.

Ungdomsskoler:

•  Tillidsrepræsentanterne har 
haft indflydelse på omlægnin-
gen af arbejdstiden. 56 pro-
cent svarer, at de har haft ind-
flydelse i høj eller nogen grad, 
mens 28 procent har svaret, at 
de i mindre grad havde indfly-
delse. Godt hver sjette (16,3 
procent) mener slet ikke, de 
har haft indflydelse. 

•  Der er store problemer med 
opgaveoversigterne. Mange 
(14 procent) har slet ingen 
fået, og blandt dem, som har, 
oplever kun 12 procent, at de 
indeholder en udtømmende 
beskrivelse af arbejdsopga-
ver og timetal.  

•  Praksis omkring tidsregistre-
ring er meget forskellig fra 
skole til skole, og næsten hver 
tredje svarer, at der ikke sker 
registrering. 

•  Over halvdelen melder tilbage, 
at lærerne ikke ved, hvor me-
get tid de har til at forberede 
sig, og at der ingen udmeldin-
ger har været om den forven-
tede forberedelsestid. 

•  Syv ud af 10 oplever, at mu-
ligheden for at udføre TR-ar-
bejde er blevet dårligere. 

Produktionsskoler:

•  På produktionsskolerne har 
man typisk arbejdet efter 
rammer, som ligner L409. 
Den har derfor ikke medført 
store ændringer, og svarerne 
bærer præg af, at det er an-
dre problemstillinger end ar-
bejdstidstilrettelæggelse, der 
presser sig på. 

•  Generelt er dialogen om ar-
bejdstidstilrettelæggelse god 
mellem TR og ledelsen. Næ-
sten syv ud af 10 (68 procent) 
svarer, at dialogen er god eller 
meget god, og samtidig me-
ner tre ud af fire (76 procent), 
at de har haft nogen eller høj 
grad af indflydelse på arbejds-
tidstilrettelæggelsen. Der er 
indgået aftaler på 6 ud af 10 
skoler (62 procent).

•  Næsten halvdelen svarer, at 
der ikke er udleveret en op-
gaveoversigt (47 procent). 
Mere end halvdelen (55 pro-
cent) melder også tilbage, at 
der ikke har været dialog mel-
lem ledelse og lærer. Alligevel 
siger otte ud af 10, at deres 
kollegaer kender rammerne. 
Det skyldes måske, at man 
kører videre, ”som man altid 
har gjort”.

•  De fleste af skolerne (66 pro-
cent) bruger en eller anden 
form for tidsregistrering. På 
27 procent af skolerne har 
TR ikke været inddraget ved 
ændringer af kollegaernes ar-
bejdstid, og TR tid registres 
ikke, ligesom der ikke er for-
muleret nogen forventninger 
fra ledelsens side omkring om-
fanget af tiden til TR arbejde.

Erhvervsskoler & AMU:

•  Over halvdelen (58 procent) 
melder, at der er udleveret op-
gaveoversigt. Men langt de fle-
ste steder er TR’s opfattelse, 
at de er mere eller mindre 
mangelfulde, og hver sjette 
har slet ikke fået en. Næsten 
hver tredje (30 procent) sva-
rer, at der ikke har været dia-
log mellem lærer og ledelse 
forud for opgaveoversigten. 

•  82 procent svarer, at der ikke 
er udmeldt noget fra ledelsen 
om omfanget af forberedel-
sestid. 

•  På knapt hver tredje (30 pro-
cent) skole forventer ledel-
sen, at tiden til TR-arbejde bli-
ver reduceret. Ligeså mange 
forventer uændret tidsforbrug, 
mens der ikke er meldt noget 
ud på resten af skolerne. 

•  På skoler, hvor der er indgået 
aftaler om flekstid og hjem-
mearbejde, oplever man pro-
cessen med at indføre lov 409 
klart mere positiv, end gene-
relt på skolerne.

•  På de skoler, hvor vilkårene er 
forskellige både mellem og in-
den for afdelinger, oplever man 
væsentligt større utilfredshed 
end på andre skoler. 
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Hvorfor  
siger I ikke noget?

{  AF DORTHE PLECHINGER  -   ILLUSTRATION: KIRSTEN BILLE/SCANPIX }
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Vi nævner i flæng de nye arbejdsti-
der og andre dramatiske ændringer 
i lærernes arbejdsvilkår, udlicitering 

af sprogskolernes opgaver, reformer og nye 
love, der hagler ned over jobcentrets ansatte 
og… Alt i alt omstillinger, som Uddannel-
sesforbundets medlemmer er blevet mødt 
med de seneste år, og som burde få aviser 
og andre medier til at bugne af læserbreve, 
kommentarer og kronikker fra bekymrede 
lærere og vejledere, der møder konsekven-
serne i deres arbejde. Men det sker ikke.

- Jeg kan godt undre mig over, at vi ikke 
hører flere stemmer fra offentligt ansatte i 
debatten, for der er jo nok at udtale sig om 
med de mange og store forandringer i vilkå-
rene lige nu, som i sidste ende har betydning 
for brugerne, siger konsulent i Uddannel-
sesforbundet Kirstine Emborg Bünemann, 
der blandt andet underviser i ytringsfrihed.

Ja, hvorfor er der ikke flere, der blander 
sig? Hvorfor har den vejledning og oplys-
ningskampagne om ytringsfriheden, som 
blev sat i værk af Justitsministeriet i 2006, 
ikke fået offentligt ansattes munde på gled 
i en tid, hvor der kan være hårdt brug for at 
høre om konsekvenserne af de mange re-
former? Det har vi spurgt forskellige om og 
også bedt dem komme med forslag til, hvad 
der skal til. For alle de adspurgte er enige 

om, at det er et demokratisk problem, hvis 
de, der sidder på første parket i omstillin-
gerne, ikke fortæller, hvad de nye love og 
regler betyder. Vi giver først ordet til Helle 
Hjorth Bentz, der er jurist i FTF:

- Det største problem er den kultur, der 
er på arbejdspladsen. Arbejdsgiverne tåler 
vanskeligt kritik, og det anser de ytringer fra 
deres ansatte som. Det gælder også for je-
res medlemmer – alle dem, der møder bor-
geren up front som professionsuddannede, 
som kan se, hvor hårdt for eksempel ned-
skæringer rammer, og som har behov for at 
sige fra, fordi de føler deres faglighed gået 
for nær. Vi har set, at nogle af dem, der vo-
ver pelsen og går ud med for eksempel et 
læserbrev, får en over nakken af lederen. 
Der mangler forståelse for, at negativ kri-
tik kan føre til noget konstruktivt – at kritik 
kan forandre, siger hun.

Mindre plads til kritik
FTF har i tre store medlemsundersøgel-
ser i 2006, 2010 og 2012 dokumenteret, 
at mange offentligt ansatte ikke tør udtale 
sig. Og mest markant er det i krisetider, hvor 
folk er bange for at miste deres job, hvis de 
brokker sig eller påtaler noget, de mener, 
bør ændres. Fra 2010 til 2012, hvor krisen 
kradsede og toppede, steg procenten af 

ansatte, der ikke turde åbne munden fra 
32 til 40 procent.

Krisen er altså en af årsagerne til, at of-
fentligt ansatte ikke bruger den ytringsfri-
hed, de har. Men det er ikke hele forklarin-
gen på den tavshedskultur og selvcensur, 
der hersker lige nu. Dem, vi har talt med, 
nævner også forhold som generel usik-
kerhed på skolerne, en tidsånd, der hylder 
de omstillingsparate, konkurrencesamfun-
det – og en resignation over de mange lø-
bende ændringer.

- Jeg fornemmer helt klart et mindre rå-
derum for kritik blandt vores medlemmer lige 
nu. Måske fordi også ledelserne er usikre 
med de mange nye ændringer og afprøver 
deres ny-erobrede ledelsesrum, og så er 
de ikke indstillet på så meget debat, siger 
Kirstine Emborg Bünemann fra Uddannel-
sesforbundet.

Hun tror også, at der er så tavst derude-
fra, fordi det for mange lærere ”lige nu hand-
ler om at have fokus på kerneydelsen og 
forberedelsen og på at få tiden til at slå til”.

Man dukker hovedet
En usikker ledelse kan være en barriere for 
lysten til at udtale sig. Men det kan kolle-
gerne også. Helle Hjorth Bentz fra FTF for-
tæller, at der faktisk har været en del, der 

Selv om der lige nu sker voldsomme ændringer, reformer og 
omlægninger inden for det offentlige, og selv om de offentligt ansatte er 
blevet opfordret og vejledt i at ytre sig, er tavsheden nærmest rungende. 
Også blandt Uddannelsesforbundets medlemmer. Hvorfor? Det har vi 
spurgt en række involverede og eksperter om.

Tal, der taler 
FTF har foretaget tre store undersøgelser af offentligt ansatte lyst til at ytre sig offentligt. I 2006, 2010 og 2012. De seneste to bekræfter, at især kri-
setider er med til at lukke munden på kritikere og debattører blandt offentligt ansatte. Fra FTF’s undersøgelse i 2010, hvor krisen var på sit høje-
ste, til den seneste undersøgelse i 2012, er andelen af medlemmer, der frygter for at miste jobbet, hvis de bruger deres ytringsfrihed, steget hele otte 
procentpoint fra 32 procent til 40 procent.

En anden spritny undersøgelse, som Scharling Research har lavet for fagbladet Folkeskolen, viser, at lærerne nu også lukker munden med kritik ”in-
den for murene” af frygt for repressalier. Hele 35 procent af lærerne tør end ikke sige deres kritiske mening på interne møder på skolen. Hvorfor? 
Blandt begrundelserne kan nævnes, at ”flere lærere er blevet kaldt til samtale hos skolelederen, fordi de har udtalt sig spørgende kritisk til tingenes 
tilstand”. Eller ”Har fået at vide, at hvis jeg ikke brød mig om lugten i bageriet...”.
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i FTF’s undersøgelser har sagt, at de selv-
følgelig er opmærksomme på arbejdsgive-
rens sure kritik, men at de faktisk også er 
det i forhold til deres kolleger:

- Det er altså ikke særlig fedt at blive 
ugleset af de andre kolleger, hvis man har 
hængt sin arbejdsplads ud – selv om kol-
legerne er fuldstændig enige i kritikken, 
hvis man trykker dem hårdt nok på ma-
ven, siger hun.

Og så er der en barriere for at åbne mun-
den; den kan samlet kaldes konkurrence-
samfundet. Den har nemlig givet mange 
offentligt ansatte en angst for at udstille 
sig selv som ”konkurrencesvage”, påpeger  
sociolog Rasmus Willig, lektor fra RUC og 
forsker i ytringsfrihed.

- Når jeg har interviewet folk, fylder sty-
ringsredskaber som akkrediteringer, evalu-
eringer, resultatkontrakter, leveranceaftaler 
med videre meget hos dem. Det er jo det, de 
bliver målt og vejet på. Og her vil folk ikke 
udstille sig selv som nogen, der ikke kan 
følge med eller levere – og derfor udøver 
de en slags selvcensur. Folk tror, at det er 
dem selv, der ikke kan leve op til styrings-
målene, de kan ikke se forbindelsen til det 
strukturelle niveau, siger han og fortsætter:

- Når man har gjort sig selv synlig ved at 
udstille, at man ikke kan følge med, er man 
også nemmere at få øje på, når der skal ef-
fektiviseres eller foretages fyringsrunder. 
Når der er den form for konkurrencekrig, 
vil man nødigt stikke hovederne op af skyt-
tegraven. Man dukker hovedet.  

Rasmus Willig mener dermed, at der er 
kommet en ny form for tavshedskultur og 
andre typer af afvæbnings- og neutralise-
ringsteknikker i forhold til kritik og debat – 
herunder også de konstante reformer, ”hvor 
man knap nok når at blive færdige med sin 
kritik af en, før der er noget nyt på vej”.

- Og når man har oplevet det nogle gange, 
så resignerer man, for det tager også tid at 
gå ind i den type diskussion. Med det re-

formtempo, vi har set inden for alle sektorer, 
kunne man få en mistanke om, at de havde 
den utilsigtede konsekvens, at de var med 
til at kvæle debatten, siger han.

Brug for værnsregler
Ja, tiden og tiden til kritik… Om det si-
ger Pelle Korsbæk Sørensen fra RUC, der 
også forsker i ytringsfrihed, og som er ved 
at lægge sidste hånd på en ph.d. med tit-
len Ytringsfrihed, selvcensur og arbejdsliv:

- Fordi det tager tid lige at forholde sig 
kritisk til tingene, vil du ofte blive stemplet 
som hende eller ham, der dermed brem-
ser udviklingen og den lette overgang til 
det næste projekt, hvis du ytrer kritik, si-
ger han og tilføjer, at:

- Det er lidt interessant. Samtidig med at 
vi ifølge tidsånden hylder det kritiske, delta-
gende individ, som vi blandt andet gør i vej-
ledningen fra 2006 om ytringsfrihed i den 
offentlige sektor, er det jo lidt besværligt 
med kritik. Ifølge tidsånden skal vi være po-
sitive, se fremad og være omstillingsparate, 
og kritik har det med at være lidt ufleksibel, 
ikke særlig omstillingsparat – og faktisk tit 
også en smule tilbageskuende, siger han.

Så hvad skal der til?
FTF’s jurist Helle Hjorth Bentz mener, 

at FTF nu har givet dokumentationen gen-
nem de tre store medlemsundersøgelser 
samt i et foretræde for Folketingets rets-
udvalg. Nu må det få konsekvenser, og ”et 
eller andet bliver vi nødt til at gøre nu”, som 
hun siger. FTF arbejder derfor igen for et 
ansættelsesretsligt værn i det udvalg, som 
Justitsministeriet har nedsat, og hvor FTF 
er med. Det skal i begyndelsen af det nye 
år komme med forslag til, hvordan vi får of-
fentligt ansatte til at ytre sig, blande sig i 
debatten, meddele, hvis der foregår ulov-
ligheder på arbejdspladsen og lignende in-
den for ytringsfrihedens rammer. Et ansæt-
telsesretligt værn, der skal sikres via loven, 
og som på linje med ligebehandlingens pa-

ragraf ni indeholder et krav om en omvendt 
bevisbyrde for arbejdsgiveren. Det vil sige, at 
det er arbejdsgiveren, der i det her tilfælde 
skal bevise, at en fyring eller anden sanktion 
ikke skyldes, at den ansatte har ytret sig.

- Vi er slet ikke ude på at anfægte ledel-
sesretten, for man må gerne afskedige sin 
medarbejder. Det skal bare bevises, at det 
ikke skyldes, at den ansatte har været ude 
at ytre sig, siger hun.

For billigt for arbejdsgiverne
I 2006 kom FTF, LO og journalistforbundet 
med et lignende forslag i et lignende udvalg. 
Men her kom de i mindretal. I stedet mun-
dede udvalgsarbejdet ud i en vejlednings- 
og oplysningskampagne – hvilket nu altså 
har vist sig ikke at være nok. Kommisso-
riet for det igangværende udvalgsarbejde 
lægger op til, at udvalgets repræsentanter 
skal anbefale nogle initiativer og mulighe-
der og måske noget lovregulering, som kan 
være med til at give offentligt ansatte lyst 
til at udtale sig.

Forsker Rasmus Willig fra RUC mener, 
at offentligt ansatte helt grundlæggende 
skal have sikret deres ytringsfrihed bedre. 
Og blandt andet skal begge parter kunne 
sanktionere hinanden. I dag er det omkost-
ningsfrit for den offentlige arbejdsgiver at 
krænke den ansattes ytringsfrihed – det 
eneste, der kan ske, er, at vedkommende 
kan få en påtale af ombudsmanden.

- Og det er jo ikke sådan, at vi ser stats-
lige, regionale eller kommunale chefer blive 
”gået”, hvis der er mistanke om, at de har 
krænket deres ansattes ytringsfrihed, siger 
Rasmus Willig, som også mener, at ytrings-
friheden i højere grad kan sikres ved at be-
skytte tillidsrepræsentanterne bedre.

- I dag er det ikke særlig dyrt at skille sig 
af med dem, der er talerøret for de mange 
kritiske røster. Spørgsmålet er, om tillidsre-
præsentanter ikke skulle nyde en mere vidt-
rækkende form for beskyttelse, siger han. •

TEMA   YTRINGSFRIHED
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Det sagde Pelle Korsbæk Sørensen også:
- Førhen var man helt bevidst om, hvad man 
gjorde, hvis man satte et brev op på opslags-
tavlen med kritik eller brugte det fortrolige rum, 
du havde over middags- eller kantinebordet til at 
afprøve nogle holdninger. Men nu er grænserne 
for den gamle opslagstavle som medie rykket 
ud i nogle helt andre rum. Jeg tror sjældent, vi 
har haft så gode muligheder for at ytre kritik på 
det formelle og teknologiske plan. For eksempel 
på de sociale medier. Men samtidig er der også 
i dag en højere grad af tvivl om, hvad man må 
og ikke må ytre, og hvem der har adgang til det. 

Det sagde Helle Hjorth Bentz også:
- Loyalitetspligten har ikke noget som helst at 
gøre med ens ytringsfrihed. Man er naturlig-
vis forpligtet til at opføre sig loyalt over for ens 
arbejdsplads og arbejdsgiver og fremme ste-
dets interesser på bedste vis samt omtale sin 
arbejdsplads ordentligt. Ytringsfriheden deri-
mod handler om, at man har lov til at offentlig-
gøre sine tanker og meninger. For eksempel at 
man som lærer igennem flere år er blevet op-
mærksom på, at besparelser eller andet går ud 
over fagligheden. Her ønsker man ikke at tale 
ilde om sin arbejdsplads, det er tværtimod bå-
ret af et ønske om, at man får fremmet mulig-
hederne for alle.

