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AMU-TAL FOR LEDIGE HALVERET
I første halvdel af 2014 havde AMU den største nedgang i syv år 
for ledige på seks ugers selvvalgt uddannelse. I første kvartal faldt 
antallet af kursister fra 33.000 til 16.000 i forhold til samme kvar-
tal året før, og i andet kvartal faldt tallet fra 26.200 til 13.757. I alt 
var lidt over 30.000 ledige på selvvalgte AMU-kurser, og det er det 
laveste tal siden 2008.

Medlemmer af en a-kasse har siden juli 2013 haft ret til seks 
ugers selvvalgt uddannelse efter fire måneders ledighed. Før da kun-
ne man vælge de seks uger i løbet af de første ni måneders ledighed.

Ny EEO-formand
Erhvervsskolernes ElevOrganisati-
on (EEO), som er talerør for elever-
ne på de tekniske skoler, har fået 
ny formand. Hun hedder Mie Hov-
mark og afløser Morten Ryom, som 
har valgt at koncentrere sig om sin 
nye rolle som folketingskandidat for 
Socialdemokraterne i Nordjylland.

Mors øjne skal åbnes

Danske Erhvervsskoler har sat gang i en kampagne, der skal 
"nuancere mødres syn på ungdomsuddannelserne". Mødre til 
unge, der står over for at vælge ungdomsuddannelse, skal få 
øjnene op for de mange spændende muligheder, der ligger i er-
hvervsuddannelserne.

- Mange forældre anbefaler per automatik deres teenager 
at vælge det almene gymnasium. Men jeg tror ofte, det bunder 
i, at forældre ikke kender til de mange andre spændende mu-
ligheder. Og det vil vi gerne lave om på, siger Ib Haahr, næstfor-
mand i Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne.

”Mor-kampagnen” består blandt andet af hjemmesiden  
ungkarriere.com, events og konkurrencer.

Valg i sektionerne
Sektionerne i Uddannelsesforbundet har holdt generalforsamlinger 
forud for kongressen i november.

I VUC-lærernes og produktionsskolelærernes sektioner var der 
kampvalg om formandsposten, og begge steder førte det til ny sek-
tionsformand. Folkeoplysere og daghøjskolelærere samt vejledere 
og konsulenter i det offentlige har også skiftet formænd, men her 
skyldtes det, at de hidtidige formænd ikke genopstillede. Nu har 
sektionerne følgende formænd:
VUC-lærerne: Lotte Klein (ny)
Produktionsskolelærerne: Per Nielsen (ny)
Folkeoplysere og daghøjskolelærere: Kirsten Christensen (ny)
Lærere i dansk som andetsprog: Anna Konstantelos Birke
Ungdomsskolelærerne: Jan Sylvest Andreasen
Vejledere og konsulenter: Janni Rosendahl (ny)

Ledergruppen genvalgte Steen Devantier, og Mogens Larsen 
repræsenterer fortsat seniorerne.

Se de nye bestyrelser på uddannelsesforbundet.dk
Se også kandidaterne til formands-, næstformands- og hoved-

bestyrelsesvalgene her i bladet (s. 18-23) og på uddannelsesfor-
bundet.dk

Kort før jul ransagede politiet Erhvervsskolen Nordsjælland i en sag om bedrageri med offentlige tilskudskroner. Nu har politiet droppet sagen.
- Der bliver ingen straffesag. Vi har efterforsket og fundet, at vi ikke kan bevise noget straffemæssigt i sagen, siger politikommissær Keld Ole-

sen fra Nordsjællands Politi.
Ransagningen i Hillerød var en del af en større sag, hvor et rengøringsfirma var mistænkt for svindel med VEU-godtgørelse.
Afgørelsen betyder, at Undervisningsministeriet igen overvejer at forsøge at stille nogen til ansvar for det generelle økonomiske kaos på den 

nordsjællandske skole, der siden 2011 har kostet daværende direktør og bestyrelse deres poster og har ført til, at knap 90 medarbejdere har mi-
stet jobbet. Undervisningsministeren har tidligere udtalt, at der skulle placeres et ansvar. Processen har imidlertid været skudt til hjørne, mens po-
litiet efterforskede sagen mod rengøringsfirmaet. Nu skal ministeriet tage stilling på baggrund af de nye oplysninger.

- Vi vurderer stadig ansvarsspørgsmålet og håber på en snarlig afklaring, siger Kasper Warrer, der er kontorchef i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
 Kamp

Ingen straffesag i Nordsjælland
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FOLKETINGET LOVGIVER. Ministerier og kommuner skal 
holde øje med, at eksempelvis uddannelsesinstitutionerne 
lever op til de gældende love. Gennem årene er der sket 
et markant skred i, hvad dette indebærer.

For år tilbage var fokus på overholdelse af lovens in-
tentioner og på elevgruppens rettigheder – altså fokus 
på lovgivningen i relation til borgeren. I dag er der sket 
et skred, så fokus stort set alene retter sig mod, hvor-
vidt der sker et misbrug af offentlige midler – altså fokus 
på økonomien i relationen til det offentlige/udbyderen.

I rigtig mange sammenhænge ses, at fokus flytter sig 
som et pendul svinger, og der er ingen tvivl om, at de oven-
nævnte fokuseringer er to yderpunkter på pendulets rejse.

Når man - som nu – alene fokuserer på anvendelsen af 
tilskudskronerne og det, der aktuelt vurderes som hard-
core lovbrud, så får det betydelige konsekvenser for de 
områder, der glider ud af fokus.

Vi ser, at pædagogiske tilsyn i den grad svigtes. Ingen 
interesserer sig for, om uddannelsesinstitutionerne lever 
op til intentionerne bag lovgivningen og til de dele af lo-
ven, der kvalitetssikrer tilbuddet for den enkelte borger.

DET BETYDER, at ingen myndigheder reelt påtager sig 
ansvaret for, at indvandrere tilbydes dansk på den Dansk- 
uddannelse, de egentlig er berettiget til, eller at de får et 
tilstrækkeligt timetal til at kunne klare kravene. Det be-
tyder også, at ordblinde måske ikke genvisiteres, selv 
om deres behov ikke er dækket. Og det betyder eksem-

pelvis også, at ingen myndigheder sidder inde med til-
strækkelig viden til at kunne gribe ind, hvis udsatte unge 
sættes i farlige eller socialt uantagelige situationer, når 
de institutionsanbringes. Derfor er vi i disse år vidne til 
en række rigtig grimme sager, hvor udsatte borgere be-
handles helt uanstændigt.

Det stærke økonomifokus i tilsynet betyder også, at 
dele af lovgivningen for nogle virker mindre relevant at 
overholde. Eksempelvis ser vi nogle private AMU-udby-
dere, der ser stort på, at der i loven stilles krav til særlige 
lærerkvalifikationer og til et voksenpædagogisk miljø, 
der alene kan etableres via en solid gruppe fastansatte 
lærere. Da ingen griber ind, kan de fortsætte med at til-
byde AMU-kurser udelukkende ved brug af timelønnede 
lærere uden pædagogisk uddannelse. Noget, der er de-
cideret er ulovligt, men som ingen tilsynsmyndigheder 
i disse år prioriterer at forfølge. Det sænker kvaliteten, 
det forvrider konkurrencesituationen, og borgerne er de 
egentlige tabere.