Det sagde Rasmus Willig også:
- Hvis man vil forsvare den demokratiske rettig-
hed, som ytringsfriheden er, må der være nogle 
sanktioner. Hvad de skal bestå i, må arbejdsgi-
ver- og arbejdstagerorganisationerne finde ud 
af. Og dem, der er modstandere af det, må nød-
vendigvis svare på, hvorfor de er det.

Det sagde Kirstine Emborg  
Bünemann også:
- Jeg tænker da ofte, når jeg har haft et kursus i 
ytringsfrihed for tillidsrepræsentanter, at åh nej, 
nu har de fået en opfattelse af, at det faktisk er 
enormt besværligt at navigere i det her område, 
fordi der er så mange ting, de skal tænke på, og 
alle kender eksempler på uretfærdig behand-
ling efter en udtalelse, som var helt efter bogen. 
Her må jeg bare sige, at hvis man som samfund 
gerne vil have, at de her mennesker ytrer sig, 
må man gøre det nemmere for dem.

Tal med 
min leder
Den ene dag er man offentligt ansat sproglærer med en 
udvidet ret – ja, nærmest pligt – til at ytre sig, hvis der er 
problemer på arbejdspladsen. Den næste dag er sprog-
skolen udliciteret til private. Det kan give stor usikkerhed. 
Ikke bare i forhold til ens arbejdsvilkår, men også til, hvilke 
regler der gælder for ens ytringsfrihed.

- Det kommer ofte bag på tillidsrepræsentanterne, hvor 
stor forskel, der er på rammerne for offentligt og privatan-
sattes ytringsfrihed, og det kan jeg godt forstå, siger kon-
sulent i Uddannelsesforbundet Kirstine Emborg Bünemann:

- De arbejder med den samme ydelse, har fuldstændig 
den samme undervisning på samme matrikel, ligesom mid-
lerne og finansieringen kommer fra det samme sted, men 
nogle gange er sprogcentret kommunalt, andre gange pri-
vat. Det er ikke logisk eller rimeligt. Folk ser sig selv i for-
hold til den gerning, de udfører som offentligt ansatte un-
dervisere, siger hun.

Og faktisk har vi slet ikke diskuteret området med, hvad 
udliciteringer betyder for de ansattes ytringsfrihed, siger 
lektor Rasmus Willig, sociolog og forsker i ytringsfrihed. 
Der er nemlig en udvidet pligt for offentligt ansatte til at 
udtale sig, hvis noget er galt på arbejdspladsen, og denne 
pligt gælder ikke for privatansatte.

- Det betyder jo, at vi reelt ikke ved, hvad der foregår i 
privat regi, selv om opgaven sker for offentlige midler. Lov-
givningen eller vejledningen om ytringsfrihed gælder nemlig 
ikke nødvendigvis for privatansatte på trods af, at de over-
tager en offentlig opgave, som er udliciteret, siger han. •
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Det siger loven 
Grundlovens § 77 siger, at "Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og an-
dre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres."

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 10 fastslår, at "Enhver har ret til ytringsfrihed”.

Det betyder, at:

•  du har en vidtgående frihed til at udtale dig som privatperson om for eksempel ressourcespørgsmål, bl.a. nedskæringer, som kan have væsentlig 
betydning for de fremtidige forhold på arbejdspladsen.

•  du har lov til at udtale dig om din personlige holdning til alt lige fra faglige synspunkter til politiske holdninger i form af blandt andet indlæg på 
sociale medier, i debatindlæg, interviews, på møder mv. Formen er ikke afgørende.

•  du ikke må lyve eller bryde lovgivningen, og du skal tale på egne vegne. Også når det gælder emner, der vedrører dit arbejde. Du må ikke komme 
med æreskrænkende udtalelser.

•  der ikke må indføres censur på din arbejdsplads. Det vil sige, at der ikke må fastsættes regler om, at du skal indhente tilladelse eller orientere le-
delsen, før du offentliggør dine egne meninger – så længe du gør klart, at det er dine egne holdninger. Ledelsen kan dog godt fastsætte regler for, 
hvem der må udtale sig på arbejdspladsens vegne.

Gode råd, inden du ytrer dig

1.  Orientér eventuelt først din tillidsrepræsentant og/eller ledelsen om dine eventuelle kritiske holdninger eller forslag til forandringer. Nogle gan-
ge er det mest hensigtsmæssigt og fornuftigt først at rejse kritikken via de interne systemer for ikke at ødelægge samarbejdet.

2.  Er du tillidsrepræsentant, medarbejdervalgt bestyrelsesrepræsentant eller lignende, plejer FTF at anbefale, at du først rejser kritikken internt, 
hvor det kan lade sig gøre, og hvor det giver mening og er mest hensigtsmæssigt. Banker du så panden mod en mur, må du gå tilbage til den grup-
pe af medarbejdere, du repræsenterer, og sige, at du har fremført din kritik uden resultat, og så eventuelt gå videre ud i offentligheden.

3.  Husk, at du skal være lige så påpasselig med at udtale dig på de sociale medier – fx Facebook – som hvis det er gennem et læserbrev. Du ved al-
drig, hvem der læser med eller viderebringer oplysningerne.

4.  Husk, at de faktuelle oplysninger skal være korrekte.

5.  Lad være med at ytre dig i grove vendinger.

6.  Og ring eller kontakt Uddannelsesforbundet, hvis du i øvrigt er i tvivl.

OBS: Du kan selvfølgelig være begrænset af reglerne om tavshedspligt. Og derudover kan det i særlige tilfælde være nødvendigt at holde oplysninger tilba-
ge om din arbejdsplads af hensyn til nogle interne beslutningsprocesser og/eller funktionsevnen. Men denne begrænsning gælder for centralt placerede 
medarbejdere tæt på beslutningsprocessen.

TEMA   YTRINGSFRIHED
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H
an har gjort det, som offent-
ligt ansatte faktisk bliver bedt 
om at gøre: Han har åbent 
sagt, når han mente, at ar-
bejdspladsen ikke fulgte lo-

vens ord og intentioner. Nu har han fået en 
aftrædelsesordning for at ”holde kæft”, som 
han selv siger.

- Grunden til, at der ikke er flere af de of-
fentligt ansatte, der siger noget kritisk, er, at 
de er bange for at miste deres job. Så en-
kelt er det. Selv fik jeg en aftrædelsesord-
ning for at tie stille. Jeg har mange gange 
gennem årene gjort opmærksom på, at lo-
ven ikke blev overholdt, og at der ikke var 
styr på tingene i kommunen, men det var 
ikke rigtigt, sagde de. Jeg ved dog, at kom-
munen bestemt ikke overholdt loven på en 
lang række områder, og at den ofte var ri-
vende gal.

Det siger en 64-årig konsulent på et 
jobcenter i en større kommune. Og han vil 
gerne fortælle om det, der i sidste ende 
mundede ud i en aftrædelsesordning - men 
anonymt, da han stadig får løn fra kommu-
nen. Så vi kalder ham Per Hansen. Redak-

tionen kender dog både hans og arbejds-
pladsens navn:

Du har altså gjort det, man skulle, gjort 
ledelsen og kollegerne opmærksom på, at 
loven blev overtrådt i en række tilfælde?

- Ja. Den tidligere regering besluttede for 
eksempel, at alle unge under 30 år skulle 
have et tilbud i et halvt år samlet efter 13 
ugers ledighed. Det tolkede man i kom-
munen, som at man skulle have et offent-
ligt løntilskudsjob i kommunen – og det var 
ikke tilladt, påpegede jeg. Det betød, at folk 
mistede deres ret til at få seks ugers selv-
valgt uddannelse, fordi man indkaldte dem, 
før de skulle i gang med denne uddannelse, 
så de ikke kunne benytte tilbuddet. Jeg blev 
til sidst kaldt ind til chefen – det skulle jeg 
i hvert fald ikke gå og bilde mine kolleger 
ind, for det var ikke rigtigt.

Per Hansen kritiserede også flere gange 
planlægningen af arbejdet. Medarbejderne 
kunne ikke nå det, de skulle, uanset hvor-
dan de ”bøjede enderne”. 

- Det var fuldstændig ude i hampen. På 
et tidspunkt skulle vi have 17 samtaler om 
dagen. Vi anede ikke, hvad vi skulle gøre, 

og folk var enormt stressede. For det kan 
du ikke nå. Men det var sådan, det foregik, 
og man kunne ikke planlægge arbejdet, si-
ger Per Hansen.

Han måtte dog også erkende, at kolle-
gerne blev trætte af hans kritik. På et tids-
punkt, hvor han påtalte, at en bestemt prak-
sis ikke kunne være rigtig, og at det ikke 
var det, der stod i loven, sagde en kollega 
til ham, om han ”ikke bare kunne holde sin 
kæft og lave det, der blev sagt, for så var 
man fri for at høre på det brok”.

Gider ikke høre på brok
En del af forklaringen på, at mange ansatte 
ikke ville høre på kritik, er efter Per Han-
sens mening dog også, at der i kommunen 
var – og er – en sand svingdørspolitik i for-
hold til de ansatte. Der blev hele tiden an-
sat nye mennesker, som ofte ikke anede, 
hvad det var, de lavede. De blev taget ind 
fra gaden og efter en halv dag sat til at lave 
et stykke arbejde, der kræver meget viden 
om det lovgivningsmæssige, fortæller han:

- Men folk var bare glade for at få et job. 
De blev hentet ind som vikarer og fik ansæt-

Åh,  
kan du ikke  
bare tie stille  
og arbejde!
{  AF DORTHE PLECHINGER }
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telse i kort tid og røg så ud igen. Det vil sige, 
at de ville gøre alt for at beholde deres ar-
bejde. De vidste, at det med at komme om 
på den anden side af bordet som ledig be-
stemt ikke var lykken! Det var jo der, man 
kom fra, og man vidste derfor, at det bestemt 
ikke altid var pænt, hvad der foregik der. Der-
for var de hunderædde for at miste arbej-
det, fortæller konsulenten og tilføjer, at det 
både giver problemer, når man dermed får 
mennesker med så mange forskellige fag-
lige baggrunde og tilgange. Det giver ikke 
en faglig fælles bevidsthed, som kan være 
grundlaget for at diskutere og forholde sig 
til arbejdet. Derudover er fagligheden ikke 
særlig stærk, når man henter folk ind fra 
gaden til at tale med borgerne uden en or-
dentlig introduktion til feltet:

- De fik en halv dags oplæring, og så var 
de i gang. Man kan jo ikke vide, hvad man 
ikke ved – for så vidste man det jo, som Per 
Hansen siger.

Et andet eksempel på en kritik, som Per 
Hansen rejste, var i forbindelse med den tid-
ligere uddannelsesydelse og arbejdsmar-
kedsydelse, som staten betalte. Kommu-
nen havde ingen penge blandet ind i det. 
Det betød, at når man havde opfyldt mind-
stemålet for borgere på disse ydelser, fore-
tog man sig ikke yderligere. Per Hansen 
kunne se, at mange akademikere gerne ville 
bruge uddannelsesydelsen, og ”de kan jo 

godt spytte ud i forhold til, hvad de vil have, 
og maile og alt muligt,” siger han:

- Alle dem, der egentlig havde mest brug 
for pengene, alle de ufaglærte og dem, der 
havde svært ved de her ting med at læse og 
skrive, de fik ikke noget, for dem nåede vi 
aldrig til. Det behøvede man jo ikke, for sta-
ten havde betalt pengene, så der var ingen 
grund til at gøre mere ved det. Når jeg så 
påpegede, at det var problematisk, hed det: 
”Jeg gider slet ikke at høre på alt det brok.”

Ville gerne holde til pensionen
Du er jo lige sådan en, der som offentligt an-
sat nærmest har pligt til at ytre dig om, hvad 
konsekvenserne er af forskellige lovgivninger. 
Er du gået højere op end til din egen ledelse?

- Nej, det er jeg ikke, for jeg vidste, det 
betød en fyreseddel. De skulle nok finde 
en begrundelse for at smide mig ud. Og jeg 
ville gerne holde, til jeg blev 65 år og kunne 
få pension. Jeg har også haft gode år, hvor 
der var mange, der ytrede sig, og hvor det 
var tilladt at sige noget, men på min sidste 
arbejdsplads, vidste jeg, at det var en fyre-
seddel, hvis jeg gjorde det. Jeg har været 
meget tæt på at få en før.

Hvad var det så, der udløste aftrædel-
sesordningen?

- Jeg blev så tosset en dag, at jeg tog min 
fodskammel og smed den gennem lokalet i 
raseri. Det var, fordi jeg endnu engang var 

blevet flyttet. Vi flyttede og flyttede og flyt-
tede hele tiden. Jeg har aldrig været et sted 
med så mange flytninger. Og denne gang 
havde jeg været væk et par dage, imens de 
flyttede. Da jeg kom tilbage, var min compu-
ter ikke engang koblet på, og vi skulle bare i 
gang med at arbejde. Og sådan var det hele 
tiden. Der var ikke styr på noget som helst, 
og så blev jeg bare så tosset.

Arbejdspladsen kunne have vist Per 
Hansen bort for hans handling. Men che-
fen sørgede i stedet for, at Per Hansen fik 
en aftrædelsesordning. Hvorfor? Fordi de 
efter hans mening ”jo ikke kunne have mig 
til at gå rundt og sige, at det er riv rav ru-
skende galt, det, vi laver. Jeg er sikker på, 
at de har givet mig ordningen for at få mig 
til at holde kæft.”

Jeg kan forestille mig, at du må have fået 
betegnelsen brokkerøv?

- Ja. Da min chef sagde til mig, at jeg 
kunne få en fratrædelsesordning i syv må-
neder – til jeg blev gammel nok til at gå på 
pension – sagde jeg, at det kunne jeg godt 
forstå, for jeg var jo sådan en, der hele ti-
den brokkede mig. Og så sagde hun, at ja, 
det er det, du gør. •

Efteruddannelse i
læse- og skriveteknologi
Hvis du arbejder med unge og voksne med skriftsprogsvanskeligheder og oplever at din viden 
om læse- og skriveteknologi ikke rækker til, er fagmodulet Læse- og skriveteknologi måske 
relevant for dig eller din uddannelsesinstitution.

Modulet er ikke et teknik-kursus, selvom du vil få lejlighed til at stifte bekendtskab med  
kon-krete it-værktøjer. Modulet sigter på at styrke dine færdigheder i at udrede støttebehov, 
vurdere it-værktøjers anvendelighed som hjælpemidler og planlægge, gennemføre og  
evaluere skriftsproglig undervisning med brug af it.

Modulet udgør 10 ECTS-point og indgår i den pædagogiske diplomuddannelse i Undervisning 
i læsning og matematik for voksne. Kontaktoplysninger: Professionshøjskolen UCC, Malene 
Elmann Hansen: mehh@ucc.dk, tlf. 41 89 71 69. Læs mere på www.ucc.dk

U

U U

PROFESSIONS-
HØJSKOLEN

TEMA   YTRINGSFRIHED
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FUP eller FAKTA – om Uddannelsesforbundets kongres

Kongressen er Uddannelsesforbundets højeste myndighed. Den består af hovedbestyrelsen 
samt af delegerede fra lærernes foreninger, lærernes sektioner og ledergruppen. Desuden 
deltager seniorgruppens bestyrelse med taleret, men uden stemmeret.

Ud over formand og næstformand består hovedbestyrelsen af samtlige sektionsformænd 
samt af formændene for de fem største lærerforeninger på erhvervsskolerne.

Uddannelsesforbundet afholder ordinær kongres hvert fjerde år.

Kongresserne er lukket for alle andre end de delegerede, dirigenterne og ansatte  
i forbundets sekretariat.

Mellem kongresserne er repræsentantskabet Uddannelsesforbundets højeste myndighed.

1

2

3

4

5

FAKTAFUP

SVAR:
1.  FAKTA. De delegerede vælges efter særlige regler, som fremgår af et bilag til vedtægterne. På den netop overståede kongres var der i alt 284 dele-

gerede.
2.  FUP. Ud over formand og næstformand består hovedbestyrelsen af ti lærerrepræsentanter og formanden for ledergruppen. De ti lærerrepræsentan-

ter vælges af de delegerede på kongressen og kan i princippet alle komme fra samme sektion eller forening; der er ingen øremærkede pladser. Hidtil 
har der dog været fredsvalg, da der ikke har været opstillet flere, end der skulle vælges. Seniorgruppens formand deltager i hovedbestyrelsesmøderne 
med taleret, men uden stemmeret.

3.  FUP. Der afholdes ordinær kongres hvert tredje år i november. Næste ordinære kongres er derfor i november 2017. Derudover kan der dog indkal-
des til ekstraordinære kongresser efter særlige regler. Det skete i forbindelse med lockouten i 2013.

4.  FUP. Normalt kan alle medlemmer overvære kongressen i det omfang, pladsen tillader det. Desuden er der som regel indbudte gæster og gæste- 
talere til den første del af kongressen, fx ministre og andre politikere, embedsmænd, organisationsrepræsentanter m.fl. Desuden inviteres tidligere 
formænd. Pressen er normalt også velkommen. Dog kan det besluttes, at hele eller dele af en kongres skal være lukket for "uvedkommende"  
- det skete på de ekstraordinære kongresser i forbindelse med lockouten i 2013.

5.  FAKTA. Der afholdes repræsentantskabsmøde hvert år i andet kvartal. Repræsentantskabet træffer bl.a. beslutninger, der ikke kan vente til næste 
kongres, fx om udtagelse af overenskomstkrav.

Se svarene nedenfor.

PAUSENl l

For nylig satte Signe Gad, der er lærer i ale-
xanderteknik, i Politiken spørgsmålstegn ved 
det hensigtsmæssige i, at teenagere partout 
skal begynde skoledagen klokken otte om 
morgenen. Hun mente, det var et levn fra 
bondesamfundet, hvor de unge skulle op 
og malke køer. Og i bogen Teenagerhjer-
ners udvikling skriver den hollandske pro-
fessor Everline Crone, at ny forskning do-
kumenterer, at unge mennesker ikke er so-
veklare før ved 22-23-tiden.

På Egå Ungdoms-Højskole havde man 
forståelse for problemstillingen og har der-
for kørt et forsøg med senere mødetider. 
Og det gav så gode resultater, at det nu er 
gjort permanent. Du kan nemlig få friskere 
og gladere teenagere i undervisningen ved 
at lade dem møde senere, lyder det.

- Jeg oplevede en radikal, mærkbar for-
skel på eleverne, efter vi ændrede vores 
mødetid. Det er langt mere glade og moti-
verede unge mennesker, som i dag møder 

til timerne. De er mere vågne og engage-
rede, hvilket kan ses ved, at jeg kan lægge 
mere indhold i timerne, siger en glad og til-
freds lærer Lars Andreassen.

Eleverne er glade for ordningen, og for-
stander Erling Joensen konstaterer, at han 
også har fået gladere medarbejdere. Så han 
opfordrer andre uddannelsesinstitutioner 
med teenagere til også at forsøge sig med 
senere mødetider. •

Lad nu de unge sove længe
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LET SUDOKU SVÆR SUDOKU

Man fornemmer efterhånden et mindre råderum for kritik blandt offentligt ansatte.



Få professionel sparring på dine kompetencer 

og din jobsøgning. Det er gratis – også når du 

er i arbejde. Meld dig ind i dag på ftf-a.dk

ring 70 13 13 12 eller SMS medlem til 1980

– så klarer vi alt det praktiske for dig.
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UDDANNELSESFORBUNDETS

Ferieboliger 2014
LEJEPERIODE
Både lejligheder og huse kan lejes hele året (de fem huse i Ertebølle kan dog 
kun lejes fra 28. marts til 17. oktober). I højsæsonen kan ferieboligerne kun le-
jes på ugebasis og højst for to uger ad gangen. En uge går fra lørdag til lørdag. 
Resten af året kan de også lejes for en weekend (fredag-søndag) eller i en el-
ler flere dage. Lejeperioden er fra ankomstdagen kl. 14 til afrejsedagen kl. 12.

SÆSONER
Højsæson er fra 27. juni til 15. august. Mellemsæson er fra 21. marts til 
27. juni og fra 15. august til 17. oktober samt uge 7 og 8. Lavsæson er frem 
til 21. marts (uge 7 og 8 undtaget) og igen fra 17. oktober til 31. marts 2016 
(uge 7 og 8 undtaget).

BETINGELSER
Ferieboligerne kan kun lejes af Uddannelsesforbundets medlemmer. De må 
ikke udlånes eller udlejes videre til andre.
Ferieboligerne udlejes efter først til mølle-princippet. Medlemmer med forsik-
ring i Tjenestemændenes Forsikring har dog fortrinsret til husene i Lønstrup, 
Klint, Fanø, Møn, Langeland og Sverige og til lejligheden i Berlin.
Man skal selv medbringe sengelinned, håndklæder, viskestykker og toiletpapir.
Huset/lejligheden skal gøres rent inden afrejse. Det er lejerens ansvar. Husk, 
at du afleverer stedet til en kollega.
Det henstilles, at der ikke ryges indendørs. 
Der må ikke medbringes husdyr. I Ertebølle, hus nr. 81, er det dog tilladt at 
medbringe hunde.

BETALING
Lejen skal betales hurtigst muligt og være Uddannelsesforbundet i hænde, 
senest en måned før lejeperioden begynder. Lejeaftaler er bindende. Ved af-
bestilling opkræves et gebyr.

SÅDAN BESTILLER DU EN FERIEBOLIG:
Udfyld blanketten på www.uddannelsesforbundet.dk og send den via mail 
til feriehus@uddannelsesforbundet.dk. Du kan også ringe til Lisbet Poulsen 
på 3330 0659.
Medlemmer med forsikring i Tjenestemændenes Forsikring har fortrinsret 
til lejligheden i Berlin og husene i Lønstrup, Klint, Fanø, Møn, Langeland og  
Sverige. Men i ledige perioder kan de lejes af alle medlemmer.

RING TIL
Lisbet Poulsen, tlf. 3330 0659

ELLER SEND EN MAIL TIL
feriehus@uddannelsesforbundet.dk

Uddannelsesforbundet har 
feriehuse og lejligheder, som 
kan lejes af medlemmerne.

Nu udlejes boligerne for hele 
2015 og frem til april 2016.

Det sker efter først til mølle-
princippet fra mandag den 
15. december kl. 9.00 enten 
per telefon eller mail – ikke 
begge dele.

Det hjælper ikke at sende mail, før der  
åbnes for tilmelding, der ses nemlig bort 
fra alle bestillinger via mail modtaget 
før mandag den 15. december kl. 9.00.

OBS

Få professionel sparring på dine kompetencer 

og din jobsøgning. Det er gratis – også når du 

er i arbejde. Meld dig ind i dag på ftf-a.dk

ring 70 13 13 12 eller SMS medlem til 1980

– så klarer vi alt det praktiske for dig.

A-KASSE FOR UDDANNELSESFORBUNDET
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VELISOLERET TRÆHUS på 95 m2 ved Klint Strand. Ca. 500 m 
til børnevenlig strand direkte til Nyrup Bugt/Kattegat. Tæt ved Ny-
købing Sjælland, Rørvig og Sommerland Sjælland. Gode mulighe-
der for golf og lystfiskeri. 94 km til Strøget i København.

6 sovepladser. Vinkelstue med lysindfald til kip og konvektions-
brændeovn. Tv, dvd-afspiller, radio og cd-afspiller. Udgang fra stuen 
til stor overdækket træterasse. Køkken med opvaskemaskine og 
køl/frys. Værelse med køjeseng og egen udgang. 2 soveværelser 
med dobbeltsenge. Lækkert bad med gulvvarme og eksklusiv wel-
lness-kabine med brus, damp og spa.

PRISER I 2015
Højsæson:  4.400 kr. pr. uge
Mellemsæson:   3.650 kr. pr. uge (weekend 600 kr. pr. dag, hver-

dage 525 kr. pr. dag)
Lavsæson:   3.150 kr. pr. uge (weekend 525 kr. pr. dag, hver-

dage 445 kr. pr. overnatning)
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

Se flere billeder på uddannelsesforbundet.dk

VELISOLERET TRÆHUS på 75 m2 på ugenert grund med ud-
sigt over engareal. Ca. 2 km til vandet ad asfaltvej. I nærheden by-
der det tilsandede fyrtårn ved Rubjerg Knude på et oplevelsesuni-
vers, der forener natur- og kulturhistorie med interaktive medier.

6 sovepladser. Tv og radio med cd-afspiller. Åbent køkken med 
opvaskemaskine, mikroovn, komfur og køle-/fryseskab. Bad med 
vaskemaskine. 3 soveværelser: et med dobbeltseng, et med to en-
keltsenge og et med halvandenmandsseng. Desuden høj barnestol.

Brændeovn i stuen (brænde er ikke med i prisen) og el-radiatorer.

PRISER I 2015
Højsæson:  3.900 kr. pr. uge
Mellemsæson:   3.250 kr. pr. uge (weekend 550 kr. pr. dag, hver-

dage 470 kr. pr. dag)
Lavsæson:   2.800 kr. pr. uge (weekend 470 kr. pr. dag, hver-

dage 390 kr. pr. dag)
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

Se flere billeder på uddannelsesforbundet.dk

Klint – TÆT VED STRAND OG KATTEGAT Lønstrup – VED VESTERHAVET

SÆSONER:  * HØJSÆSON ER FRA 27. JUNI TIL 15. AUGUST.



VELISOLERET TRÆHUS på 77 m2 ved Råbylille Strand med ca. 
500 m til badestrand direkte til Østersøen. 2 nye cykler til rådighed.

Møns Klint. Liselund Slot. 10 minutter til golfbane. 2 cykler til 
rådighed.

Huset er beregnet til 6 (8) personer. Der er tv, radio og cd-af-
spiller. Åbent køkken med opvaskemaskine, mikroovn, komfur og 
køleskab med fryser. Bad og bryggers med vaskemaskine. I alt 8 
sovepladser: 2 soveværelser med dobbeltsenge, stue med alkove 
med 2 sovepladser, hems med stige i gangen med 2 sovepladser. 
Desuden barneseng og høj barnestol.

Brændeovn i stuen (brænde er ikke med i prisen) og el-radiatorer.

PRISER I 2015
Højsæson:  4.400 kr. pr. uge
Mellemsæson:   3.650 kr. pr. uge (weekend 600 kr. pr. dag, hver-

dage 525 kr. pr. dag)
Lavsæson:   3.150 kr. pr. uge (weekend 525 kr. pr. dag, hver-

dage 445 kr. pr. dag)
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

Se flere billeder på uddannelsesforbundet.dk

VELISOLERET TRÆHUS på 75 m2 med stor terrasse. Omgivet 
af stort skovklædt fællesareal og fredede områder med kæmpe-
høje og andre oldtidsminder. Ca. 2 km til god badestrand ved Lim-
fjorden. Mellem husene er der store fællesarealer uden trafik, hvor 
børn kan lege i fred.

6 sovepladser. Tv og radio med cd-afspiller. Åbent køkken med 
komfur, mikroovn og køle-/fryseskab. Bad og 3 soveværelser: et 
med dobbeltseng og to med to enkeltsenge i hver. Høj barnestol.

Brændeovn i stuen (brænde er ikke med i prisen) og el-radi-
atorer. Huset ventileres året rundt med udvendigt system drevet 
af solenergi.

PRISER I 2015
Højsæson:  3.600 kr. pr. uge
Mellemsæson:   3.100 kr. pr. uge (weekend 525 kr. pr. dag, hver-

dage 445 kr. pr. dag)
Lavsæson:   2.800 kr. pr. uge (weekend 470 kr. pr. dag, hver-

dage 390 kr. pr. dag)
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

Se flere billeder på uddannelsesforbundet.dk

Møn – KUN 500 METER TIL BADESTRAND Ertebølle – OMGIVET AF SKOV OG FREDEDE OMRÅDER

HUS NR. 121 (HELÅRSHUS)

* MELLEMSÆSON ER FRA 21. MARTS TIL 27. JUNI OG FRA 15. AUGUST TIL 17. OKTOBER SAMT UGE 7 OG 8.



ugesex@sexogsamfund.dk

Tlf. 33 93 10 10

●   Uge Sex giver dig gratis materialer til seksualundervisning på EUD, EGU og produktionsskoler.

●   Årets tema giver eleverne viden og kompetencer til at fremme deres egen og andres sundhed og trivsel både på 
uddannelsen og i fritiden.

●   Unge på EUD mangler viden om kroppen, sexsygdomme, prævention, ansvar og rettigheder.

●   Uge Sex er tilpasset fag og temaforløb og understøtter skolens øvrige trivselsindsatser.

●  Uge Sex tilbyder anbefalinger og konkrete metoder til seksualundervisning til nye undervisere på området.

Læs mere og tilmeld dig og dine elever på www.ugesex.dk

PRÆVENTION SEXSYGDOMME UØNSKET GRAVIDITET LYST 
RELATIONER SEKSUALITET KØN GRÆNSER RETTIGHEDER

Sms

US ERHVERV til 1919

og få mere info*

  *) koster kun alm. sms-takst

Skal I se på mode i New York, bygningsværker i Dubai, historiske 
seværdigheder i Beijing eller opleve kulturen i Delhi? 
Vi tilrettelægger studierejser til hele verden ud fra jeres ønsker 
og behov og er med jer under hele processen - fra idé til den vel-
overståede rejse. Vi kan lave et komplet program til jer, som sikrer 
en god pris og at det faglige indhold på turen er i top. 

Få en udbytterig studierejse

Studierejser
til hele verden

Læs mere på jr.dk

4.995
Pr. pers. i en gruppe

fra kun kr.
Delhi i 7 dage 
Prisen er inklusiv:

 •  Flybillet København – Delhi t/r
 • 6 overnatninger

Dubai, 6 dage  fra kun kr.  5.495
Washington, 7 dage  fra kun kr.  5.995
Beijing, 8 dage fra kun kr.  5.995
New York, 7 dage fra kun kr.  5.595
Priserne er pr. pers., hvis man rejser i en samlet gruppe.

Andre eksempler på studierejser m/fly

70 20 19 15 www.jr.dk

Rejsekonsulent  
Carsten Banke Hansen
“Jeg har rejst i 27 lande og har speciale i 
studierejser. Ring eller skriv til mig og få 
hjælp til at sammensætte en studierejse der 
passer til netop jeres ønsker og behov.” 
Kontakt: 86 20 77 80 / cabh@jr.dk

14090_JR_ann_HE1_Uddannelsesbladet_178x111mm_r1.indd   1 21/03/14   11.17



VELISOLEREDE TRÆHUSE på 60 m2 med stor terrasse. Omgi-
vet af stort skovklædt fællesareal og fredede områder med kæm-
pehøje og andre oldtidsminder. Ca. 2 km til god badestrand ved 
Limfjorden. Mellem husene er der store fællesarealer uden trafik, 
hvor børn kan lege i fred.

Alle husene er beregnet til 4 personer. Bad og 2 soveværelser: 
et med dobbeltseng og et med to enkeltsenge. Stue og køkken i 
et rum. Tv og radio med cd-afspiller. Køle-/fryseskab. El-radiatorer.

I hus nr. 81 er det tilladt at medbringe hund.

PRISER I 2015
Højsæson:  2.700 kr. pr. uge
Mellemsæson:   2.400 kr. pr. uge (weekend 390 kr. pr. dag, hver-

dage 340 kr. pr. dag)
Lavsæson:   2.200 kr. pr. uge (weekend 375 kr. pr. dag, hver-

dage 315 kr. pr. dag)
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

Se flere billeder på uddannelsesforbundet.dk

STENHUS på 88 m2 på 2.000 m2 naturgrund tæt på en af Fanøs 
bedste badestrande. Ca. 1,5 km til vandet.

Subtropisk badeland i nærheden og gode muligheder for aktivite-
ter som golf og tennis. Mange kunstnere, gallerier og kunstmuseum.

6 sovepladser. Tv, radio og cd-afspiller. Åbent køkken med op-
vaskemaskine, mikroovn, komfur, køleskab og fryser. Bad og 3 
soveværelser: et med dobbeltseng, to med to enkeltsenge i hver. 
Høj barnestol.

Brændeovn i stuen (brænde er ikke med i prisen) og el-radiatorer.

PRISER I 2015
Højsæson:  3.900 kr. pr. uge
Mellemsæson:   3.250 kr. pr. uge (weekend 550 kr. pr. dag, hver-

dage 470 kr. pr. dag)
Lavsæson:   2.800 kr. pr. uge (weekend 470 kr. pr. dag, hver-

dage 390 kr. pr. dag)
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

Se flere billeder på uddannelsesforbundet.dk

Ertebølle – OMGIVET AF SKOV OG FREDEDE OMRÅDER Fanø – TÆT VED EN AF ØENS BEDSTE BADESTRANDE

HUS NR. 81-84-85-87

* LAVSÆSON ER FREM TIL 21. MARTS (UGE 7 OG 8 UNDTAGET) OG IGEN FRA 17. OKTOBER TIL 31. MARTS 2015 (UGE 7 OG 8 UNDTAGET).



LEJLIGHED på første sal i renoveret ejendom. Skønt, grønt om-
råde i Rudolf-Schwarz-Strasse ca. 15. min fra Alexanderplatz. Par-
kering mod betaling.

88 m2 og 4 sovepladser. Stue med spiseplads og udgang til 
dejlig altan med havemøbler. Tv, radio og cd- og dvd-afspiller. Nyt 
køkken med komfur og køleskab med lille fryser. Bad og 2 sove-
værelser med dobbeltsenge.

PRISER I 2015
Højsæson:  4.400 kr. pr. uge inkl. el
Mellemsæson:   4.100 kr. pr. uge (weekend 670 kr. pr. dag, hver-

dage 575 kr. pr. dag)
Lavsæson:   4.100 kr. pr. uge (weekend 670 kr. pr. dag, hver-

dage 575 kr. pr. dag)
Elektricitet:  inkl.

Se flere billeder på uddannelsesforbundet.dk

TO LEJLIGHEDER på 2. og 3. sal i Nørre Farimagsgade 15 midt 
i København. Ejendommen ligger over for Ørstedsparken. Få mi-
nutters gang til bus, S-tog og metro. Strøget, Rådhuspladsen, Ti-
voli og andre seværdigheder inden for gåafstand.

Lejlighederne er nyistandsat. Åbent køkken med kombineret 
stue og spisestue. Komfur og køleskab med fryser. Tv, radio, cd- 
og dvd-afspiller. Soveværelse med dobbeltseng. Gæsteseng og 
barneseng til at folde ud.

PRISER I 2015
Højsæson:  3.900 kr. pr. uge
Mellemsæson:   3.700 kr. pr. uge (weekend 650 kr. pr. dag, hver-

dage 525 kr. pr. dag)
Lavsæson:   3.700 kr. pr. uge (weekend 650 kr. pr. dag, hver-

dage 525 kr. pr. dag)
Elektricitet:  inkl.