VI HAR i den grad brug for at skubbe til pendulet, så det 
ikke kommer til at hænge fast i sin nuværende yderposi-
tion. Det er derfor positivt, at ministeriet nu har taget initi-
ativ til at udarbejde en vejledning om pædagogisk tilsyn i 
forhold til Danskuddannelserne til kommunerne, men der 
er behov for et betydeligt stærkere signal om, at det pæ-
dagogiske tilsyn skal i fokus fremadrettet. Konsekven-
serne af at negligere det er både dyre og usympatiske. •

Af Hanne  
Pontoppidan
formand for  
Uddannelses- 
forbundet
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Da ungdomsskolelærerne mødte ind efter 
sommerferien, var der kommet nye boller 
på arbejdstidssuppen. Som de fleste an-
dre lærergrupper får de nu løn for den tid, 
de er på arbejdspladsen, og når de ikke får 
løn, så har de fri. Lige bortset fra når læ-
rerne tager på lejrskole med eleverne. Så 
kan lærerne maksimalt få løn for 14 timer 
i døgnet, selv om de fortsat har tilsynspligt 
med eleverne i alle 24 timer.

- Der er ingen tvivl om, at hvis man er på 
arbejde, skal man have løn, og det skal man 
selvfølgelig også, hvis arbejdet er en lejr-
skole. Hvis kommunen kun vil aflønne for 
14 timer, skal man ikke være på arbejde re-

sten af døgnet, siger Uddannelsesforbun-
dets formand, Hanne Pontoppidan.

Formand for KL’s løn- og personaleud-
valg Michael Ziegler kan ikke se proble-
met. Han siger til folkeskolen.dk, at det jo 
bare er ”business as usual”. Men det afvi-
ser Hanne Pontoppidan:

- Tidligere kunne man lave akkorder for, 
hvordan tingene hang sammen, når lærerne 
for eksempel skulle på lejrskole. Det kan 
man sådan set også i dag, hvis man vil. Men 
lov 409 definerer et princip om, at man ar-
bejder og får løn, fra man kommer, til man 
går, og det ville være helt urimeligt, hvis det 
ikke gjaldt alle former for arbejde.

Uddannelsesforbundet opfordrer lærere, 
som tager på lejrskole, til at sikre, at de er 
enige med ledelsen om lejrskolens varig-
hed, hvis der kun medregnes 14 timer per 
døgn. Det skal bruges til at kræve godtgø-
relse, hvis forbundet og Danmarks Lærer-
forening via LC vinder en kommende fag-
lig voldgift om sagen.

- Vi er nødt til at gå videre med denne 
sag, når arbejdsgiverne har det synspunkt, 
at vores medlemmer skal arbejde i deres 
fritid, lyder det fra formanden. •

Lærere skal arbejde gratis på lejrskoler
Lærerne i ungdomsskolen har fået nye arbejdstidsregler – med en enkelt undtagelse. Når det kommer 
til lejrskoler, er alt ved det gamle. Og det er ikke i orden, lyder det fra Uddannelsesforbundet.

{  AF SIGNE DAM LUKOWSKI }
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Der kom  
to damer fra 
kommunen …
Det pædagogiske tilsyn 
med sprogcentrenes arbejde 
skal styrkes, og lige nu 
arbejder kommunernes og 
regionernes forskningsinstitut 
KORA med at finde en form  
til det. På Vestegnens Sprog- 
og Kompetencecenter har  
man haft glæde af et  
tilsyn – af f lere grunde.  
Læs her hvorfor.  
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Vestegnens Sprog- og Kompeten-
cecenter i Brøndby fik i foråret me-
get fine karakterer ved et pædago-

gisk tilsynsbesøg af ”to damer fra kommu-
nen”. Sprogcenteret har generelt været glad 
for besøget og det blå stempel, det med-
førte. Det betyder, at mennesker med indfly-
delse på, hvad kommunen vælger af sprog-
undervisning for voksne, har givet god re-
spons på den pædagogiske vej, man har 
valgt at slå ind på her. Derudover har det gi-
vet konstruktiv inspiration til, hvordan man 
kan følge den fremover:

- Tilsynet har ikke sat nogen dogmer el-
ler restriktioner op, men lagt nogle spørgs-
mål ind i deres rapport, som er af reflekte-
rende karakter, og dem kan vi forholde os til 
i vores videre arbejde, fortæller tillidsrepræ-
sentant Jette Søe fra Vestegnens Sprog- 
og Kompetencecenter, VSK, om tilsynet.

Instituttet for Kommuners og Regioners 
analyse og forskning, KORA, har netop 
meldt de første anbefalinger ud om, hvor-

dan man bedst styrker det pædagogiske til-
syn og dermed kvaliteten af sprogundervis-
ningen for voksne. Det er Undervisningsmi-
nisteriets Kvalitets- og Tilsynsstyrelse, der 
fører tilsyn med knap 1200 selvejende ud-
dannelsesinstitutioner og deres tilskud på 
mere end 30 milliarder kroner, som gerne vil 
vide det. Og i KORA anbefales det, at man 
i stedet for at give nogle stringente krav til 
de metoder, kommunerne skal bruge i det 
pædagogiske tilsyn, giver plads til ”menings-
fulde lokale tilpasninger”.

Meldingerne fra Vestegnens Sprog- og 
Kompetencecenter er, at de har været me-
get glade for netop denne mere reflekte-
rende metode, som man pædagogisk kan 
bruge til at arbejde videre med. Men også, 
at det pædagogiske tilsyn faktisk kan bru-
ges - også på andre måder:

TILLIDSREPRÆSENTANTERNE:

Det stiller  
os stærkere
- kursisterne har givet os nogle rigtig 

pæne målinger, og derfor kan vi tage det 

lidt roligt. Vi er meget glade for tilsynsrap-

porten, fordi den giver os et fingerpeg om, 

at vi gør det godt inden for de rammer, vi har, 

siger tillidsrepræsentant Jette Søe, VSK, 

og henviser til, at der i rapporten, som er 

skrevet på baggrund af de pædagogiske 

tilsyn, der repræsenterer de syv bruger-

kommuner, blandt andet står:

At sprogcentret er velfungerende med 

meget engagerede medarbejdere. At det 

er tilsynets opfattelse, at ledelse og læ-

rere går professionelt til opgaven og med-

virker til både at skabe undervisningstilbud 

af høj faglig kvalitet og et undervisnings-

miljø med en åben, positiv og imødekom-

mende atmosfære. ”Denne indsats resul-

terer i særdeles tilfredse kursister”, hed-

der det fra tilsynet.

Susanne Baun Sørensen, som også er 

tillidsrepræsentant, siger:

- Tilsynsrapporten viser jo, at der er kva-

litet i undervisningen med de nuværende 

rammer. Den er altså ikke et argument for 

at ændre eller stramme op.

Med andre ord satte rapporten ikke li-

gefrem lærerne i en dårlig forhandlingssi-

tuation, da for eksempel de nye arbejdsti-

der på stedet skulle forhandles.