Se flere billeder på uddannelsesforbundet.dk

Berlin – EUROPAS KULTURELLE FRONTLØBER København – ALLE DANSKERES HOVEDSTAD

* UDLEJNING BEGYNDER MANDAG DEN 15. DECEMBER KL. 9.00



VELISOLERET TRÆHUS i sommerhusområde tæt på stran-
den. Bus fra Rudkøbing via Humble til Bagenkop. Fra Humble er 
der cirka seks kilometer til huset. 4 cykler til rådighed. Gode ud-
flugtsmuligheder - fx Ristinge Klint, Langelse Bondegårdsskov, 
Skovsgård, Tranekær Slot og Valdemars Slot.

3 soverum med i alt seks sengepladser plus hems med sove-
mulighed. Opholdsstue med brændeovn, tv, dvd og radio. Køkken 
med alle moderne hjælpemidler. Badeværelse, sauna og boblebad. 
Vaskemaskine og tørretumbler. Barneseng og barnestol.

PRISER I 2015
Højsæson:  4.400 kr. pr. uge
Mellemsæson:   3.650 kr. pr. uge (weekend 600 kr. pr. dag, hver-

dage 525 kr. pr. dag)
Lavsæson:   3.150 kr. pr. uge (weekend 525 kr. pr. dag, hver-

dage 445 kr. pr. dag)
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

Se flere billeder på uddannelsesforbundet.dk

1½ PLANS TRÆHUS (hovedhus) på 100 m2 samt gæstehus på 
ca. 20 m2 i Hylta 110 km fra Helsingborg og 130 km fra Malmø 
(broen). Ca. 2½ time i bil fra København.

Huset ligger på en stor naturgrund i det sydlige Sverige kun 5 
km fra den store sø Immeln.

Hovedhus: Spisekøkken med adgang til spisestue, som har ud-
gang til stor terrasse. Stor opholdsstue (2-3 stuer en suite), flot 
svensk kakkelovn, bad. Første sal: soveværelse med skrå vægge 
og lille altan samt endnu et soveværelse, i alt 6 sovepladser.

Gæstehus: Opholds- og soverum med 2 sovepladser. Køkkenaf-
snit med 2 kogeplader. Bad med brus og adgang til sauna.

NB: Ventes klar til udlejning omkring 1. februar 2011. Er ved at 
blive møbleret og sat i stand indvendigt med lyse farver.

PRISER I 2015
Højsæson:  4.500 kr. pr. uge
Mellemsæson:   3.700 kr. pr. uge (weekend 600 kr. pr. dag, hver-

dage 525 kr. pr. dag)
Lavsæson:   3.350 kr. pr. uge (weekend 525 kr. pr. dag, hver-

dage 445 kr. pr. dag)
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

Se flere billeder på uddannelsesforbundet.dk

Langeland – VILDE HESTE, SAUNA OG BOBLEBAD Sverige – ØDEGÅRD 2½ TIME FRA KØBENHAVN



Hos Tjenestemændenes Forsikring får du Danmarks nok 
bedste bilforsikring. Og hos os er det nemt 
og hurtigt at skifte. Bestil et tilbud på:
tjm-forsikring.dk eller ring 7033 2828.

* Læs konkurrencebetingelserne på tjm-forsikring.dk/tilbudbil

VI HAR GJORT DET
NEMT AT TEGNE EN
BILLIG BILFORSIKRING

  HØR HVORMEGET DU    KAN SPARE
-VIND ENiPHONE 6*
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Giv os 
arbejdsglæden 
tilbage 
Skuffelsen var gennemgående, da formanden aflagde beretning på 
Uddannelsesforbundets kongres – skuffelse over overenskomstforløbet, 
over love og reformer og over den regering, hun ellers ved kongressen 
i 2011 satte sin lid til. Men også ønsket om at få lov til at levere god 
undervisning gik som en rød tråd gennem beretningen, da hun talte  
om social dumping, udlicitering, eud-reform og f leksuddannelse.

 KONGRES 2014             
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D
et var OK-13 med lockout og lo-
vindgreb og nye arbejdstider, der 
fyldte i Hanne Pontoppidans be-
retning til kongressen. Og det 

gjorde den også i de delegeredes hoveder 
at dømme efter de kraftige klapsalver, hen-
des ord blev fulgt med. Undervisningsmini-
ster Christine Antorini måtte lægge ører til 
den store skuffelse over regeringens ud-
dannelsespolitik – den, som Uddannelses-
forbundet ellers satte sin lid til på kongres-
sen for tre år siden:

- Specielt pegede jeg dengang på for-
ventning om respekt for lærerprofessionen 
og for den danske model, og ministeren gav 
sig dengang god tid til at svare på spørgs-
mål, huskede Hanne Pontoppidan.

Men siden kom forhandlingsforløbet, 
lockouten og det ensidige lovindgreb som 
”et missil ned i medlemmernes dagligdag 

og i underviserkulturen, og en bombe, som 
udtrykte disrespekt og mangel på anerken-
delse over for medarbejderne og deres or-
ganisation” – og resultatet er en kamp for 
at bevare kvaliteten:

- Vi vil så gerne lave god skole, og vi vil 
så gerne medvirke til at udvikle gode ar-
bejdspladser, men det forudsætter, at de 
tillidsvalgte anerkendes som repræsen-
tanter for lærergruppen. Det, vi oplever, er 
desværre det modsatte. Det er som om Fi-
nansministeriet og KL, ikke vil vinde freden 
– jeg fatter det simpelthen ikke, sagde hun.

Det var der tilsyneladende flere i salen, 
der heller ikke gjorde – at dømme efter de 
bragende klapsalver, der fulgte.

Fraværende værnsregler
Hanne Pontoppidan hæftede sig dog også 
ved den ofte oversete positive konsekvens 

– at Uddannelsesforbundet er blevet styr-
ket internt af lockouten. Og den har også 
vist, at der mere end nogensinde er behov 
for at stå sammen med de andre offentligt 
ansattes fagforeninger til OK-15 for at be-
vare en presset dansk model. Derfor har KTO 
og Sundhedskartellet igen fundet sammen 
i Forhandlingsfællesskabet.

Og tillidsrepræsentanterne er på alle må-
der ”livsnerven og kittet” i organisationen, 
understregede hun flere gange. Det er de i 
forhold til at få nye medarbejdere ind på ar-
bejdspladsen, være forbindelsesled til ledel-
sen, men også som talerør mellem medlem-
merne og forbundet, både når det gælder ar-
bejdsvilkår og kompetenceudvikling, lød det.

På mange skoler har der dog ikke væ-
ret nogen inddragelse eller dialog overho-
vedet med tillidsrepræsentanten. Og opga-
veoversigter er enten ikke eksisterende – 

Hvad er  
efter din 
mening 
forbundets 
vigtigste 
opgave  
lige nu?

          KONGRES 2014 

HANNE PEDERSEN,  
PRODUKTIONSSKOLEN MERITTEN, AABENRAA

Vi har mange ildsjæle på produktionsskolerne, og de 
gør en kæmpe indsats for at få de unge videre. Men 
lønnen er ikke på niveau med det store arbejde. Der-
for er det vigtigt, at forbundet arbejder for en højere 
løn til os, så den afspejler vores arbejde og matcher 
for eksempel ungdomsskolelærernes. Forbundet skal 
også arbejde for en ret til efter- og videreuddannelse 
for os. Mange kommer med en baggrund som tømrer, 
smed eller lignende, men med vores målgruppe kan 
det være svært at navigere uden en pædagogisk ud-
dannelse. En ret til efter- og videreuddannelse vil ikke 
alene betyde, at man føler sig mere tryg og sikker i sit 
arbejde, men også, at man bliver mindre stresset – og 
at mange af ildsjælene ikke brænder ud.
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KRISTIAN HJORTH,  
FORSTANDER PÅ LOLLAND  
PRODUKTIONSSKOLE

Som forstander synes jeg, det er 
utroligt vigtigt, at vi forholder 
os til, hvordan vi er organiseret 
internt i forbundet og får skabt 
nogle fælles platforme for vo-
res arbejde. Som samlet forbund 
mener jeg, at vi skal fokusere på 
de unge, som kommer i klemme 
i de reformer, som rulles ud net-
op nu. Vi har brug for klart at de-
finere vores interesser og fælles 
forhold, så vi kan koncentrere os 
om at løse den opgave.

eller uden mening, som hun sagde. Det var 
jo ellers en af værnsreglerne, som skulle 
sikre lærerne mod overbelastning, så de 
kan levere god undervisning.

Respekt om lærerne
OK-13 fyldte dog ikke det hele i beretnin-
gen. Også social dumping blev berørt. Der 
ansættes timelærere, projektansatte og 
medarbejdere på institutioner uden over-
enskomst, og derfor vil Uddannelsesfor-
bundet arbejde for at forbedre disse løst-
ansattes vilkår, det vil sige få dem ind i fol-
den, så lærere, der arbejder 50 procent el-
ler mindre, kan være medlemmer for halvt 
kontingent. Udlicitering er et andet over-
greb, og omfanget vokser endda, selv om 
udlicitering på alle måder skaber utryghed 
for kursisterne og lærerne – det vil sige de 
allerværste betingelser for god undervis-

ning. Lovgivningen er simpelthen for slap.
Nyskabelser i den mere positive ende er 

der dog også. Blandt andet reformen af er-
hvervsuddannelserne, hvor Uddannelsesfor-
bundet især er glad for nogle af nyskabel-
serne – men også har indvendinger. Blandt 
andet over at unge, der ikke kommer direkte 
fra grundskolen, skal gå direkte i Grundfor-
løb 2, og at de kun får tre omvalg. På den 
måde kan man frygte, at det forløb bliver 
erhvervsuddannelsernes nye hamsterhjul, 
sagde hun og tilføjede, at problemet ikke 
bliver mindre af, at vejledningen er blevet 
indskrænket for de unge.

Endelig blev drømmen om en fleksud-
dannelse berørt. Det var den, der skulle 
have givet de ”yderste 20 procent” chan-
cen, men som endte med den kombinerede 
ungdomsuddannelse. Som Hanne Pontop-
pidan sagde, så ”afslører jeg vist ingen hem-

melighed, når jeg på linje med næsten alle 
andre med interesse for og viden om pro-
blemfeltet er skuffet. Den kombinerede ung-
domsuddannelse rammer indholdsmæssigt 
forkert”, og det forventede optag på 2.500 
unge er ”helt ude i skoven”.

- Optaget bør afhænge af de unges be-
hov for uddannelse og ikke kvoter og bud-
gettal, sagde hun og fik øjeblikkeligt klap-
salver fra forsamlingen, der dog blev endnu 
kraftigere efter hendes sidste budskab, nem-
lig en opfordring til arbejdsgiverne, der lød:

- Giv os arbejdsglæden tilbage, anerkend 
vores viden og erfaringer, respektér lærerne 
som de professionelle og respektér Uddan-
nelsesforbundet og vores tillidsrepræsen-
tanter som lærernes talerør. •

Både den skriftlige og den mundtlige be-
retning ligger på uddannelsesforbundet.dk

NEJ igen igen 
For tredje kongres i 
træk var sundheds-
forsikringer på dags-
ordenen - og for tred-
je gang blev der sagt 
massivt nej tak. Et 
medlem fra Køben-
havns Tekniske Skole 
ønskede at få genind-
ført det individuelle 
medlemstilbud, som 
var i det gamle DTL, 
men som blev afskaf-
fet i forbindelse med 
fusionen og oprettel-
sen af Uddannelses-
forbundet.

METTE VESTERDAL,  
KØBENHAVNS KOMMUNES  
UNGDOMSSKOLE

Det er at arbejde hen imod en el-
ler anden form for overenskomst-
aftale, hvor der rent faktisk går 
en reel forhandling forud. Det vil-
le sende et signal om, at man kun-
ne se fremad. Processen sidst var 
en skamplet på demokratiet. Og så 
synes jeg, det er vigtigt at arbejde 
for at få tillidsrepræsentanternes 
aftaleret tilbage. 



TINE MATHIESEN HAGEN,  
AMU-FYN

Jeg er gammel ”metaller” og forstår nok ikke, 
at man kun diskuterer arbejdsvilkår og ikke 
løn her. Vi skal selvfølgelig fastholde ordent-
lige arbejdsvilkår, men en højere løn vil til-
trække nye lærere, og det er svært at rekrutte-
re nye, dygtige lærere i min branche på grund 
af den lave løn. Jeg er bekymret for, om fag-
bevægelsen vil rejse sig igen efter den svine-
streg, der blev begået ved OK-13. Men når det 
gælder arbejdstid, slår det mig også, at jeg nok 
er for meget ”metaller” til at forstå, at nogen 
vil kæmpe for at sidde hjemme og forberede 
sig. Jeg vil gerne have lov til at forberede mig 
– men det er lige meget, hvor jeg skal gøre det.

Det er ikke nemt at træde op på en 
scene, efter at den foregående ta-
ler fik stående ovationer. Men det 

er nok særligt svært, når man er undervis-
ningsminister og skal møde de lærere, som 
man har udsat for et lovindgreb om deres 
arbejdsvilkår efter en månedlang lockout.

Så da undervisningsminister Christine 
Antorini (S) stillede sig bag talerstolen ef-
ter at have hørt den mundtlige beretning fra 
Uddannelsesforbundets formand Hanne 
Pontoppidan, som skarpt kritiserede rege-
ringens adfærd, var det første, ministeren 
gjorde, at anerkende lærerne:

- Jeg vil gerne være den første til at an-
erkende den kæmpe forskel, I gør hver dag 

” Hvad gik der galt, Antorini?”

Undervisnings- 
ministeren stillede 
op til spørgsmål foran 
knap 300 delegerede, 
da hun var gæstetaler 
ved Uddannelsesfor-
bundets kongres.

MARTIN RANTZAU,  
AOF HJØRRING 
DAGHØJSKOLE

Det kan opsummeres i ét 
ord: tryghed. Hvis vi skal 
kunne skabe en mærk-
bar forskel og tryghed 
for andre, skal vi selv op-
leve den tryghed. Det, at 
den danske model er så 
udfordret, sætter en helt 
ny dagsorden. Vi vil ger-
ne kvalitet i uddannel-
serne, men det er økono-
mien, som sætter dags-
ordenen.

med de elever, I har med at gøre. Vi aner-
kender jeres viden og kompetencer. Men 
derfor kan vi godt være uenige om, hvordan 
tingene bedst gøres, lød det fra ministeren.

Og med henvisning til hovedbestyrel-
sens skriftlige beretning havde hun en bøn 
til forsamlingen:

- I stedet for en mod-dagsorden bør i 
rejse en med-dagsorden i forhold til kvali-
tet. Vi vil ikke altid være enige, men vi har 
fælles interesse der.

Efter en kort tale uden væsentlige ny-
heder svarede undervisningsministeren på 
spørgsmål fra salen.

Anna Birke, der er formand for sektionen 
for dansk som andetsprog lagde ud med at 

konstatere, at sprogcentrenes økonomi er 
så presset af udbudsrunder, at man mange 
steder kun har otte lektioner om ugen. Det 
levner ikke tid til at undervise i demokrati 
og medborgerskab.

- Overholder det intentionen i loven? 
Og hvis ikke, hvad gør vi så? ville hun vide.

- Vi følger kvaliteten tæt, sagde Chri-
stine Antorini og fortsatte:

- I forlængelse af den KORA-rapport, som 
viste, at kvaliteten svinger meget derude, har 
vi bedt KORA gå i dybden med en supple-
rende undersøgelse. Den kommer til januar 
og skal ligge til grund for, hvad vi skal gøre.

KORA er kommunernes og regionernes 
forskningsinstitut.

          KONGRES 2014 
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HENRIK HOLM  
SANDBYE,  
VESTEGNENS  
SPROG- OG  
KOMPETENCECENTER

Det er at fastholde sam-
menholdet i vores fagfor-
ening, så vi kan modvirke 
yderligere forringelser på 
vores arbejde. Jeg tror, vi 
skal gøre det ved at sam-
arbejde med de øvrige fag-
foreninger på det offentli-
ge område. 

Derefter fik uddannelsesledernes formand, Steen Devantier, ordet:
- Efter erhvervsskole- og gymnasiereform tror du så, der kommer flere 

på ungdomsuddannelserne? Eller tror du, som jeg, at der kommer færre? 
Er de 2.500 pladser på den nye kombinerede ungdomsuddannelse nok til 
alle dem, der ikke klarer de nye adgangskrav?

Undervisningsministeren slog fast, at den kombinerede ungdomsuddan-
nelse ikke skal være svaret alene.

- Der er fri adgang til at tage 10. klasse eller den nye erhvervsrettede 
10. klasse, der er produktionsskoler og egu, så der er alternativer. Der er 
en palet af muligheder, vi skal bruge til dem, som ikke kommer ind på en er-
hvervsuddannelse på grund af adgangskravet, sagde hun.

Per Nielsen, der er formand for produktionsskolelærerne, ville vide, hvad 
der gik galt i forhold til OK-13:

- Hvordan kunne man lave en lov 409, som fjerner den lokale aftaleret? 
Man lavede en kattelem, som betyder, at ledelsen kan lave lokalaftaler, hvis 
de vil, men du var hurtigt ude at sige, at det skulle de ikke.

- Jeg hører jeres kritik. Men jeg synes faktisk, at loven giver mange mu-
ligheder for det lokale samarbejde mellem tillidsrepræsentanter og ledere, 
selv om det forudsætter en reel dialog. Men jeg synes, loven fortsat giver 
jer et stort råderum. Og på alle arbejdspladser spiller tillidsrepræsentanter 
en super vigtig rolle, sagde undervisningsministeren.

Fællestillidsrepræsentanten på Roskilde Tekniske Skole, Ole Minnet, var 
bekymret for de elever, der får forringet deres muligheder for vejledning, 
fordi der er skåret kraftigt i den.