Rapporten forholder sig især til pæ-

dagogikken på stedet – blandt andet om 

man bruger IKT og Cooperative Learning 

i undervisningen, som man siger, at man 

gør. Men i stedet for at konkludere har til-

synet altså omsat observationer til spørgs-

mål, som man kan reflektere videre over: 

”Hvilket formål vil I opnå ved at anvende 

IKT, og i hvilken grad er lærerne forplig-

tet på at anvende IKT i undervisningen?”, 

hedder det blandt andet. 

Og det er relevante spørgsmål, som vil 

blive diskuteret på nogle møder her i ef-

teråret, fortæller Jette Søe.

Der kom  
to damer fra 
kommunen …

{  AF DORTHE PLECHINGER -  TEGNING: NIELS POULSEN }
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LEDELSESREPRÆSENTANTEN:

Det er uhyggeligt  
vigtigt, at kommunen  
ved, hvad der foregår

det er dejligt at have kvalificerede øjne på, hvad der foregår i undervisningen, men det er også 

uhyggeligt vigtigt, at nogle i kommunen ved, hvad der foregår helt ned i detaljen, og kan stå på mål 

for det på et marked med benhård konkurrence, siger forstander på VSK, Lars Nordborg Olsen: 

- Og til næste år kommer de to damer fra kommunerne – eller nogle andre – ud igen og kan 

sige: "Nå, lad os så høre, Lars, hvor langt er I egentlig kommet med refleksioner på de punkter, 

vi beskrev?" Og så vil de tage nogle interviews med lærerne og kursisterne om, hvorvidt de kan 

mærke, om der er sket noget på skolen. Dét, der er tanken med tilsynet, er, at der er den store 

omgang hvert andet år og en opfølgning på den hvert andet år.

Men ifølge loven er det kun hvert tredje år, kommunerne skal føre tilsyn?

- Vi laver det jo ikke for ministeriets skyld, men for vores egen. Vi har fundet en model, som 

vi synes, passer os. I virkeligheden ville vi helst have kommunerne ud til det store tilsyn hvert år, 

for jo mere, vi kan forventningsafstemme med vores kommuner – det vil sige, jo mere de ved, 

hvad vi laver, og jo tryggere de er ved vores arbejde – des mindre er sandsynligheden for, at de 

sætter os i udbud, siger han og tilføjer:

- Rigtig mange kommuner har jo ikke nogen, der er kvalificerede til et pædagogisk tilsyn. Vi 

har en styregruppe, hvor to af personerne derfra har store kompetencer på undervisnings- og 

evalueringsområdet. Sådan en kapacitet skal man jo bruge, når den er der.

I har fået fine roser i rapporten i forhold til den kvalitet, I leverer inden for de nuværende rammer, 

er det ikke svært at argumentere for ændringer – for eksempel i forbindelse med arbejdstidsregler?

- Man kan jo ikke sove i en succes. Grunden til, at vi er der, hvor vi er i dag, er, at vi hele tiden 

har udviklet os. Når der nu kommer en lov, der siger, at arbejdstiden skal ændres, er det klart, at 

vi må se på, om vi yderligere kan gøre tingene bedre i det nye univers. Vi har valgt en model her, 

hvor lærerne arbejder rigtig tæt sammen, og det er klart, at jo tættere de kan arbejde sammen om 

fælles forberedelse, des større kvalitet tror vi også, deres arbejde får. Og skal man arbejde sam-

men, er det en fordel at være i nærheden af hinanden. Hos os får lærerne tre timer, som de kan 

lægge, hvor de har lyst til, og resten af tiden skal de være på skolen, siger Lars Nordborg Olsen.

TILSYNSREPRÆSENTANTEN:

Gør de det,  
de siger,  
de gør?
- jeg repræsenterer en af samarbejdskom-

munerne omkring VSK, og derfor ser jeg på 

det fra kursisternes eller borgerens synsvin-

kel: Er det godt nok dét, der sker på skolen, 

og hvordan er det i forhold til de ting, sprog-

centret melder ud? Når de siger, at de prak-

tiserer Cooperative Learning, er det så dét, 

de gør? spørger Lisa Overgaard.

Hun er pædagogisk-administrativ kon-

sulent i Albertslund Kommune og har dels 

været med i sprogcentrets styregruppe fra 

samarbejdskommunerne, dels været del af 

tilsynsbesøget sammen med en anden med 

en pædagogisk evalueringsbaggrund. Til-

sammen har de to udgjort ”de to damer fra 

kommunen”, som Vestegnens Sprog- og 

Kompetencecenter humoristisk kalder dem.

- Det overordnede for styregruppen er at 

se, om kursisterne nu får den undervisning, 

de har ret til. Og det kan et pædagogisk til-

syn helt klart bruges til – som én ud af flere 

tilsynskilder, understreger hun.

Hvad kan egentlig få dig til at reagere ved 

et tilsynsbesøg?

- Det handler dybest set om, hvad kur-

sisterne lærer. Og om der er en sammen-

hæng mellem de ting, skolen melder ud, 

at den vil, og det, man kan se ved et tilsyn. 

Vi taler også med de forskellige grupper – 

kursisterne, lærerne og ledelsen – og kan 

se, om der er en vis konsistens i deres visi-

oner for undervisningen og det, de så gør. 

Hvis der ikke er, kan vi gå i dialog med sko-

len bagefter.

Har du nogen sinde været udsat for, at I 

ved et pædagogisk tilsyn har vendt tommel-

fingeren nedad?

- Vi kan jo ikke i et pædagogisk tilsyn gå 

ind og lukke en virksomhed, som for eksem-

pel Arbejdstilsynet kan. Det har vi slet ikke 

kompetence til, og det handler et pædago-

gisk tilsyn overhovedet ikke om. Alting kan 

gøres på en anden måde pædagogisk, så 

her handler det om, hvorvidt vi kan stå inde 

for kvaliteten, der bliver leveret, eller vil vi 

have den bedre eller på en anden måde. •

Det siger KORA
kommunerne skal føre et økonomisk, administrativt og pædagogisk tilsyn med danskuddan-

nelserne for voksne udlændinge. Men det har haltet med især det pædagogiske tilsyn, og der-

for har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen under Undervisningsministeriet bedt KORA om at tjekke, 

hvordan tilsynet fungerer i praksis. Ud fra det skal KORA komme med anbefalinger til, hvordan 

kommunerne kan styrke tilsynet.

KORA er netop blevet færdige med den første del af arbejdet. Undersøgelser i fire forskel-

lige kommuner viser, at der er stor forskel på, hvordan det pædagogiske tilsyn føres i de fire 

kommuner. Og det er vanskeligt for kommunerne at føre tilsyn med, om kvaliteten af sprogcen-

trenes pædagogiske indsats er i orden.

Derfor anbefaler KORA, at de i stedet fører et grundigt tilsyn med resultaterne af sprog-

centrenes arbejde.

Hele undersøgelsen forventes færdig til januar næste år.
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Kun ganske få AMU-udbydere tilbyder kurser, som er målrettet 
tosprogede kursister. Samtidig tager undervisningen på de or-
dinære AMU-kurser, hvor 96 procent af de tosprogede befinder 

sig, ikke hensyn til deres særlige behov, og kun få steder er der tilbud 
om supplerende danskundervisning knyttet til den faglige undervis-
ning. Det viser en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Konsekvensen er, at mange tosprogede kursister ikke får optimalt 
udbytte af kurserne. Det viser tallene i EVAs undersøgelse tydeligt. 
Der er nemlig stor forskel på, hvordan henholdsvis tosprogede kursi-
ster og kursister med dansk baggrund klarer sig.

Det er især markant på certifikatkurserne, som afsluttes med en 
prøve. Her er andelen af kursister, som falder fra inden prøven, dobbelt 
så stor blandt tosprogede kursister som blandt kursister med dansk 
baggrund. Og hvis de tosprogede kursister når hele vejen frem til prø-
ven, er sandsynligheden for, at de dumper, mere end tre gange så stor 
som for kursister med dansk baggrund.

Få prioriterer tilbuddet
Selv om regelgrundlaget for AMU siden 1960’erne har givet mulig-
hed for at udbyde særlige tilbud til tosprogede kursister, er der kun 
få, som udnytter det. EVA har i undersøgelsen set på aktiviteten hos 
i alt 100 AMU-udbydere. Fire udbydere står for 82 procent af aktivi-
teten på de særlige tilbud for tosprogede, mens mange udbydere slet 
ingen aktivitet har.

Der er altså meget stor forskel på, om tosprogede kursister rundt 
om i landet har et reelt alternativ til de ordinære AMU-uddannelser, 
og om de har mulighed for at deltage i et særligt tilrettelagt kursus 
eller forløb, som tager udgangspunkt i deres sproglige udfordringer.

Rapporten fremhæver, at AMU-udbyderne står med et stort uud-
nyttet potentiale. Dermed risikerer samfundet at gå glip af et stort ar-
bejdskraftpotentiale.

Men hvorfor udbydes og anvendes de særlige tilbud så lidt, når alt 
tyder på, at flere tosprogede kursister kunne have glæde af mere mål-
rettede tilbud? Hvad kan der gøres? Bliver der overhovedet gjort noget?

Uddannelsesbladet har konfronteret en række aktører på området 
med de problemer, som rapporten ridser op, og bedt dem om at for-
tælle, hvad de mener, der skal gøres. •

Tosprogede AMU-
kursister lades i stikken
De fleste tosprogede kursister på AMU går på almindelige kurser, som ikke er målrettet til tosprogede. 
Derfor klarer de sig dårligere og får mindre udbytte af kurserne end etnisk danske kursister.

{  AF HEIDI  KVISTGAARD GÜTTLER }

Tal fra undersøgelsen 
I 2013 udgjorde tosprogede kursister ni procent af den samle-
de kursistgruppe på AMU. 

2.323 kursister deltog i 2013 i et særligt forløb eller kursus, 
mens der samlet set var 53.106 tosprogede kursister på AMU. 
Under fem procent af de tosprogede gør altså brug af de sær-
lige uddannelsestilbud. 

Fire AMU-udbydere står for over 80 procent af aktiviteten på 
de særlige forløb for tosprogede kursister:

29 pct.: AMU-Nordjylland

27 pct.: CELF

15 pct.: TEC

10 pct.:  Tietgenskolen

Kilde: AMU for tosprogede kursister. Danmarks Evalueringsinstitut 2014.

AMU & TOSPROGEDE 
AMU kan både tilbyde kurser, der er udviklet til tosprogede, og 
særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, der er sammensat af 
forskellige kurser. Undervisningen kan afholdes på andre sprog 
end dansk eller med en kombination af dansk og et andet sprog.

AMU har udviklet forskellige kurser som er målrettet til tospro-
gede, for eksempel i dansk som andetsprog og introduktion til 
det danske arbejdsmarked. Skolerne kan udbyde de forskellige 
kurser enkeltstående ligesom andre AMU-kurser.

Den enkelte skole kan også tilrettelægge særlige uddannelses-
forløb til tosprogede. Disse kurser består af mindst to AMU-
kurser eller enkeltfag. Ofte indgår dansk som andetsprog el-
ler nogle af de andre AMU-kurser, der er udviklet til tosproge-
de. Det er muligt at forlænge de enkelte kurser, der indgår i 
uddannelsesforløbet med op til 25 pct. Der kan eventuelt også 
indlægges praktik.

Kilde: www.uvm.dk 
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Det står sløjt til med prioriteringen af 
særlige forløb for tosprogede kur-
sister hos AMU-udbyderne. Det vi-

ser en rapport fra Danmarks Evaluerings-
institut (EVA). Ud af 100 AMU-udbydere 
tegner fire af dem sig for over 80 procent 
af aktiviteten. 

AMU Nordjylland er topscorer med 29 
procent. Her har man i årevis haft en række 
forskellige kurser, der er særligt tilrettelagt 
for flygtninge og indvandrere.

Der er flere elementer i AMU Nordjyl-
lands succes med aktiviteten for de to-
sprogede. Ét af dem er, at de har skabt ef-
terspørgsel på kurserne. Den opstår blandt 
andet via målrettede brochurer, infomøder 
og annonceringer i distriktsaviser.

Samarbejde er afgørende
Kursusadministrationen forsøger at give be-
sked, hver gang en flygtning eller indvan-
drer tilmelder sig, så de bliver sprogtestet og 
visiteret til rette hold. Men allermest afgø-
rende er det ifølge centerchef Knud Dal, at 
der gennem mange år er opbygget et godt 
samarbejde med jobcentre og a-kasser på 
den ene side og med lokale virksomheder 
på den anden side.

- Det er helt fundamentalt, for vi er af-

hængige af, at jobcentrene og a-kasserne 
prioriterer kurserne, selv om de er længere 
og dyrere. Og vi er afhængige af, at virk-
somhederne ansætter vores kursister. Og 
det gør de. Cirka halvdelen af vores kursi-
ster kommer i job bagefter.

AMU-lærerne har deres egne kontakt-
personer hos jobcentrene og a-kasserne, 
og lærerne spiller også en helt central rolle 
i forhold til virksomheder, som tager kursi-
sterne i praktik.

- Lærerne, som har den daglige kontakt 
med kursisterne, er bindeled til virksomhe-
derne. Det betyder meget, at det er dem, der 
har med kursisterne at gøre i dagligdagen, 
der også taler med virksomhederne. Vi kom-
mer til at stå som garant for både deres fag-
lige og personlige kompetencer.

AMU er overset
Skolen oplever stor tilfredshed med kursi-
sterne fra virksomhedernes side, og prak-
tikken er ifølge Knud Dal helt afgørende 
for, at så mange komme i job, for de bliver 
typisk hyret, hvor de var i praktik.

Noget tyder altså på, at AMU Nordjyl-
land formår at klæde kursisterne på, så de 
lever op til de krav, jobcentre og virksomhe-
der stiller. Deres kursusforløb er skruet sam-

men, så kursisterne får lige meget dansk- 
og værkstedsundervisning, og skolen har 
sine egne undervisere i dansk som andet-
sprog. Det er væsentligt, pointerer Knud 
Dal, for de får et indgående branchekend-
skab. Og den tværfaglighed, det giver mel-
lem det pågældende fag og dansk, er me-
get vigtig, mener han.