- Det er pistolføring over for de mange sårbare unge. Grunden til, at de ikke 
gennemfører, er, at der ikke er praktikpladser nok. Skolepraktik er ikke nok. Og 
den ydelse, de får, har især ældre elever svært ved at klare sig for, sagde han.

Hertil svarede Christine Antorini:
- De unge kan altid få kvalificeret, individuel vejledning via E-vejlednin-

gen på både telefon, sms og mail. Og nej, arbejdsgiverne skal ikke længere 
lurepasse, når krisen er slut. De er forpligtede til at skaffe ordinære prak-
tikpladser, og vi er i dialog om det. Vi har også sat 100 millioner kroner af 
til at hjælpe små virksomheder i gang med lærlinge. Men det er ikke mig, I 
får til at tale praktikpladscentre ned, for det er en rigtig god mulighed sam-
men med de ordinære praktikpladser.

Tiden var gået og Uddannelsesforbundets formand takkede ministeren, 
for at have stillet op på øretævernes holdeplads, som hun sagde. •

Undervisningspris
til it-ildsjæl
Faglærer Kenneth Tandrup Jensen fra EUC Sjælland 
fik årets Undervisningspris, som uddeles af forla-
get Praxis i samarbejde med lærerne og ledernes 
organisationer.

- Kenneth er en ildsjæl, som hele tiden har fokus på 
elevernes trivsel og læring. Han sørger for at kolle-
ger bliver ført ind i it-verdenen. Han har ganske en-
kelt vækket interessen for den digitale verden hos 
størstedelen af skolens øvrige personale til gavn for 
eleverne, sagde forlagsdirektør Thomas Skytte ved 
overrækkelsen.

Og Kenneth Tandrup Jensen takkede for prisen 
blandt andet med følgende ord:

- Det er fint med it, sociale medier og så videre, men 
det nytter ikke, hvis ikke lærerne kan finde ud af at 
bruge det. Så det har jeg brugt meget tid på. Lærer-
ne lærer at arbejde med det, de laver simple øvelser, 
som de kan bruge i deres undervisning. Jeg håber, 
at vi på skolen kan lave nogle fælles udviklingsda-
ge, hvor alle lærerne kan deltage, og hvor vi kan ar-
bejde videre med de forskellige digitale muligheder. 
Tak for prisen, jeg er meget stolt af den.

Med prisen følger et rejselegat på 30.000 kroner

LARS SKOVMAND,  
JOBCENTER ALBERTSLUND

Vi skal have knyttet arbejdsmiljørepræsentan-
ter og tillidsrepræsentanter tættere sammen. 
Begge arbejder for at fremme trivslen på ar-
bejdspladsen, og er inde omkring nogle af de 
samme arbejdsområder. Det kunne være godt 
hvis forbundet kunne understøtte et netværk 
for arbejdsmiljørepræsentanter, så vi har et 
sted at mødes og udveksle erfaringer på sam-
me måde, som tillidsrepræsentanterne gør. Vi 
sidder meget alene. Og så kunne jeg godt tæn-
ke mig, at forbundet arbejder for at få nogle 
flere ”skal-elementer” ind i Lov om Arbejds-
miljø. Der er for mange hensigtserklæringer 
og for lidt krav, som den er nu.



PIA HÆSTRUP,  
VUC LYNGBY

Det er at være super op-
mærksomme på, at tillids-
repræsentanterne i den 
grad er pressede og at give 
dem opbakning og forståel-
se. Det er helt vildt forskel-
ligt, hvordan tingenes til-
stand er på de forskellige ar-
bejdspladser! Vi er i en skrø-
belig periode, og den indivi-
dualisering, som er kommet 
snigende med lov 409, gør, 
at det mere end noget andet 
gælder om at stå sammen.

MICHAEL PORTEFEE PEDERSEN LEX, 
TECH AALBORG

Det vigtigste må være at fokusere på lærernes 
opgaver – på opgavepligten i stedet for tilste-
deværelsespligten, som kommunerne jo er an-
svarlige for. Og der skal være tid nok til ordent-
lig forberedelse. Det er helt centralt for både 
elever og undervisere. Det handler om kva-
litet og ikke kvantitet, og det er dét, Uddan-
nelsesforbundet skal kæmpe for. Problemet 
og udfordringen er også solidariteten i fagbe-
vægelsen og den interne organisering på sko-
lerne. Derfor er jeg også glad for, at vi nu har 
fundet sammen med de andre fagforeninger 
i Forhandlingsfællesskabet. Solidariteten er 
det eneste, der kan redde den danske model.

Vi støtter jer gerne fremover – også under 
overenskomstforhandlinger. I kan altid finde 
mit telefonnummer på vores hjemmeside. 
Vi ved for eksempel, hvordan man murer 
Undervisningsministeriet til, hvis det skulle 
komme dertil ...”

MIE HOVMARK, ERHVERVSSKOLERNES
ELEV-ORGANISATION (EEO)

          KONGRES 2014 

Uddannelsesforbundets nye hovedbestyrelse
Bagerst fra venstre: Mogens Larsen 
(observatør), Børge Pedersen (næstformand), 
Per Nielsen, Anna Konstantelos Birke,  
Gitte Bech Larsen, Steen Devantier,  
Per Struwe og Kirsten Christensen.
Forrest fra venstre: Lotte Klein,  
Morten Bay, Jan Andreasen, Martin Filt  
og Hanne Pontoppidan (formand).
Peter Ølgaard mangler på billedet.

Da jeg stod her for tre år  
siden, var jeg meget optimistisk. 
Men det overgreb, vi var ude 
for med OK-13, trak meget 
ned på positivlisten. Man har 
trukket energien ud af hele 
undervisningssektoren,  
og det er en katastrofe!”

BENTE SORGENFREY,  
FTF

Vi er nødt til at have en tro på, at 
det kan blive bedre. I skal bruge 
kongressen til at drøfte, hvordan 
I kan gøre jeres situation bedre. 
Jeg fik engang et godt råd af en 
socialrådgiver: Når man står  
i lort til halsen, skal man  
ikke bøje nakken!”

ANDERS BONDO CHRISTENSEN, 
LÆRERNES CENTRAL- 
ORGANISATION (LC)



Randager 90, 2620 Albertslund
7020 2810, forlaget@synope.dk
www.synope.dk

BEGYNDERSYSTEMER
Til DU3
Modul 1: På vej til dansk
Modul 2: Videre mod dansk

Til DU2
Modul 1: Vi taler dansk 1

 NU EKSTRA 
 ØVELSER TIL              ARBEJDSMARKEDS-
    DANSK

“ P å allerhøjeste
kvalitetsniveau... ”

“ Vil sætte nye  
kvalitetsstandarder  
for grundbøger i dansk  
som andetsprog”.

Af anmeldelse fra Uddannelsesbladet 4/2012

               SOLGT TIL 

                          
SPROGKURSER

 I MANGE 
 LANDE

Systemerne prioriterer ministeriets obligatoriske emner 
og ’Arbejdsmarkedsdansk’:
• Arbejde
• Uddannelse
• Hverdagsliv  / medborgerskab

Supplerende materialer til bøgerne:
• Lyd�ler til praktisk udtaletræning
• Stort  udvalg af supplerende øvelser 
• Rettenøgle  for selvstændigt arbejde 



38

Når vi henter vores børn i daginstitution, kø-
rer på vejene eller får samlet vores affald er 
vi vant til, at det er det offentlige, som leve-
rer varen. Men i de senere år er det oftere 
og oftere en privat leverandør, som overta-
ger opgaverne. Især velfærdsopgaver, som 
uddannelse og ældrepleje bliver i højere og 
højere grad udsat for konkurrence mellem 
private og offentlige udbydere.

Trods denne tydelige tendens viser flere 
undersøgelser, at der findes meget lidt do-
kumentation af, hvad det så betyder for kva-
liteten, økonomien og medarbejderforhol-
dene på velfærdsområderne.

Det har et nyt forskningsprojekt med 
forskningsleder Ole Helby Petersen fra RUC 

i spidsen tænkt sig at gøre noget ved. Der-
for fik han – og resten af projektet – Ud-
dannelsesforbundets Pris, der blev uddelt 
på forbundets kongres. I begrundelsen for 
prisen og de medfølgende 25.000 kroner 
blev det netop fremhævet, at der mangler 
viden om området, og at forskningsprojek-
tet derfor er ”meget tiltrængt”.

Flere spørgsmål end svar 
Der er to hovedmodeller for, hvordan man 
skaber konkurrence om offentlige opga-
ver: udlicitering, hvor en opgave ryger i ud-
bud blandt offentlige og private leveran-
dører, og såkaldte fritvalgsordninger, hvor 
borgerne kan vælge mellem en offentlig og 

”Konkurrence vedrører os alle”
Hvad sker der med 
kvaliteten, prisen 
og medarbejdernes 
forhold, når man skaber 
konkurrence om offentlige 
opgaver? Det vil et nyt 
forskningsprojekt finde 
ud af. Derfor fik projektet 
Uddannelsesforbundets 
Pris på 25.000 kroner.

"Når man foretager store ændrin-
ger i samfundet, bør det være base-
ret på viden. Vi er utrolig glade for 
prisen og har meget brug for penge-
ne," sagde en glad professor Eva Sø-
rensen fra RUC, da hun på vegne af 
hele forskerholdet modtog Uddannel-
sesforbundets Pris på 25.000 kro-
ner. Forskningsleder Ole Helby Peter-
sen var bortrejst og kunne derfor ikke 
deltage.

          KONGRES 2014 
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UDDANNELSESFORBUNDETS  
BEGRUNDELSE: 
Konkurrenceudsættelsen rammer i stigende grad velfærdsområderne. 
Vi oplever allerede, at uddannelsesområdet bliver ramt, eksempelvis 
på sprogcenterområdet, og det er overvejende sandsynligt, at det i nær 
fremtid vil ramme andre dele af uddannelsesområdet. Da der samtidig 
findes meget begrænset viden om konkurrenceudsættelsens effekt på 
kvalitet, økonomi og medarbejderforhold, finder Uddannelsesforbun-
det forskningsprojektet meget tiltrængt, fordi det kan skabe forsknings-
baseret og uafhængig viden, der kan kvalificere den offentlige debat og 
fremtidige beslutninger. 

PROJEKTET

•  ”Dokumentation ved effekter af konkurrenceudsættelse” blev påbe-
gyndt i foråret 2014 og løber mindst to år frem. Der bliver offentlig-
gjort 10 del-rapporter undervejs. Målet med projektet er at kvalificere 
den offentlige debat om konkurrenceudsættelse via uafhængig, forsk-
ningsbaseret viden.

•  Projektet har samlet en række af de førende danske forskere og skal 
dokumentere effekter af konkurrenceudsættelse inden for både tekni-
ske områder og velfærdsområder. 

•  Forskningsprojektet er den hidtil største undersøgelse af erfaringerne 
med konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver. Du kan læse mere 
om det på www.ruc.dk/effektdoko 

”Konkurrence vedrører os alle” Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.dk

Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt 
fremmøde i a-kassens kontakttid. 

Regionscentre
Odense
Klaregade 7, 1. · 5000 Odense C
Tlf: 7010 0018

Esbjerg
Skolegade 81, 3. · 6700 Esbjerg
Tlf: 7010 0018

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 · 8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

Aalborg
C. W. Obels plads 1 B, 1. · 9000 Aalborg
Tlf: 7010 0018

København
Hestemøllestræde 5 · 1464 København K
Tlf: 7010 0018

Åbningstider
Man - tors: 10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Vil du have en personlig samtale, aftaler 
du en tid ved at ringe på tlf. 70 10 00 18. 

Du kanogså sende en mail via hjemmesiden.    

en eller flere private leverandører. Konkurrence-
udsættelse er paraplybetegnelsen, som dækker 
begge modeller.

Men hvorfor er det vigtigt at afdække effek-
terne ved konkurrenceudsættelse?

Ifølge forskningslederen er det ikke kun vig-
tigt, men et af de vigtigste spørgsmål, samfun-
det står over for.

- Det vedrører jo os alle. Det handler om din 
og min hverdag, fordi vi taler om service- og vel-
færdsydelser, som vi alle modtager på daglig el-
ler hyppig basis, siger han og uddyber:

- Når vi ser så tydelig en stigning i konkurren-
cen om offentlige opgaver, skal vi som samfund 
overveje helt grundlæggende spørgsmål. Hvor 
meget skal være offentligt og privat? Hvilke for-
dele og ulemper er der? Hvordan vil man på læn-
gere sigt indrette den offentlige sektor? Hvor stor 
skal den være? Og i et endnu bredere perspektiv: 
Hvad betyder det for demokratiet og gennemsig-
tigheden, når flere opgaver udliciteres?

Spørgsmålene er mange, men svarene er få. 
Derfor strander en debat om privat versus offent-
lig ofte mellem for og imod. Der mangler velfun-
deret og uafhængig viden, som kan kvalificere de-
batten og de fremtidige beslutninger. Det er må-
let med forskningsprojektet.

Mere konkurrence på uddannelse
Ole Helby Petersen vurderer, at også uddannelses-
området vil blive yderligere udsat for konkurrence.

- Det klare svar er ja. Vi ser det allerede med 
eksempelvis danskuddannelserne. Det er på vej 
på alle områder, og på uddannelsesområdet kan 
vi også forvente, at det vil sprede sig yderligere. 

Det står dog sløret, hvad konsekvensen vil være.
- De analyser, vi hidtil har set, giver ingen klare 

svar. Der er en tendens til forringede medarbej-
dervilkår og besparelser ved udlicitering, men 
der er ikke dokumentation for, at kvaliteten bli-
ver hverken bedre eller dårligere, selv om der er 
indikationer på det sidste i nogle af undersøgel-
serne. Men det er nogle af de svar, vi vil forsøge 
at give med vores forskning, så forhåbentlig er vi 
klogere om nogle år.

Men, siger Ole Helby Petersen:
- Vores foreløbige resultater indikerer, at der er 

en afvejning mellem pris og kvalitet, og at man ikke 
altid kan få det samme, når man vil betale mindre. 
Det er ikke så overraskende. Det betyder, at man 
som offentlig sektor står overfor et valg i forhold 
til omkostninger og den kvalitet, vi som samfund 
gerne vil have i vores ydelser. Det er et valg, som 
politikerne i stigende grad bliver nødt til at træffe. •
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Lærernes Centralorganisation har iværk-
sat blokade over for UCplus' sprogcen-
tervirksomhed i forlængelse af gentag-
ne mislykkede forsøg siden primo 2012 
på at opnå overenskomstdækning med 
UCplus.

Blokaden omfatter samtlige medlemmer 
af LC's medlemsorganisationer - herun-
der Uddannelsesforbundet - og indebæ-
rer, at intet medlem må søge eller lade 
sig ansætte i stillinger ved UCplus. Blo-
kaden trådte i kraft ved døgnets begyn-
delse den 10. juni 2014.

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin

Kombinerer studietur og undervisning · Opgaver og idéoplæg
Tlf. 8646 1060 · berlin@email.dk

www.berlinspecialisten.dk
NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL FLENSBURG OG HAMBURG

BLOKADE  
mod UCplus'  
sprogcentervirksomhed

LÆSERBREVE

Erhvervsuddannelsesreform 
på vej mod kuldsejling

En række formænd for de danske underviserorganisatio-
ner har i et debatoplæg i Politikken den 30. oktober påpe-
get, at vi i det danske uddannelsessystem ud over at skulle 
uddanne til et arbejdsliv også skal have fokus på helt ba-
sale, alment dannende kompetencer. Kompetencer, som de 
er bekymrede for, er ved at forsvinde ud af et uddannelses-
system, hvor økonomisk trimning synes at være vigtigere 
end uddannelsernes indhold og alment dannende aspekter.

Målet med uddannelsessystemet er ikke alene at sikre 
kompetent råstof til arbejdsmarkedet her og nu, men også 
borgere, der kan begå sig i et demokratisk samfund, på ar-
bejdsmarkedet og i uddannelsessystemet på den lange bane 
og magte deres egen nære tilværelse, skriver formændene.

Som ledere for de ikke formelle skoleformer deler vi helt 
disse synspunkter. Inden længe står blandt andre produk-
tionsskoler, daghøjskoler og ungdomsskoler sammen med 
erhvervsskolerne over for at skulle implementere den nye 
kombinerede ungdomsuddannelse. Hidtil har det ikke lige-
frem været vovemod og kikkerten stillet på det lange sigte, 
der har præget lovarbejdet,

Meget tyder på, at det mere er Finansministeriet end Un-
dervisningsministeriet, der står for ”pædagogikken”. Så der 
skal tænkes kreativt rundt om på skolerne. Opgaven bliver 
i sidste instans at give en trængt gruppe af unge en ung-
domsuddannelse, som de gerne skulle have glæde af gen-
nem hele livet. •

Steen Devantier

formand for Uddannelseslederne

i Uddannelsesforbundet

Præcisering

I min præsentation som sektionsformandskandidat i sep-
tembernummeret af Uddannelsesbladet er der en sæt-
ning, der kan misforstås, så man fejlagtigt kan få den op-
fattelse, at konfliktende og ikke konfliktende ifølge HB’s 
forslag på kongressen i 2011 ikke skulle betale det samme 
i konfliktkontingent.

Der stod: ”Et konkret resultat i denne valgperiode har 
været, at det på kongressen i 2011 mod HB-flertallets ind-
stilling lykkedes at få flertal for, at konfliktstøtte/kontin-
gent skulle bæres ligeligt af alle i Uddannelsesforbundet, 
uanset om man er i konflikt eller ej.”