Ud over dobbelt lærerdækning og de fag-
lige moduler indeholder kurserne en intro-
del, jobsøgning, arbejdsmarkedskendskab 
og fire til otte ugers praktik.

Centerchefen er glad for aktiviteten. Dels 
er det en aktivitet for skolen, og dels er der 
et meget vigtigt arbejdsmarkedspolitisk mål 
med aktiviteten. Men, mener han, det, som 
AMU kunne gøre for målgruppen, hvis det 
blev prioriteret, er overset. Ikke i Aalborg og 
omegn, men på landsplan.

Det er dog ikke kun udbydernes ansvar.
- Da man i 1999 gik fra centrale taxa-

metre på området og lagde det ud til kom-
munerne, styrtdykkede aktiviteten fra 475 
årselever på landsplan i 1999 til bare 35 
året efter. Så måske skal man starte et an-
det sted end skolerne, hvis man skal prio-
ritere integration på arbejdsmarkedet, si-
ger Knud Dal. •

Her har de succes med tosprogede

AMU Nordjylland står for næsten en tredjedel af alle de  
AMU-kurser i hele landet, der er tilrettelagt specielt for tosprogede.

{  AF HEIDI  KVISTGAARD GÜTTLER } 

En undersøgelse fra EVA viser, at under fem procent af de tosprogede kursister deltager i 
AMU-systemets særlige tilbud målrettet tosprogede. Undersøgelsen viser også, at mange AMU-
udbydere slet ikke udbyder kurserne. Det er et problem, fordi sprogbarrierer tilsyneladende 
sænker udbytte og gennemførselsprocenten blandt de tosprogede på ordinære kurser. 
EVA’s evaluering peger på fem primære forklaringer på problemet. Hvad skal man gøre 
ved det? Vi har spurgt fire centrale aktører om, hvordan de vil løse de fem udfordringer.

næste side
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TP: PJJ: HH: 

1 Der er ikke automatisk visitation på de ordinære AMU-
kurser, som 96 procent af de tosprogede bruger. Man tjek-
ker altså ikke deres sproglige niveau, før de bliver place-
ret på et hold, selv om de klarer sig dårligere end kursi-
ster med dansk baggrund. Hvad skal man gøre ved det?

- Jeg vil ikke indføre tvungen visitation, men alle AMU-kursi-
ster skal tilbydes en vurdering af deres evne til at læse, stave, 
skrive og regne. Efter behov skal de så have et passende tilbud 
for eksempel arbejdsmarkedsuddannelse i dansk som andet-
sprog eller et fagkursus målrettet tosprogede. Men man skal 
selvfølgelig ikke miste sit job, mens man venter på, at der bli-
ver samlet et helt hold af tosprogede til et bestemt fagkursus. 
Nogle gange er det vigtigere at få taget et certifikat hurtigt, 
og det er også virkeligheden på AMU-centrene.

- I øjeblikket tjekker vi, hvis vi tror, at der kan være sproglige 
udfordringer. Det er ikke en formaliseret test, men oftest en 
samtale med en faglærer, der vurderer den enkelte.  Det er en 
velfungerende lavpraktisk metode, men den fanger selvfølge-
lig ikke alle. Fremadrettet kan IKV (Individuel Kompetence Vur-
dering), som er taxameterfinansieret, være vejen til at få af-
dækket de sproglige udfordringer. Jeg tror ikke, tvang er ve-
jen frem. Skolerne har allerede mulighederne i dag, men de 
skal motiveres til at anvende de eksisterende værktøjer mere.

- Jeg vil ikke sætte bestemte krav til, hvordan AMU-udbyderne vi-
siterer kursister. Men jeg forventer, at AMU-udbyderne har en form 
for systematik og inddrager viden om kursisten og mulighederne for 
at nå en individuel kompetencevurdering, inden man starter på et 
AMU kursus, skal udnyttes bedre. Udbyderne bør på baggrund af 
EVA’s rapport overveje, hvordan de fremover kan øge kundernes vi-
den om de mange muligheder, som AMU-systemet rummer, og selv 
være med til at sikre, at kursisterne får lige netop det tilbud, der gi-
ver det bedste resultat for dem.

2 Hverken kursister, virksomheder eller jobcentre efter-
spørger de særlige kurser og forløb. Evalueringen ty-
der på, at de ikke kender tilbuddene. Hvordan skal man 
ændre på det?

- Det er vigtigt at udbrede kendskabet til mulighederne. Det gør 
vi via blandt andet via uddannelsesguiden og Danmarks Læ-
ringsportal, men vi gør det også med et nyt projekt, som skal 
udbrede kendskabet til AMU-systemets fleksible tilbud for to-
sprogede. Samtidig tror jeg, at efterspørgslen vil stige nu, hvor 
vi har fjernet deltagerbetalingen på AMU-kurser i matematik 
og dansk som andetsprog, hvis kurset tages i sammenhæng 
med et andet AMU-kursus.

- Det er en generel udfordring, for de kurser, som vi udbyder, 
men som ikke er planlagte med tidspunkter. Kunderne kan ikke 
vente på, at vi har deltagere til et helt hold engang i fremtiden. 
Det er også svært at markedsføre og sælge enkelte pladser til 
et kursus, som vi ikke kender en dato på. Vi skal derfor turde 
satse på at skemalægge forløb, så det er løbende tilbud. Så 
kan vi målrette markedsføringen, når de er aktuelle, og dato-
fastsatte dem til jobcentre, a-kasser og virksomheder. Men vi 
har ikke råd til at gennemføre med meget små hold, medmin-
dre man arbejder med holdtaxametre – og det er der næppe 
politisk vilje til. 

- Man kan ikke forlange, at kunderne kan gennemskue AMU-syste-
met. Det er udbydernes opgave at informere om deres kurser og ud-
dannelser og at rådgive virksomhederne om, hvordan de kan bruge 
AMU. Skolerne skal straks reagere og få en langt tydeligere profil på 
de særlige AMU-forløb. VEU-vejledningscentrene skal også for al-
vor trække i arbejdstøjet. Det er deres fornemmeste opgaver netop 
at oplyse virksomheder og kursister om de muligheder, der findes for 
netop at tilrette et forløb for kursister med komplekse behov. 

3 Halvdelen af institutionerne har ikke nok undervisere, der er 
uddannet til at undervise i dansk som andetsprog. Syv ud af 
ti udbydere vurderer desuden, at deres faglærere mangler 
viden om, hvordan de kan understøtte kursister med dansk 
som andetsprog. Skal vi gøre noget ved det – og hvad?

- Det er afgørende, at skolerne sikrer, at lærerne har de rigtige 
kompetencer til at hjælpe kursister, der har dansk som andet-
sprog. Via Undervisningsministeriets FastholdelsesTaskforce 
kan AMU-underviserne, som også underviser på erhvervsud-
dannelser, få metoder, der kan ruste dem til undervisning af 
kursister med dansk som andetsprog.

- Ja, det bør man gøre noget ved. Hvis man politisk prioriterer 
indsatsen, og der stilles den nødvendige økonomi til rådighed, 
så vil skolerne også gerne tage denne opgave på sig – herun-
der sørge for den nødvendige faglærer uddannelse. Men om-
rådet har vel været underprioriteret i en årrække.

- Skolerne må se at få styr på deres tilbud, så de er i stand til at give 
kursisterne, dvs. den enkelte og deres arbejdsplads, det bedst mulige 
tilbud. På baggrund af undersøgelsen burde ministeren måske over-
veje, om hun har tilstrækkelig hånd i hanke med kvaliteten i tilbuddet.

4 Der er ingen centrale krav om, at institutionerne skal 
have et vist aktivitetsniveau på de særlige tilbud, og de 
fleste steder er der meget lidt aktivitet. Hvordan vil du 
sikre, at tosprogede kursister fremover får et relevant 
uddannelsestilbud?

- Det kræver et tæt samarbejde mellem skoler, virksomheder 
og jobcentre. Det er bl.a. for at styrke den koordinering, at vi har 
etableret voksen- og efteruddannelsescentrene, som er gode 
til at opfange både virksomheders og medarbejderes behov. 
Derudover har vi afsat 10 millioner årligt til at udbyde forbere-
dende voksenundervisning (FVU) for tosprogede.

- Vi er i fuld gang med intro- og screeningsforløb for tospro-
gede fra jobcentre. Derudover bør man planlægge med dato-
fastsatte forløb for tosprogede henover sæsonen indenfor re-
levante brancheområder og styrke markedsføringen af dem. 
Der skal stilles en forsvarlig økonomi til rådighed. Den økono-
miske virkelighed med de taxametre, vi kender i dag, er, at sko-
lerne ikke har mulighed for at gennemføre hold med meget få 
deltagere. Man skal også huske, at vi har mange tosprogede, 
som klarer sig godt på de ordinære kursusforløb.

- Der er flere tilbud end de særlige AMU-forløb, der kan klæde to-
sprogede på i forhold til grundlæggende færdigheder, for eksempel 
avu og FVU. Men AMU-kurser er et væsentligt fundament for, at to-
sprogede opnår og vedligeholder deres kompetencer i forhold til virk-
somhedernes behov. Selv om der kan være behov for at øge tilgan-
gen, så mener jeg langt fra, at alle tosprogede skal have et særligt 
tilrettelagt tilbud. Kursister og virksomheder er helt afhængige af, at 
AMU-udbyderne tegner og fortæller om de muligheder, der passer 
bedst til kursisten.

5 Reglerne for AMU giver en række muligheder, men stiller 
få krav. Hvilken rolle skal AMU-systemet spille over for 
de tosprogede – og bør man stille flere krav?

- AMU er et vigtigt redskab til opkvalificering af både ufaglærte 
og faglærte, så de hele tiden kan være ajour med den nyeste 
teknologi og de nyeste arbejdsgange. AMU giver også de to-
sprogede muligheder for særlig faglig og sproglig opkvalifi-
cering, så de kan få lige så gode forudsætninger på arbejds-
markedet som alle andre. Men det kræver selvfølgelig, at mål-
gruppen kender til de gode og relevante tilbud. Jeg ser det i høj 
grad som en kommunikationsopgave snarere end et spørgs-
mål om krav. Det er ikke alene udbydernes opgave, men også 
Ministeriets, virksomhedernes og jobcentrenes.

- AMU bør være systemet, der kan give de tosprogede de kom-
petencer, der er en forudsætning for, at de kan klare sig på 
arbejdsmarkedet. Tidligere var AMU omdrejningspunktet for 
denne indsats – men det har ikke haft samme fokus de se-
nere år. Jeg tror ikke, det klares med øgede krav. Hvis det pri-
oriteres tilstrækkeligt politisk, og der skabes nødvendige in-
citamenter til at søge over mod aktiviteten, skal skolerne nok 
finde ud af det. Det er mit indtryk, at AMU bevæger sig der-
hen, hvor de politiske prioriteringer peger – og hvor der er en 
aktivitet, der kan forsvare det nødvendige beredskab i form af 
konsulenter, lærere mv. Men AMU’s økonomi er anstrengt, og 
derfor må man leve med, at skolerne også prioriterer ud fra 
økonomiske incitamenter. 

- AMU-systemet har en afgørende rolle i forhold til at sikre, at tospro-
gede medarbejdere opnår og vedligeholder kompetencer, som mulig-
gør, at virksomhederne kan forbedre deres produktivitet. Der er ikke 
behov for at stille særlige krav til de særlige AMU-kurser. Men udby-
derne skal tage sig sammen. De skal leve op til den vigtige rolle, de 
har, og informere om de mange gode muligheder for at imødekomme 
kursisterne og virksomhedernes behov. Det samme gælder VEU-vej-
ledningscentrene. Når aftalen om VEU-milliarden træder i kraft fra 
nytår, får AMU-udbyderne endnu bedre muligheder for at tilbyde to-
sprogede et relevant tilbud. Aftalen giver en bedre kobling af læse-, 
skrive-, og regnekurser til praktisk læring, ligesom deltagerbetalin-
gen på AMU i dansk og matematik for personer med behov afvikles, 
hvis kurset tages i sammenhæng med et andet AMU-kursus.

CHRISTINE ANTORINI,  
MF, undervisningsminister (S)

DE FEM UDFORDRINGER
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1 Der er ikke automatisk visitation på de ordinære AMU-
kurser, som 96 procent af de tosprogede bruger. Man tjek-
ker altså ikke deres sproglige niveau, før de bliver place-
ret på et hold, selv om de klarer sig dårligere end kursi-
ster med dansk baggrund. Hvad skal man gøre ved det?

- Jeg vil ikke indføre tvungen visitation, men alle AMU-kursi-
ster skal tilbydes en vurdering af deres evne til at læse, stave, 
skrive og regne. Efter behov skal de så have et passende tilbud 
for eksempel arbejdsmarkedsuddannelse i dansk som andet-
sprog eller et fagkursus målrettet tosprogede. Men man skal 
selvfølgelig ikke miste sit job, mens man venter på, at der bli-
ver samlet et helt hold af tosprogede til et bestemt fagkursus. 
Nogle gange er det vigtigere at få taget et certifikat hurtigt, 
og det er også virkeligheden på AMU-centrene.

- I øjeblikket tjekker vi, hvis vi tror, at der kan være sproglige 
udfordringer. Det er ikke en formaliseret test, men oftest en 
samtale med en faglærer, der vurderer den enkelte.  Det er en 
velfungerende lavpraktisk metode, men den fanger selvfølge-
lig ikke alle. Fremadrettet kan IKV (Individuel Kompetence Vur-
dering), som er taxameterfinansieret, være vejen til at få af-
dækket de sproglige udfordringer. Jeg tror ikke, tvang er ve-
jen frem. Skolerne har allerede mulighederne i dag, men de 
skal motiveres til at anvende de eksisterende værktøjer mere.

- Jeg vil ikke sætte bestemte krav til, hvordan AMU-udbyderne vi-
siterer kursister. Men jeg forventer, at AMU-udbyderne har en form 
for systematik og inddrager viden om kursisten og mulighederne for 
at nå en individuel kompetencevurdering, inden man starter på et 
AMU kursus, skal udnyttes bedre. Udbyderne bør på baggrund af 
EVA’s rapport overveje, hvordan de fremover kan øge kundernes vi-
den om de mange muligheder, som AMU-systemet rummer, og selv 
være med til at sikre, at kursisterne får lige netop det tilbud, der gi-
ver det bedste resultat for dem.