Vores forslag, som blev vedtaget, indebar, at konflikt-
støtten blev hævet til et niveau, der gennemsnitligt gav fuld 
dækning for løntab og samtidig blev konfliktkontingentet 
ifølge vores forslag hævet tilsvarende, så forslaget var fi-
nansieret. Både i vores forslag og i HB’s forslag til kon-
fliktkontingent skulle konfliktende og ikke konfliktende 
betale ens kontingent. •

Henning Madsen
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NYE BØGER ANMELDELSER

 Bastarden - krimi lix 30
Af Bjarne Bentzen. Skriveforlaget 2013. 338 s. 
229 kr. v/min. 12 eks. 30% rabat + gratis læ-
rervejl. og elevark

    

Denne krimi-letbog handler om politiets efter-
forskning af en række dødsfald, der snart viser 
sig at være mord. Bogen, der har et lixtal på 30, 
henvender sig til voksne med læsevanskelighe-
der, men kan fx også bruges i ungdomsskolen 
og på produktionsskoler.

I bogen følger vi efterforskeren, Nikoline, og 
folkene omkring hende, som skal opklare mor-
det på avisanmelderen, Manfred Kähler. En lil-
le blodplet på anmelderens skjorte afslører, at 
Kähler ikke er død af naturlige årsager. I den ef-
terfølgende tid sker der flere mystiske dødsfald, 
alle mænd, og efterforskningsgruppen arbejder 
ihærdigt på at finde en fællesnævner blandt of-
rene. Omdrejningspunktet i kriminalhistorien er 
Nikoline, og vi hører også om det kærestefor-
hold, hun har med en af sine kollegaer.

Strukturen i bogen er udformet lidt som en 
rapport, og det virker rigtig godt, at kapitelover-
skrifterne fx angiver tid (ugedag) og sted. Re-
portageformen samt de ret korte kapitler er med 
til at overskueliggøre læsningen, hvis man er en 
elev med læsevanskeligheder.

Til bogen følger en lærervejledning. Der er 
kopiark med læse og forstå-spørgsmål, men de 
kommer dog hurtigt til blot at tjene som tjeks-
pørgsmål for, om eleven nu også har fået læst 
på lektien. I lærervejledningen bliver også de lidt 
mere vanskelige ord i bogen opremset, kapitel 
for kapitel. Forfatteren kunne godt her have la-
vet nogle forslag til sproglige opgaver opbygget 
omkring disse ord og deres betydning.

Plottet i bogen er egentlig udmærket, og 
læseren er da også grebet af spænding på de 
sidste sider. Dog virker sproget og formulerin-
gerne ret tunge enkelte steder i bogen. Sæt-
ningsstrukturen i bogen er rigtig mange steder 
opbygget af indskudte sætninger. Fx sætnin-
gen "Vi vil under ingen omstændigheder be-
holde dig her, til dommeren, om ikke ret længe 
har fået givet dig et tilhold, om, på hendes be-
gæring, ikke at opsøge Maibritt Langvad, hver-
ken på adressen i Virum eller nogen andre ste-
der" (s. 233). De mange indskudte sætninger 
kan gøre, at elever med læsevanskeligheder 
mister overblikket i deres læsning. Det er rigtig 
ærgerligt, da projektet i sig selv - at lave krimi-
nalroman for svage voksne læsere - er ganske 

godt tænkt. Dog gør det manglende sproglige 
fokus og den kryptiske sætningsstruktur, at bo-
gen desværre ikke får så mange point.

Lotte Max Bank

 Procespsykologi. Facilitering af øvel-
ser i grupper og teams
Af Thomas Duus Henriksen. Akademisk 2014. 
264 s. 349 kr.

    

Med undertitlen Facilitering af øvelser i grupper 
og teams er det helt naturligt, at størstedelen af 
denne bogs tekst udgøres af øvelser. Samlin-
gen er opdelt i tretten kapitler med vigtige em-
ner inden for procespsykologi. Et tilfældigt re-
præsentativt eksempel er kapitel 4 med over-
skriften Samarbejde eller konkurrence.  Herun-
der finder læseren øvelser som Samarbejde el-
ler solidaritet, Konkurrencens sociale og emo-
tionelle virkninger samt Individuel konkurren-
ce. Af andre kapitler kan nævnes Gruppekon-
trol under opgaveløsning, Den sociale interak-
tion og Gruppebeslutninger.

Ideen er – ifølge pressemeddelelsen – at 
præsentere en metode, som bringer konkrete 
øvelser og aktiviteter ind i kursuslokalet. Ide-
en er at skabe en procesorienteret læreproces.

Gruppedynamiske øvelser som pædagogisk 
hjælpemiddel har været anvendt i mange for-
skellige sammenhænge siden 1960'erne, og 
øvelserne har været af vidt forskellig kvalitet 
og har givet større eller mindre afkast i form af 
viden og praktisk handling. Ofte har det været 
såkaldte samarbejdsøvelser, hvor design og in-
struktion har været nøje struktureret. Kritikken 
har været, at de ikke er virkelighedstro og ikke 
medtager for eksempel økonomiske forhold i 
situationen. Her op mod citeres Brown i den-
ne bogs indledning for, at formålet med en gi-
vet øvelsen er eksperimentet.

Gennemspilning af en udvalgt proces har 
som formål at ”dyrke og fremhæve og ekspone-
re sådanne særlige kvaliteter ved virkeligheden, 
som man ønsker at gøre til genstand for under-
søgelser.” Efter Steen Høyrups indledning giver 
forfatteren selv en fyldig instruktion til gruppe- 
og procespsykologi.

Det er særdeles velgørende at læse en så 
velskrevet og vedkommende bog som denne. 
Teksten til øvelserne omfatter både instrukti-
on, guide til igangsætter og forfatterens løben-
de overvejelser over præsentationen af stoffet. 
Ja, og så spænder indholdet usædvanligt vidt, 

Redaktionen har modtaget følgende bøger. 
Nogle af dem vil blive anmeldt i kommende 
numre af Uddannelsesbladet.

LÆRING OG VEJLEDNING I PRAKSIS
Af Mine Rasmussen. Akademisk 2014.  
176 s. 299 kr.

I STEDET FOR BARE AT SKRIGE. Ungdomst-
hriller
Af Elin Nilsson. Turbine 2014. 316 s.  
299,95 kr.

KLASSEKAMP FRA OVEN. Den danske sam-
fundsmodel under pres
Af Lars Olsen m.fl. Gyldendal 2014. 200 s. 
199,95 kr.

BRILLER TIL SOFIA
Af Tina Torp Aaby & Jakob Helbig (foto).  
Turbine 2014. 36 s. 249,95 kr.

IDEOLOGIERNES KAMP
Af Peter Frederiksen. Systime 2014. 263 s. 
240 kr. Fås også som iBog

ANGSTEN FOR OPDRAGELSE
Af Per Bjørn Foros & Arne Johan Vetlesen. 
Klim 2014. 276 s. 299 kr.

SAMFUNDSSTATISTIK 2014 - med den  
digitale håndbog
Af Henrik Arbo Bähr m.fl., red. Columbus 
2014. 154 s. 104 kr. inkl. cd-rom

DIE BERLINER MAUER - historien, skæbnerne 
og den tyske genforening
Af Lasse Soll Sunde. Gyldendal 2014. iBog 
180 s. 50 kr.

PULS 2. GRUNDBOG
Af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira.  
Alfabeta 2014. 130 s. 289 kr. inkl.  
interaktiv website

USA NOW
Af Annegrethe Rasmussen m.fl. Columbus 
2014. 185 s. 169 kr.

UDEN AT VIDE DET. Ungdomsthriller
Af Irma Lauridsen. Turbine 2014. 124 s. 
249,95 kr.

HVAD NU HVIS... - om unge med OCD
Af Per Straarup Søndergaard. Turbine 2014. 
133 s. 249,95 kr.

MINDFULNESS ARBEJDSBOG.  
Et 8-ugers forløb i udvikling af bevidst nærvær
Af John Teasdale m.fl. Akademisk 2014. 
272 s. 399 kr.

YATZY. Ungdomsroman
Af Harald Rosenløw Eeg. Turbine 2014.  
206 s. 279,95 kr.
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idet der både er pædagogisk lav-praktisk stof 
og faglig relevant konsulentperspektivering til 
alle øvelser.

Et eksempel kan være, hvordan det gøres til 
et frugtbart bidrag til læring, at antallet af perso-
ner ikke umiddelbart går op med det, som øvel-
sen er tænkt til? Så følger en lille diskussion af 
fordele og ulemper ved at lade to personer have 
samme funktion, lade én ”sidde over” eller an-
det. Stof til eftertanke, nye tanker, ny læring og 
ændret handling.

Udgangspunktet for hele udviklingsarbejdet 
er den altid realistiske, men mere eller mindre 
iscenesatte virkelighed. Hvilke overvejelser og 
erfaringer ligger der bag, at skabelonen i mo-
dellen her er praktiske øvelser, der efterfølges 
af teori og ændret handling? Disse spørgsmål 
stille og diskuteres på en både forståelig og an-
vendelig måde i bogen.

Forfatter og forlag præsenterer bogen som 
havende særlig ”interesse for konsulenter og 
undervisere, der beskæftiger sig med organi-
sation og ledelse, og som ønsker metoder til 
at gøre deres undervisning mere øvelsesori-
enteret.”

Undertegnede er ret sikker på, at Thomas 
Duus Henriksen ikke har haft det i tankerne.  
Men vi er mange med erfaring fra ruskurser, di-
verse lederseminarer, spejderlederbevægelsen 
og lignende, der har haft god gavn og moro af 
den traditionelle måde at realisere gruppedyna-
mik. Men taget på ordet, som produktudviklin-
gen af dette pædagogiske felt udfoldes i den-
ne bog, kan man kun glædes og ønske held og 
lykke til alle kommende deltagere i gruppedy-
namiske øvelser.

Allerbedste anbefaling til inspiration og prak-
tisk anvendelse for alle, for hvem god, kontakt-
fuld gruppeliv betyder noget.

Marianne Bindslev

 Sommeren på Carlsholm.  
Historisk roman
Af Vibeke Bruun Arildsen. Turbine 2014. 220 
s. 279 kr.

    

Én sommer og fem unge. Den 16-årige hus-
mandsdatter Nethe, den jævnaldrende bør-
nehjemspige Hansine og den fine frøken Lu-
ise, der hver især forelsker sig: Nethe i barn-
domsvennen Ib og både frøken Luise og Han-
sine i skyttens søn Peter. Som i så mange an-
dre kærlighedshistorier er forelskelserne ikke 

uden konsekvens.
Sommeren på Carlsholm er en historisk ung-

domsroman om kærlighed og vilde unge hjerter. 
Handlingen foregår omkring år 1900 på godset 
Carlsholm, hvor vi følger de fem unge i deres 
forskellige liv. Frøkenen keder sig ovenpå i de 
fine magelige stuer, og de andre unge knokler 
en vis legemsdel ud af bukserne, mens de dis-
kuterer andelsbevægelsens spæde start, solida-
ritet, uddannelse til piger og stemmeret til alle.

Romanen starter blidt og stille, men opbyg-
ger efterhånden en spænding i sine beskrivel-
ser af de forskellige unges liv med en god puls 
i handlingen. Personbeskrivelserne er deltal-
jerede. Bondepigens liv og kvaler som karak-
ter er godt beskrevet med en let, livlig og fly-
dende dialog.

Det er det stille drama med forhåbninger for 
fremtiden, bogen beskriver. Romanen giver en 
historisk indsigt i tidligere kultur- og arbejdsliv, 
og læseren får et bud på, hvordan det var i gamle 
dage, måske en anelse karikeret, men bogen er 
en fin lille historie om venskaber og deres vær-
di. Jeg forstår udmærket, at man ønsker både 
at indflette indsigt om kærlighedskvaler og hi-
storiske fakta i samme bog, for vores unge læ-
sere skal jo have noget med sig i form af alvor-
lig læring om tidligere tiders samfund, men des-
værre giver det mig en fornemmelse af at sæt-
te sig mellem to stole.

På trods af den lille anke er det stadig en 
fin roman.

Ada Helene Kragh

 Elevens læring og udvikling
Af Sanne Lillemor Hansen & Hanne Schneider, 
red. Gyldendal 2014. 178 s. 203 kr.

    

Elevens læring og udvikling – at skabe fælles-
skaber og lede lærerprocesser  er sidste nyt i 
serien Gyldendals Lærerbibliotek. Bogen inde-
holder otte artikler om elevens læring og udvik-
ling i sociale relationer i skolen. Redaktionens 
bestræbelse er at være i overensstemmelse 
med læreruddannelsens mål for, hvad den stu-
derende skal lære at kunne gøre. Det er, at ”Den 
studerende kan alene og i samarbejde med an-
dre skabe fællesskaber og facilitere elevers læ-
ring og udvikling, lede læreprocesser, der tilgo-
deser udvikling af individuelle, sociale og kom-
munikative kompetencer samt konflikthånd-
tering i mangfoldige sociale sammenhænge”.

Dette overordnede  kompetencemål med at 

igangsætte og udvikle læreprocesser kan – iføl-
ge denne bog – betragtes som en treklang af 
delmål for kompetence, viden og færdigheder. 
Derfor er bogen bygget op af otte kapitler, der 
hver er forfattet som en artikel, hvor et udvalgt 
tema udfoldes som henholdsvis kompetence-
mål, vidensmål og færdighedsmål.

Det fremgår således tydeligt, ”hvilken viden 
der forventes, den studerende kender til, forstår 
og kan anvende, og hvilke færdigheder den stu-
derende forventes at kunne” (bogens indled-
ning). Alt i alt, hvordan det er muligt at anvende 
sin praktiske og teoretiske viden til løsning af 
faglige og professionelle opgaver.

Temaet i de otte kapitler udgør hver især en 
brik i læring og udvikling. Første kapitel om Læ-
ring er skrevet af Knud Illeris, professor i livslang 
læring. Her bliver basis i læring forstået som en 
proces med flere deltagende parter trukket klart 
op. På alle måder en relevant og nyttig appetit-
vækker til indføring i det (evigt aktuelle) spørgs-
mål om, hvordan mennesker tilegner sig ny vi-
den – med eller uden tvang – og erkendelse. De 
følgende kapitler omhandler: Udvikling, Relatio-
ner, Klasseledelse, Kommunikation og samar-
bejde, Vejledning, Konflikt og Inklusion.

Alle kapitler indeholder studiespørgsmål og 
øvelser og afsluttes med angivelse af referencer 
og forslag til videre læsning. Trods den trivielle 
og lidt vindtørre titel og præsentation er bogen 
fuld af liv og anvendelig substans. Alle bidrag 
har helt tydeligt udgangspunkt i solid praktisk 
og teoretisk viden og erfaring. Sprogbrug og 
begreber gør indholdet både vitalt og vedkom-
mende. Et typisk eksempel kan læses på side 
57: ”Vi motiveres af, at andre er engagerede, 
har værdier og idealer, som kan give os retning 
i og mening med livet. (...) Den betydningsbæ-
rende lærer skal være engageret og brænde 
for det, han underviser i. (…) Læreren skal tur-
de stå fast på sine værdier, holdninger og mål, 
men uden at stivne i dem. Han skal kunne nyde 
at blive set op til, men uden at gøre krav på det.”

For studerende må det være som at blive 
taget venligt og bestemt i hånden af læreren 
i sin reneste form: Ridderen af den gode sag 
(udtrykket lånt fra L-H. Schmidts ”Diagnose”).

Trods det, at Elevens læring og udvikling pri-
mært henvender sig til studerende på lærerud-
dannelsen, er der rigeligt stof og inspiration til 
pædagogiske kursusdage, team-samtaler og 
forskellige tiltag i skoleudvikling.

Allerbedste anbefaling.  
Marianne Bindslev
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 Dansk-engelsk ordbog for udlændinge
Af Lise Bostrup m.fl. Forlaget Bostrup 2012. 465 
s. Pris ikke opgivet

    

Ordbogen her for udlændinge består af ca. 
25.000 opslagsord og faste vendinger på dansk 
og engelsk. I de enkelte ordopslag har forfatter-
ne angivet udtale, bøjning, men også eksempler 
på, hvordan de enkelte ord bruges. I disse ek-
sempler er først angivet en dansk sætning, hvor-
efter det danske er oversat til engelsk. Der er 
samtidig krydshenvisninger i bogen, så man ved 
at slå op under fx drak bliver henvist til infinitiven 
at drikke. På samme måde gives der krydshen-
visninger ved de uregelmæssige substantiver.

Forrest i bogen er der en enkel vejledning i, 
hvorledes man bruger ordbogen.

Forfatterne pointerer i ordbogens forord, 
at bogen henvender sig til udlændinge, der vil 
lære dansk – og altså ikke til danskere, der vil 
lære engelsk. Det er så vel at mærke engelsk-
talende udlændinge, bogen henvender sig til. 
Den dansk-engelske ordbog er skrevet af Lise 
Bostrup, der har en mangeårig karriere på bl.a. 
Studieskolen, og Kirsten Gade Jones samt den-
nes mand, W. Glyn Jones, der er ansat ved det 
britiske University of East Anglia.

Det er en meget overskuelig ordbog, der 
også grafisk vinder ved både den font (skriftty-
pe), der er benyttet. Lotte Max Bank

 Om at undervise. 20 skridt til at blive 
en bedre lærer
Af Ole Ditlev Nielsen. Dansk Psykologisk 2013. 
175 s. 222,40 kr.