2 Hverken kursister, virksomheder eller jobcentre efter-
spørger de særlige kurser og forløb. Evalueringen ty-
der på, at de ikke kender tilbuddene. Hvordan skal man 
ændre på det?

- Det er vigtigt at udbrede kendskabet til mulighederne. Det gør 
vi via blandt andet via uddannelsesguiden og Danmarks Læ-
ringsportal, men vi gør det også med et nyt projekt, som skal 
udbrede kendskabet til AMU-systemets fleksible tilbud for to-
sprogede. Samtidig tror jeg, at efterspørgslen vil stige nu, hvor 
vi har fjernet deltagerbetalingen på AMU-kurser i matematik 
og dansk som andetsprog, hvis kurset tages i sammenhæng 
med et andet AMU-kursus.

- Det er en generel udfordring, for de kurser, som vi udbyder, 
men som ikke er planlagte med tidspunkter. Kunderne kan ikke 
vente på, at vi har deltagere til et helt hold engang i fremtiden. 
Det er også svært at markedsføre og sælge enkelte pladser til 
et kursus, som vi ikke kender en dato på. Vi skal derfor turde 
satse på at skemalægge forløb, så det er løbende tilbud. Så 
kan vi målrette markedsføringen, når de er aktuelle, og dato-
fastsatte dem til jobcentre, a-kasser og virksomheder. Men vi 
har ikke råd til at gennemføre med meget små hold, medmin-
dre man arbejder med holdtaxametre – og det er der næppe 
politisk vilje til. 

- Man kan ikke forlange, at kunderne kan gennemskue AMU-syste-
met. Det er udbydernes opgave at informere om deres kurser og ud-
dannelser og at rådgive virksomhederne om, hvordan de kan bruge 
AMU. Skolerne skal straks reagere og få en langt tydeligere profil på 
de særlige AMU-forløb. VEU-vejledningscentrene skal også for al-
vor trække i arbejdstøjet. Det er deres fornemmeste opgaver netop 
at oplyse virksomheder og kursister om de muligheder, der findes for 
netop at tilrette et forløb for kursister med komplekse behov. 

3 Halvdelen af institutionerne har ikke nok undervisere, der er 
uddannet til at undervise i dansk som andetsprog. Syv ud af 
ti udbydere vurderer desuden, at deres faglærere mangler 
viden om, hvordan de kan understøtte kursister med dansk 
som andetsprog. Skal vi gøre noget ved det – og hvad?

- Det er afgørende, at skolerne sikrer, at lærerne har de rigtige 
kompetencer til at hjælpe kursister, der har dansk som andet-
sprog. Via Undervisningsministeriets FastholdelsesTaskforce 
kan AMU-underviserne, som også underviser på erhvervsud-
dannelser, få metoder, der kan ruste dem til undervisning af 
kursister med dansk som andetsprog.

- Ja, det bør man gøre noget ved. Hvis man politisk prioriterer 
indsatsen, og der stilles den nødvendige økonomi til rådighed, 
så vil skolerne også gerne tage denne opgave på sig – herun-
der sørge for den nødvendige faglærer uddannelse. Men om-
rådet har vel været underprioriteret i en årrække.

- Skolerne må se at få styr på deres tilbud, så de er i stand til at give 
kursisterne, dvs. den enkelte og deres arbejdsplads, det bedst mulige 
tilbud. På baggrund af undersøgelsen burde ministeren måske over-
veje, om hun har tilstrækkelig hånd i hanke med kvaliteten i tilbuddet.

4 Der er ingen centrale krav om, at institutionerne skal 
have et vist aktivitetsniveau på de særlige tilbud, og de 
fleste steder er der meget lidt aktivitet. Hvordan vil du 
sikre, at tosprogede kursister fremover får et relevant 
uddannelsestilbud?

- Det kræver et tæt samarbejde mellem skoler, virksomheder 
og jobcentre. Det er bl.a. for at styrke den koordinering, at vi har 
etableret voksen- og efteruddannelsescentrene, som er gode 
til at opfange både virksomheders og medarbejderes behov. 
Derudover har vi afsat 10 millioner årligt til at udbyde forbere-
dende voksenundervisning (FVU) for tosprogede.

- Vi er i fuld gang med intro- og screeningsforløb for tospro-
gede fra jobcentre. Derudover bør man planlægge med dato-
fastsatte forløb for tosprogede henover sæsonen indenfor re-
levante brancheområder og styrke markedsføringen af dem. 
Der skal stilles en forsvarlig økonomi til rådighed. Den økono-
miske virkelighed med de taxametre, vi kender i dag, er, at sko-
lerne ikke har mulighed for at gennemføre hold med meget få 
deltagere. Man skal også huske, at vi har mange tosprogede, 
som klarer sig godt på de ordinære kursusforløb.

- Der er flere tilbud end de særlige AMU-forløb, der kan klæde to-
sprogede på i forhold til grundlæggende færdigheder, for eksempel 
avu og FVU. Men AMU-kurser er et væsentligt fundament for, at to-
sprogede opnår og vedligeholder deres kompetencer i forhold til virk-
somhedernes behov. Selv om der kan være behov for at øge tilgan-
gen, så mener jeg langt fra, at alle tosprogede skal have et særligt 
tilrettelagt tilbud. Kursister og virksomheder er helt afhængige af, at 
AMU-udbyderne tegner og fortæller om de muligheder, der passer 
bedst til kursisten.

5 Reglerne for AMU giver en række muligheder, men stiller 
få krav. Hvilken rolle skal AMU-systemet spille over for 
de tosprogede – og bør man stille flere krav?

- AMU er et vigtigt redskab til opkvalificering af både ufaglærte 
og faglærte, så de hele tiden kan være ajour med den nyeste 
teknologi og de nyeste arbejdsgange. AMU giver også de to-
sprogede muligheder for særlig faglig og sproglig opkvalifi-
cering, så de kan få lige så gode forudsætninger på arbejds-
markedet som alle andre. Men det kræver selvfølgelig, at mål-
gruppen kender til de gode og relevante tilbud. Jeg ser det i høj 
grad som en kommunikationsopgave snarere end et spørgs-
mål om krav. Det er ikke alene udbydernes opgave, men også 
Ministeriets, virksomhedernes og jobcentrenes.

- AMU bør være systemet, der kan give de tosprogede de kom-
petencer, der er en forudsætning for, at de kan klare sig på 
arbejdsmarkedet. Tidligere var AMU omdrejningspunktet for 
denne indsats – men det har ikke haft samme fokus de se-
nere år. Jeg tror ikke, det klares med øgede krav. Hvis det pri-
oriteres tilstrækkeligt politisk, og der skabes nødvendige in-
citamenter til at søge over mod aktiviteten, skal skolerne nok 
finde ud af det. Det er mit indtryk, at AMU bevæger sig der-
hen, hvor de politiske prioriteringer peger – og hvor der er en 
aktivitet, der kan forsvare det nødvendige beredskab i form af 
konsulenter, lærere mv. Men AMU’s økonomi er anstrengt, og 
derfor må man leve med, at skolerne også prioriterer ud fra 
økonomiske incitamenter. 