    

Om at undervise – 20 skridt til at blive en bedre 
lærer er en værktøjsbog, der i tyve kapitler hjæl-
per læseren til at blive en bedre, mere effektiv og 
mindre stresset underviser. Bogen indeholder en 
række enkle, konkrete og umiddelbart anvende-
lige forslag til, hvordan man kan skabe positive 
forandringer i skolen og i sit liv som lærer. Hvert 
af bogens tyve kapitler afsluttes med fire øvelser, 
der straks kan bruges i klassen. Forfatteren deler 
sine erfaringer fra sin egen praksis som lærer på 
en ungdomsuddannelse og beskriver en række 
nyere pædagogiske tendenser, blandt andre Co-
operative Learning og Classroom Management.

Tyve skridt til at blive en bedre underviser!? 
Det lyder let, og kan det nu passe? I bogens før-
ste afsnit, der meget sigende hedder Først og 

fremmest, får man en fornemmelse af arbejds-
mængden ved at læse bogen med elleve stille-
de spørgsmål til forfatteren, som han selv bes-
varer - blandt andet følgende: ”Behøver jeg at 
læse hele bogen? Nej, du kan sagtens få ud-
bytte af at læse dele af den.”

Bogen er usædvanlig godt og overskuelig 
bygget op, flydende og let i sproget og nem at 
gå til med korte afsnit og kapitler. Forfatteren 
sætter sig selv i spil, viser læseren, hvem han er, 
og deler sine egne dårlige erfaringer med os set 
fra en humoristisk vinkel. Bogen er i høj kvalitet, 
der garanterer en udvikling som lærer, hvilket 
er til at tro på, når man gennemgår øvelserne 
– de er fede og involverer blandt andet de so-
ciale medier som et stort aktiv. Ole Ditlev Niel-
sen slår et sted fast, at man som underviser skal 
være autentisk, ægte og dermed sig selv. Han 
opleves selv som værende netop det og dermed 
utrolig inspirerende. Slutteligt vil han gerne, at 
man som underviser går kritisk til hans bog, så 
man finder netop de metoder, man har det godt 
med. Ydermere vil jeg gerne give roser for det 
grafiske layout, det støtter overskueligheden.

Ada Helene Kragh

 Historie i levende billeder
Af Rasmus Falbe-Hansen. Columbus 2014. 
176 s. 129 kr.

    

Rasmus Falbe-Hansen (RFH) har skrevet sin 
bog til både læreren og eleven. Modtagergrup-
pen er de gymnasiale uddannelser, så at udle-
vere og undervise efter bogen under dette ni-
veau er ikke realistisk.

Som lærerens håndbog i historiefaget er der 
en del brugbare afsnit. Der er blandt andet et 
afsnit med helt basal filmteknik, som ville kunne 
bruges til de fleste elever. Til de svageste kur-
sister er det dog lidt teksttungt. Herefter bliver 
bogen dog lidt sværere og dermed ikke brugbar 
for kursisterne, men derimod kan læreren bruge 
bogen til at opkvalificere sit arbejde med film i 
historieundervisningen. RFH har samlet en del 
teori i sin bog og gjort det til en måde at ana-
lysere historiske film, inden de bruges i under-
visningen. RFH viser med konkrete eksempler, 
hvordan både dokumentarister og filminstruk-
tører påvirker beskueren, og hvilke virkemidler 
der benyttes specifikt i historiske film.

I slutningen af bogen har RFH lavet en liste 
over, hvilke film der kan benyttes til hvilke histo-
riske perioder og temaer. Alle filmene er genne-

manalyseret og gør det for læreren let at finde 
ny inspiration til sin undervisning.

Mette Kokholm

 Historier der flytter mennesker. Story-
telling i forandringsprocesser
Af Karen Lumholt. L&R Business 2013. 248 s. 
399,95 kr.

    

I disse år udgives et væld af mere eller mindre 
gode bøger om ledelse. Og talrige kurser afvik-
les af sikkert velmenende firmaer for både priva-
te virksomheder og offentlige institutioner, som 
ofte må betale eksorbitante beløb.

Meget forenklet kan man formulere de ba-
sale forhold i ledelse af mennesker således: 
Ledelse er mere end nogen sinde et spørgs-
mål om at kommunikere retning og mening for 
medarbejderne på en troværdig måde. Det gø-
res bedst med respekt for de mennesker og hi-
storier, der findes "på gulvet".

Denne bog kommer godt og grundigt om-
kring emnet - ikke mindst via en lang række 
spændende og ikke mindst brugbare cases og 
øvelser, som vil kunne bruges i talrige sammen-
hænge i diverse virksomheder og organisationer.

Første del med overskriften "Fra problem til 
effekt" rummer følgende omfattende emner: 
Verden - brokkekultur og fortællinger, Limbo - 
den gamle kultur er væk, Meningsløshed - tab 
af mening, motivation og sammenhold, Værdi-
løshed - værdierne flagrer forbi medarbejderne, 
Modstand - ledelse, struktur og strategi, Tavs-
hed - minus anerkendelse og feedback, Omtale 
- plettet omdømme, Kendskab - viden- og prak-
sisdeling samt Missionen - hvilken forskel gør vi?

Anden del har overskriften "Værktøjskas-
sen" og rummer følgende dele: Indsamling af 
historier, Spørgeteknik, Genkendelsen af den 
gode historie, Historietyper, Forædling af histo-
rien, Udvælgelse af fortolkninger og Implemen-
tering af effekten.

Alt dette baseres på et omfattende materiale 
indsamlet gennem en længere årrække via ar-
bejde med diverse virksomheder og institutioner 
- således et par yderst relevante eksempler fra 
undervisningsområdet på side 97 og 141. Der-
for kan mange af bogens hver sig spændende 
afsnit bruges i særskilte sammenhænge, når der 
skal skabes ny mening i hverdagen efter en fusi-
on, en fyringsrunde eller andet. Bogen er struk-
tureret, så praktikeren nemt kan finde hjælp til 
netop den situation, som man befinder sig i. Ka-

ANMELDELSER
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ren Lumholt fremhæver og understreger beho-
vet for tillid, ægthed, troværdighed, respekt og 
anerkendelse som yderst centrale elementer.

Bogen henvender sig primært til ledere, læ-
rere og bestyrelser - og der er ofte brug for så-
danne teknikker og processer for at skabe sam-
menhæng i hverdagen og på langt sigt. Men bo-
gen er noget kompakt og kan i visse dele virke 
tung pga. de meget få illustrationer. Det enkle 
sprog uden en mængde fancy ord - som man 
ellers ofte oplever i bøger med dette emne - gør 
det lettere at kapere de mange afsnit.

Forfatteren, som selv har en baggrund som 
lærer og journalist, vil være kendt af mange med 
interesse for story telling og formidling. Hun af-
vikler mange workshops, kurser og foredrag. 
Gennem en række bøger, artikler og kursus-
materiale har hun for længst markeret sig som 
en seriøs aktør på dette ofte noget uigennem-
skuelige marked.

Bogen anbefales til alle tillidsrepræsentan-
ter, til alle med lederopgaver inden for undervis-
ningsområdet, til alle lærere - og ikke mindst til 
medlemmer af skolernes bestyrelser.

Ole Fournais

 Undervisningskendskab. At planlægge 
og udvikle undervisning
Af Hans Jørgen Kristensen & Per Fibæk Laursen. 
Gyldendal 2013. 156 s. 199 kr.

    

Meget forenklet sagt handler Undervisnings-
kendskab om, hvordan man planlægger god 
undervisning, og om, hvilke kompetencer man 
som lærer må have for at kunne bidrage til ele-
vernes og de studerendes læring. Bogen rum-
mer en række artikler, som hver for sig giver 
nogle spændende vinkler på dette komplicere-
de emne opstillet i en grafisk trekant: kompe-
tencemål - vidensmål - færdighedsmål.

Med følgende emner kommer bogen langt 
omkring: mål og indhold, metoder og materialer, 
evaluering, undervisningsdifferentiering, klas-
seledelse, kreativitet og innovation, samarbej-
de og skoleudvikling samt forskningsmetoder.

Disse kapitler følges af særdeles gode og 
perspektiverende studiespørgsmål og opga-
veforslag, som kan give anledning til, at man 
som studerende tænker teori og praksis sam-
men med henblik på handling. Spørgsmålene 

fører til både konkrete og teoretiske sammen-
fatninger, som kan gøre den studerende bedre 
til at planlægge, gennemføre, evaluere og ud-
vikle undervisning.

På flere måder kan bogen virke tør og no-
get tung - der er fx ingen billeder, kun figurer 
og cirkler. Men der er ingen tvivl om, at den in-
teresserede studerende vil kunne få meget ud 
af dette svære emneområde. Derfor fokuserer 
flere kapitler udelukkende på teoretisk læring, 
men ikke praktisk erfaring - og det gør bogen 
unødvendig tung.

Gennem alle bogens kapitler mærker man 
tydeligt forfatternes store erfaring med under-
visning på flere niveauer - og ikke mindst som 
ihærdige debattører. På den ene side skal for-
fatterne og forlaget roses for en glimrende lit-
teraturliste til hvert kapitel. På den anden side 
burde forlaget have sørget for et stikordsregi-
ster - det bør en sådan bog have!

Bogen anbefales til alle undervisere med 
pædagogisk interesse - og bogen er en na-
turlig fagbog for alle PD-studerende og de-
res vejledere.

Ole Fournais

Arbejder du med 10. klasse på en erhvervsskole, eller 
skal du næste år undervise på EUD10, så har du frem til 
jul mulighed for at få gratis prøveadgang til DANSK10.dk.

DANSK10.dk er den første i-bog i en serie af nye interaktive 
og erhvervstonede læremidler til 10. klasse og EUD10. 
MATEMATIK10.dk og ENGELSK10.dk er klar i august 2015.

DANSK10.dk har høj differentieringsmulighed med 
tematiserede opgaver og aktiviteter, hvor mange peger mod 
hovedområder i den nye EUD-reform. Eleverne kan arbejde 
differentieret med forskellige mål, samtidig med at i-bogen 
bruges til fælles dialog og formidling i klassen.

DANSK10.dk bygger på principper for faglig læsning, fx 
aktiviteter før, under og efter læsning, forklaring af faglige 
begreber og ekstra ’gråzoneordbog’. Læreren kan tilføje 
opgaver og kommentarer til i-bogen.

Gratis prøveadgang, skriv til: info@praxis.dk

Læs mere på praxis.dk  
PRAXIS udvikler læremidler, fagstof og digitale løsninger i høj kvalitet 
til: EUD10/10. klasser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, 
videregående uddannelser, efteruddannelser og det private marked.

Godkendt til støtte 
fra Puljen til indkøb 
af digitale læremidler 
2014 fra UVM.

DANSK10.dk
– tonet mod erhvervsfagene
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STILLINGER

Lærdansk Aarhus og Lærdansk Syddjurs 
søger undervisere i dansk som andetsprog

Lærdansk Aarhus og Lærdansk Syddjurs søger et antal  undervisere i dansk som andetsprog til faste fuldtidsstillinger 
med tiltrædelse 1.2.15 eller senere.

Hvem er vi?

Lærdansk Aarhus og Lærdansk Syddjurs hører under Dansk Flygtningehjælp, og er en del af et professionelt, fagligt 
stærkt og udviklingsorienteret netværk af 16 Lærdansk-skoler, der tilbyder undervisning i dansk som andetsprog til 
voksne udlændinge.
Lærdansk Aarhus er med et kursistantal på 3000 et af landets største sprogcentre. Den største kursistgruppe er 
selvforsørgende kursister med en DU 3-profil.  Skolen tilbyder undervisning i henhold til danskuddannelse til voksne 
udlændinge og FVU, og undervisningen foregår på skolen, på Aarhus Universitet , på virksomheder og online i dag- 
og aftentimer samt lørdag.   
Lærdansk Syddjurs har 200 kursister og tilbyder udover ordinær danskundervisning et særligt tilrettelagt forløb for 
unge. Skolens primære målgruppe er flygtninge med en DU1 og DU2 – profil.

Vi forventer, at du:

 • er underviser i dansk som andetsprog eller villig til at tage  uddannelsen . Hvis du derudover har
                          taget FVU-uddannelsen, vil det være af stor interesse
 • er fagligt dygtig, målrettet og engageret 
 • er fortrolig med brug af multimedier
 • er fleksibel, nytænkende, udadvendt og kan lide at samarbejde 

Vi tilbyder:

 • undervisning indenfor et udfordrende og udfordret fagligt område
 • ansættelse på en spændende, dynamisk og udviklingsorienteret arbejdsplads
 • en bred vifte af teknologiske undervisningsmidler bundet sammen af Google Apps for Education 
 • kompetenceudvikling
 • et godt kollegialt samarbejdsmiljø

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til overenskomst med Lærernes Centralorganisation. 

Ansøgning og videre proces

Ansøgningsfrist er den 8. december kl. 8.00. Samtaler vil foregå den 11. og 12. december på Lærdansk Aarhus.
Stillingen kan kun søges online på www.flygtning.dk under Stillinger > Ledige stillinger. Klik på stillingen og derefter 
på ”Søg jobbet” i bunden af det vindue, der åbnes. Husk at anføre, hvilken af de to skoler du ansøger.
Du kan læse mere om os på www.laerdansk.dk. Du er også velkommen til at kontakte souschef Marianne Jensen, 
Lærdansk Aarhus, tlf. 50528374 eller afdelingsleder Yrsa Petersen, Lærdansk Syddjurs, tlf. 52199566.
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 • ansættelse på en spændende, dynamisk og udviklingsorienteret arbejdsplads
 • en bred vifte af teknologiske undervisningsmidler bundet sammen af Google Apps for Education 
 • kompetenceudvikling
 • et godt kollegialt samarbejdsmiljø

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til overenskomst med Lærernes Centralorganisation. 

Ansøgning og videre proces

Ansøgningsfrist er den 8. december kl. 8.00. Samtaler vil foregå den 11. og 12. december på Lærdansk Aarhus.
Stillingen kan kun søges online på www.flygtning.dk under Stillinger > Ledige stillinger. Klik på stillingen og derefter 
på ”Søg jobbet” i bunden af det vindue, der åbnes. Husk at anføre, hvilken af de to skoler du ansøger.
Du kan læse mere om os på www.laerdansk.dk. Du er også velkommen til at kontakte souschef Marianne Jensen, 
Lærdansk Aarhus, tlf. 50528374 eller afdelingsleder Yrsa Petersen, Lærdansk Syddjurs, tlf. 52199566.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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De private sprogcentre Københavns Sprogcenter og Sprogcenter Midt ønsker at ansætte en erhvervs-ph.d.-stu-
derende og inviterer derfor interesserede til at indsende interessetilkendegivelser med en kort projektbeskrivelse.

Ansættelsen som ph.d.-stipendiat er betinget af en bevilling fra Innovationsfonden. Kandidaten vil i perioden frem 
til fristen for ansøgning til Innovationsfonden få mulighed for i et samarbejde med parterne at arbejde videre med 
sin projektbeskrivelse. 

Frist for fremsendelse af interessetilkendegivelse er mandag den 5. januar 2015. Der indkaldes til samtaler den 
26. januar 2015.

Formålet med ph.d.-projektet er: 
–  at udvikle forskningsbaseret viden om sproglæringsprocesser og at opnå dybere indsigt i sprog 

pædagogiske teorier, metoder og kriterier for god undervisningspraksis. Forskningsprojektet ønskes at 
tage afsæt i et interventionsprojekt inden for professionsrettet dansk som andetsprog som forankres  
med tætte samspil mellem praksis i og uden for undervisningen, og som tager højde for deltagernes  
komplekse sproglige læringsbehov.

Vi søger en kandidat der:
–  har en kandidatgrad med sprog som centralt fag
–  har undervisningserfaring fra området dansk som andetsprog for voksne
–  er dansk sprogbruger på højt niveau (afhandlingen affattes på dansk)
–  er indstillet på at arbejde henholdsvis i Horsens og København

En uddannelse inden for dansk som andetsprog på master/kandidat niveau vil være en fordel.

Mere information kan fås hos:
Professor i dansk som andetsprog Karen Lund: karlund@dpu.dk; tlf. 4014 6568
Forstander for Københavns Sprogcenter Poul Neergaard: pone@kbh-sprogcenter.dk; tlf. 2051 7943
Centerchef for Sprogcenter Midt Lene Glyngø: lene.g@sprogcentermidt.dk; tlf. 2782 5982

Information om Erhvervsstipendiater kan ses her: 
www.innovationsfonden.dk/erhvervsphd

Løn og ansættelsesforhold:
Ansættelse finder sted, såfremt bevilling opnås, forventeligt 1. august 2015 eller snarest derefter. Ansættelsen 
er 3-årig, har hovedarbejdssted i København og sker i henhold til Aftale mellem AC og Finansministeriet om 
lønnede ph.d.-stipendiater. Den ph.d.-studerende tilknyttes Ph.d.-skolen på Aarhus Universitet med arbejdssted 
i København. 

Interessetilkendegivelse:
Ansøgningen skal indeholde en motiveret ansøgning, en projektbeskrivelse på to til tre sider, CV og relevante 
eksamenspapirer og skal stiles til lene.g@sprogcentermidt.dk

Prækvalifikation:

Erhvervs ph.d. stipendium inden for
dansk som andetsprog for voksne

M E R E  E N D  G O D  U N D E R V I S N I N G
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MINDEORD

Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelsen om, at vor kære kollega 
Thorkil Storbjerg Hansen er afgået ved døden fredag den 17. oktober 2014.

Thorkil dimitterede fra Kolding Seminarium i 1989. Frem til 1993 var han 
ansat på Vejle Friskole, og fra 1993 til 1996 var han ansat på Eltang skole.

Han blev ansat på Kolding HF og VUC i januar 1996, og igennem alle 
årene var han en markant person, som forstod at sprede glæde omkring 
sig. Han var på mange måder et fint menneske.

Han var et fint menneske, fordi han altid fik det bedste frem i sine med-
mennesker. Han var et fint menneske, fordi han altid var parat til at gøre 
en ekstra indsats og især at hjælpe andre. Han var utrolig omsorgsfuld, og 
derfor var han meget opmærksom på nyansatte kollegaer og fik dem til at 
føle sig godt tilpas.

I en tidligere ansættelse fungerede han som tillidsrepræsentant, og hans 
arbejde i denne forbindelse blev omtalt med stor respekt og anerkendelse. 
Han opnåede fine resultater gennem flid, konduite og samarbejde.

På Kolding HF og VUC var han i en lang årrække suppleant for tillids-

repræsentanten og repræsenterede derfor avu-lærerne i mange sammen-
hænge. Han gjorde det altid med engagement og indsigt.

Han var en blændende underviser, som forstod at skabe den nødvendi-
ge gode stemning for, at en læring kan finde sted. Han var således særde-
les vellidt og respekteret af de kursister, som blev undervist af ham.  Dette 
viste det store fremmøde af tidligere kursister ved hans begravelse også.

Alle, som mødte ham, vil huske ham. Han gjorde indtryk på sine omgi-
velser ved sit nærvær, hjælpsomhed og mod på livet.

Æret være Thorkils minde.

For Uddannelsesforbundet ved Kolding HF og VUC

Kjeld Søndergaard

Thorkil Storbjerg Hansen

Jørgen Lundrup
Det var med stor sorg og bestyrtelse, at vi mandag den 15. september måtte tage afsked 
med vores meget afholdte og respekterede medarbejder og kollega Jørgen Lundrup.

Jørgen var midt i det, han holdt allermest af – undervisning af kursister på VUC – 
da livet alt for tidligt og pludseligt stoppede.

Den 1. august kunne Jørgen fejre 40 års jubilæum på VUC. I den forbindelse blev 
han fejret med taler og fik overrakt Dronningens fortjenstmedalje og skulle sidst i sep-
tember have været i audiens hos Dronningen.

Jørgen var et betydningsfuldt menneske, der satte stort aftryk på kort tid. Han var 
lyttende og nærværende og var en lærer, der bliver husket af både nuværende og tid-
ligere kursister.

Jørgen underviste i matematik, engelsk og latin og gjorde en dyd ud af at møde 
kursisterne i øjenhøjde. Han var fagligt kompetent, vidende og yderst engageret i sit 
arbejde på VUC. Herudover var han gennem alle årene meget optaget af it og især 
den pædagogiske anvendelse i undervisningen. Dermed var Jørgen fra første færd 
den helt rigtige edb-lærer på VUC. Han kunne formidle de for mange af os så vanske-
lige edb-kommandoer på en ukompliceret, direkte og især behagelig måde. Hans hu-
mor og venlighed brød barrierer ned og støttede lysten til at forstå.

Af sind var Jørgen rolig, lyttende og hjælpsom. En meget rummelig og samarbej-
dende person, der altid havde tid til en snak. Han var kendt og højt respekteret af sine 
kollegaer på hele Fyn og blev ikke uden grund valgt som fællestillidsrepræsentant for 
AVU/FVU/OBU-lærerne i foråret. Det gode samarbejde mellem ledelse og lærere så 
Jørgen som en fælles og vigtig opgave, og han var derfor i tæt dialog med begge par-
ter om den opgave som vi sammen skulle søge at løfte.

Jørgen vil blive savnet af alle kolleger på VUC og vores tanker og medfølelse går til 
Jørgens familie, der uden varsel skal leve videre uden en elsket mand, far - og et kært 
familiemedlem.

Æret være Jørgens Minde

På vegne af HF & VUC FYN Odense

Birgit Sørensen, afdelingsleder

Jørgen Lundrup
Vores kollega Jørgen Lundrup faldt om og døde 
midt i sin undervisning den 15. september.

Jørgen kunne sin fagforenings ABC og 
var en fantastisk kapacitet for alle VUC-lærer-
ne på FYN. Han var altid klar til nye udfordrin-
ger i kampen for gode arbejdsforhold for lærer-
ne. Jørgen var i mange år tillidsrepræsentant 
på VUC i Ringe og sad som suppleant for fæl-
lestillidsrepræsentanten med omkring bordet til 
diskussionerne om de nye arbejdstidsregler på 
VUC Fyn.

I dette skoleår påtog han sig ud over hver-
vet som fællestillidsrepræsentant for VUC Fyn 
også at sidde i bestyrelsen for VUC-sektionen.

Jørgen havde kun været hos os i Odense de 
sidste tre skoleår, men fejrede i august sit 40 
års jubilæum ved VUC Fyn. Jeg har som kolle-
ga været rigtig tæt på Jørgen, da vi, siden han 
kom til VUC Odense, har undervist en del fæl-
les hold. Samtidig har vi haft et tæt fagpolitisk 
arbejde, især efter han i år blev den fynske fæl-
lestillidsrepræsentant og min suppleant her på 
VUC Odense.

Jørgen var tidløs og fuld af energi. Han var 
sjov som en ung knægt og havde visdom som 
en aldrende, erfaren herre. Vi savner ham!

På vegne af kolleger på VUC Fyn

Anna Elisabeth Lunders
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FAGLIGT AKTUELT AF BIRGIT BURCHARDI,  KONSULENT I  UDDANNELSESFORBUNDET

Hvad kan du bruge  
din tillidsrepræsentant til?

P
å de fleste af Uddannelsesfor-
bundets arbejdspladser har med-
lemmerne valgt en tillidsrepræ-
sentant.

Tillidsrepræsentanten er de 
ansattes talsmand over for ledelsen. Han 
eller hun repræsenterer alle ansatte - både 
hver for sig og i fællesskab. Derfor er valg 
af tillidsrepræsentant og opbakning til den 
kollega, som bliver valgt, helt afgørende for 
trivslen på en arbejdsplads.

Tillidsrepræsentanten
•  forhandler den del af din løn, som bestem-

mes på skolen,
•  kan tjekke, om du får den rigtige løn og 

pension,
•  kan indgå aftaler med ledelsen om en 

række ting, som er fælles for alle, for ek-
sempel arbejdstid,

•  kan svare på spørgsmål om dine løn- og 
ansættelsesvilkår, for eksempel løn, ar-
bejdstid, pension, sygdom i familien,

•  hjælper, hvis du har et konkret problem i 
forhold til arbejdspladsen og for eksempel 
skal til en alvorlig samtale med din chef. 

Her kan du bede din tillidsrepræsentant 
om at være med som bisidder,

•  hjælper, hvis du har brug for rådgivning 
om spilleregler og problemer på arbejds-
pladsen,

•  er nøglepersonen, hvis I ønsker ændrin-
ger i arbejdspladsens personalepolitik, ar-
bejdspladsens struktur, arbejdsformen el-
ler andre arbejdsvilkår.
Uddannelsesforbundets tillidsrepræsen-

tanter bliver uddannet til at varetage opga-
ven og modtager vejledning, råd og dåd fra 
forbundets konsulenter. Alle tillidsrepræsen-
tanter har en konsulent i Uddannelsesfor-
bundet, som kender skolen og skoleformen, 
og som de kan kontakte.

Tillidsrepræsentanterne deltager nor-
malt i det politiske arbejde i Uddannelses-
forbundet. 

Din tillidsrepræsentant kan ikke løse alle 
problemer, men brug altid hende eller ham, 
hvis du har spørgsmål om dine arbejdsvilkår 
eller bare har brug for at snakke og måske få 
et godt råd om forhold på din arbejdsplads.

Det er et krav for at kunne vælge en til-
lidsrepræsentant, at der skal være mindst 

fem ansatte under Uddannelsesforbundets 
overenskomst. Hvis I ikke har valgt en til-
lidsrepræsentant på jeres arbejdsplads, så 
kontakt Uddannelsesforbundet for vejled-
ning om, hvordan man får valgt en, og om 
proceduren, når ledelsen skal informeres 
om valget.

Tillidsrepræsentanter har en særlig be-
skyttelse i deres ansættelse. Den har de 
blandt andet, fordi de som talsmænd for 
alle ansatte indimellem skal håndtere kon-
flikter og uenigheder i forhold til ledelsen.

Tillidsrepræsentantens virksomhed beskri-
ves i diverse aftaler herom med en pligt, 
der tilsvarende ligger hos ledelsen: ”Det 
er tillidsrepræsentantens pligt såvel over 
for sin organisation som over for ledelsen 
at gøre sit bedste for at fremme og vedli-
geholde rolige og gode arbejdsforhold. En 
tilsvarende pligt påhviler ledelsen og den-
nes repræsentanter.” (fra tillidsrepræsen-
tantreglerne i staten)

Brug og støt op om din tillidsrepræsentant 
og få sammen den bedste arbejdsplads! •

Mød os på
facebook.com/TeamBenns

Vores fokuspunkter er:
Tid: Vi klarer alt det praktiske - og du sparer tiden
Sikkerhed: Gennemprøvet koncept - vi er hele vejen
Faglighed: Det centrale element i enhver studierejse

Top faglige besøg i Athen:
• Virksomhedsbesøg  
• Foredrag om det moderne  
 Grækenland 
• Vagonetto-Fokis Mining Park

Pris er p.p. i flersengsværelse på hostel

Kompetent rådgivning til jeres studierejse 

2.290
pr. person
5 dg / 4 nt.

ATHEN
 M. FLY fra kr.

Kontakt Helle 
på tlf: 46 91 02 49
hebe@team-benns.com
www.team-benns.com

Andre rejsemål:
Lissabon, fly, 5 dg/4 nt  fra kr.  2535,-
Amsterdam, fly, 4 dg/3 nt fra kr.  1750,-
Prag, fly, 5 dg/4 nt  fra kr.  1525,-
Rom, fly, 5 dg/4 nt  fra kr.  1990,-
New York, fly, 7 dg/5 nt fra kr.  5375,-
I bor på selve Manhattan



Forandring fryder 
(ikke altid)

{  AF HEIDI  KVISTGAARD GÜTTLER  -   FOTO: HELENE BAGGER }

ANTI-SELVHJÆLP
Svend Brinkmann 
præsenterer i sin bog 
Stå fast syv råd til det 
moderne menneske, 
der vil undgå tidens 
udviklingstvang.  
Anti-selvhjælpsrådene  
lyder:

•  Hold op med at 
mærke efter i dig 
selv.

•  Fokuser på det 
negative i dit liv.

• Tag nej-hatten på.

•  Undertryk dine 
følelser.

• Fyr din coach.

•  Læs en roman – ikke 
en selvhjælpsbog 
eller en biografi.

• Dvæl ved fortiden.
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Ny nordisk skole, lovindgreb i arbejdstiden og en erhvervsskolereform er blot 
et drys af de forandringer, som lærerne har mødt de seneste år. Både privat og 
professionelt bliver vi udsat for konstante krav om udvikling, forandring og 
forbedring - men hvad gør det ved os? Psykologiprofessor Svend Brinkmann 
stiller spørgsmålet i sin bog ”Stå fast. Et opgør med tidens udviklingstvang”, 
hvor han blandt andet opfordrer til at tage nej-hatten på.

Hvordan påvirker det os, når vi hele tiden bliver 
udsat for forandringer og krav om udvikling?
- Skal man hele tiden følge med udviklingen, er det 
svært at finde ud af, hvem man er som menneske el-
ler organisation. Der er brug for små øer af stilstand, 
før man kan det. Efterhånden er forandringen blevet 
målet i sig selv – og man glemmer næsten at under-
søge, om forandringerne virker, før man er videre. Dét 
er min kritik. Vi halser efter forandring, men vi glem-
mer at diskutere, hvad vi vil med den. Forandring i 
sig selv er jo ikke god og givende. Den er et mid-
del, som kan føre til noget, som er godt og givende.

Du siger, vi skal tage nej-hatten på. Hvad skal vi 
sige nej til?
- I forhold til ens arbejde skal man tage hatten på, 
når der er tiltag, som truer ens kerneopgave. Vi bli-
ver hele tiden udsat for reformer og udviklingstiltag, 
der typisk besluttes langt fra dem, som rent faktisk 
skal udføre jobbet. De oplever til gengæld ofte det, 
der er blevet besluttet, som afkoblet fra praksis og 
som noget, der truer deres evne til bedst muligt at 
udføre deres arbejde. Den modstand bliver ofte tol-
ket negativt som forandringsforskrækkelse. Men 
modstanden kan jo sagtens være rationel og et ud-
tryk for, at medarbejderne kan se, at det, der er be-
sluttet på toppen, ikke fungerer på gulvet.

På jobbet får lærerne at vide, at de skal tage ja-
hatten på. Du står som ekspert og siger, de skal 
tage nej-hatten på. Kan man overhovedet det 
som medarbejder?
- Det er svært, hvis det ligefrem kræver, at man bry-
der en lov. Men jeg mener godt, at man kan tage 
den på over for sin nærmeste leder og sige: ”Den 
måde, du vil implementere loven på, kan ikke lade 
sig gøre, hvis vi skal levere god undervisning”. Man 
kan i nogle tilfælde sno sig lokalt – og ellers må 
man tage nej-hatten på over for politikerne. Der fin-
des også en modstandsform, som i arbejdspsyko-
logien bliver kaldt working by the rules. Det er i vir-

keligheden en nej-hat kamufleret som ja-hat. Her 
siger medarbejderne: ”Okay, hvis det er sådan, de 
vil have det, så følger vi reglerne til punkt og prikke, 
for så vil det vise sig, at reglerne ikke fungerer”. Ri-
sikoen med lærerne er bare, at de alligevel arbejder 
over, fordi de ikke kan få sig selv til at byde eleverne 
alternativet. Sker det, ser politikerne jo aldrig, hvor 
dårlige deres tiltag var.

Bliver det et samfundsproblem, hvis alle vil stå 
fast frem for at udvikle sig?
- Det sker ikke. Vi har endnu ikke set et samfund, 
som ikke har udviklet sig. Udviklingen er et grund-
vilkår, spørg bare Darwin. Så spørgsmålet er, hvor-
dan vi reagerer klogest på den erkendelse. Nogle 
mener, at så må vi selv være evigt foranderlige. Det 
tror jeg ikke. Jeg tror, det er klogere at opbygge øer 
af stilstand, for vi har brug for at stabilisere os og 
vores identitet for at være i stand til at leve op til vo-
res forpligtelser og kunne etablere langvarige for-
pligtende relationer til andre mennesker. Det forud-
sætter en vis stabilitet i menneskelivet.

Vi skal have rødder, ikke fødder. Hvad mener du?
- Vi kan kun udvikle os, hvis der er noget at gøre det i 
forhold til ... et stabilt grundlag. Både individuelt og på 
organisatorisk niveau har vi brug for at vide, hvem vi 
er. Det kræver en institutionel hukommelse, som man 
må have respekt for. Ser man for eksempel på ud-
dannelse, så bør den jo ikke gøres til en neutral tek-
nologi for konkurrencestaten. Den er fyldt med vær-
dier, dannelsesidealer og relationer lærere og elever 
imellem. Det er rødderne. Siger man derimod, at nu 
starter vi fra scratch og ser kun på, hvad der skal til 
for at kæmpe stærkest i konkurrencen mod Kina, så 
løber man blindt. Har man kun fødder - og ingen rød-
der - så tror jeg, man skyder sig selv i … ja, de fød-
der. Så risikerer man at udvikle, hvad en anden for-
sker har kaldt for det demente samfund, hvor man mi-
ster sine værdier og traditioner, så man efterhånden 
ikke ved, hvem man selv er, og hvad man står for. •

Det sagde  
Svend  
Brinkmann 
også:

Jeg ser mine råd som 
en modgift. Og mod-
gift kan man ikke leve 
af, den skal man ind-
tage i begrænsede 
mængder for at mod-
virke en ustyrlig  
ja-hats-kultur, så vi 
finder balancen i det 
lange løb.

Nogle burde skrive en 
håndbog i stabilitets-
ledelse, hvor man gør 
en dyd ud af at lede 
træge medarbejdere. 
Ser man på jobannon-
cer, står der, at man 
skal være fleksibel  
og omstillingsparat. 
Ingen hylder de sta-
bile, som gør deres 
pligt. Men meget ty-
der på, at de dygtige  
medarbejdere, som 
får tingene gjort, i  
meget høj grad er 
dem, der forpligter  
sig og ikke lader sig 
distrahere af den evi-
ge jagt på udvikling.

Jeg siger ikke, at vi  
altid skal have nej-
hatten på. Men vi har 
i lang tid fået at vide, 
at vi skal være ube-
grænset positive, at 
der ikke findes proble-
mer, kun udfordrin-
ger. Mit budskab er, at 
der findes en nej-hat, 
og at det er legitimt at 
tage den på.
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Dansk og dansk som 
andetsprogsundervisning 
på meritniveauerne G-D.

Læs en periode er et undervisningsmateriale, som 
gør kursister i stand til at sætte litterære tekster ind 
i en historisk kontekst. 

Enkelt og overskueligt introduceres fem litterære 
perioder: romantikken, det moderne gennembrud, 
mellemkrigstiden (socialrealismen), modernismen 
og det senmoderne – med støttende øvelser og 
inspirerende illustrationer. I alle perioder anskues 
teksterne i et historisk og kulturelt perspektiv. 

Hver periode indledes med en række øvelser, der 
aktiverer kursisternes viden og forforståelse og 
sætter dem på sporet af periodens temaer. Derefter 
præsenterer bogen et lille udpluk af litterære tekster 
med efterfølgende opgaver til. Teksterne er tydelige 
repræsentanter for perioden, let tilgængelige og 
med ordforklaringer.
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 Fem litterære perioder
Fra romantikken til det senmoderne

VUC
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