- AMU-systemet har en afgørende rolle i forhold til at sikre, at tospro-
gede medarbejdere opnår og vedligeholder kompetencer, som mulig-
gør, at virksomhederne kan forbedre deres produktivitet. Der er ikke 
behov for at stille særlige krav til de særlige AMU-kurser. Men udby-
derne skal tage sig sammen. De skal leve op til den vigtige rolle, de 
har, og informere om de mange gode muligheder for at imødekomme 
kursisterne og virksomhedernes behov. Det samme gælder VEU-vej-
ledningscentrene. Når aftalen om VEU-milliarden træder i kraft fra 
nytår, får AMU-udbyderne endnu bedre muligheder for at tilbyde to-
sprogede et relevant tilbud. Aftalen giver en bedre kobling af læse-, 
skrive-, og regnekurser til praktisk læring, ligesom deltagerbetalin-
gen på AMU i dansk og matematik for personer med behov afvikles, 
hvis kurset tages i sammenhæng med et andet AMU-kursus.

TORBEN PEDERSEN, 
Foreningen af forstandere og  

direktører ved AMU-centrene

PETER JUEL JENSEN, 
MF, uddannelsesordfører (V)
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- Egentligt er det lige meget, hvor en screening af kommende kursisters 
sproglige færdigheder ligger. Et samarbejde mellem AMU, sprogcen-
tre og VUC om denne opgave er vel nyttigt, og foregår vel også i dag i 
en eller anden udstrækning. Det, der er vigtigt, er, at de, som visiterer 
en kursist til et AMU-kursus, hvad enten det er en virksomhed eller et 
jobcenter, også er dem, som ved, hvilke sproglige forudsætninger den 
pågældende har. Det er her, kravet om en screening skal ligge. Herefter 
må institutionerne sætte ind med en sprogtest og iværksætte nødven-
dige tiltag for, at en tosproget kursist kan gennemføre et kursusforløb.

- Når man nu faktisk har udviklet de såkaldte ”særlige tilbud” til tospro-
gede kursister, er det ærgerligt, at de efterspørges i så ringe grad. Her 
kunne de lokale uddannelsesudvalg måske bruges til at udbrede kend-
skabet til dem.

- Skal skolerne kunne iværksætte de nødvendige tiltag for, at en tospro-
get kursist kan gennemføre et kursusforløb, kræver det naturligvis, at 
der følger økonomiske resurser med til at ansætte lærere med den for-
nødne viden eller efteruddanne faglærerne, så de er i stand til at under- 
vise tosprogede.

- Jeg tror, at den ringe udbredelse også har at gøre med økonomi. AMU 
centrene har gennem en del år været økonomisk udsultede og kørt på 
randen af sammenbrud. De særlige tilbud er længere og dyrere at gen-
nemføre. Samtidig er en stor del af aktiviteten blevet privatiseret, og her 
ligger fokus i højere grad på økonomi. Hvis vi skal sikre flere tosprogede 
kursister et ordentligt uddannelsestilbud på AMU, så handler det i høj 
grad om information og økonomi.

- AMU-systemet skal – i samarbejde med sprogcentre og VUC – udvikle 
og udbrede uddannelsestilbuddene til tosprogede med dårlige dansk-
kundskaber. Arbejdskraftens voksende mobilitet er en kendsgerning, og 
med den en voksende trussel mod løn- og arbejdsforhold på de dan-
ske arbejdspladser – især for faglærte og ufaglærte. Et af midlerne til 
at holde fast i ordentlige arbejdsforhold, ikke mindst det forholdsvis høje 
sikkerhedsniveau, er at kræve, at udenlandske arbejdere gennemfører 
relevante AMU-kurser, fordi de har en høj grad af arbejdspladssikkerhed 
integreret i undervisningen. Metrobyggeriet viser fx, hvor galt det kan gå, 
når udenlandske arbejdere ikke modtager relevant undervisning i dan-
ske forhold. Og her er der jo tale om folk uden kendskab til dansk. Der-
for kan man jo overveje, om ikke de særlige tilbud skal udvikles, så de, 
udover tosprogede, også kan omfatte folk, der ikke taler dansk.

STYRK 
DINE 
KOMPE-
TENCER

Tag diplom i 
Erhvervs-
pædagogik
ucsyd.dk diplom

HENNING HYLLESTED, 
MF, AMU-ordfører (EL)
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•	 Adgang	til	netværk	med	vejledere	
fra	andre	brancher

NYHED!  
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dine vejlederkompetencer?



HANNE PONTOPPIDAN - FORMAND

Uddannelsesforbundet er ungdoms- og voksenundervisernes an-
sigt udadtil og indadtil. Vejledere, konsulenter, ledere og undervi-
sere på området står sammen om at give undervisning og vejled-
ning af høj kvalitet. Det fordrer veluddannede ansatte, fornuftige 
lovgivninger og bevillinger samt gode arbejdsforhold lokalt.

Som forbund er vi velsignet af, at vore medlemmer virkelig vil 
eleverne/kursisterne og deres fremtid. Vores opgave i forbundets 
politiske ledelse bliver derfor at sikre gode rammevilkår til at løfte 
opgaven på hver enkelt arbejdsplads. Vi skal følge med i de politi-
ske processer på Christiansborg og i kommunerne og påvirke dem 
i den rigtige retning. Vi skal fortælle, hvad der skal til for at sikre 
elever og kursister et godt udbytte af vejledningen og undervisnin-
gen, og sige fra, når denne viden overhøres, og beslutninger, der 
er kontraproduktive i forhold til kvalitetssikringen, tages. Det be-
tyder naturligvis også, at vi skal stå vagt om, at vilkårene for at le-
vere god kvalitet under ordnede arbejdsforhold ikke forringes, hvis 
man politisk beslutter, at andre udbydere skal levere undervisnin-
gen - noget vi desværre har vores kampe med.

Vi skal være i en kontinuerlig, frugtbar dialog med skole- og be-
styrelsesforeninger samt andre lærer- og lederforeninger på vore 
områder, og vi skal sørge for at vore holdninger til god uddannelse, 
undervisning og vejledning udbredes via dialog og via medierne.

Alt dette har som sin helt grundlæggende forudsætning, at for-
bundet er ét sammenhængende forbund, hvor medlemmerne føler 
sammenhold, og hvor afstanden mellem det enkelte medlem og 
forbundets politiske ledelse aldrig er længere væk end et møde 
eller en snak er mulig. Det fordrer, at den politiske ledelse til en-
hver tid ved, hvad medlemmerne står i, og hvad de ønsker for de-
res arbejdssituation. Også her bliver tillidsrepræsentanterne et helt 
centrale omdrejningspunkt. De er vore lokale repræsentanter, og 
de er det enkleste kontaktled, mellem organisationens forskellige 
niveauer. Derfor er vi også rigtig glade for at have så mange dyg-
tige og veluddannede tillidsrepræsentanter. Jer skal vi tage vare 
på, så I kan og har lyst til at matche også de fremtidige udfordrin-
ger - både når det handler om at håndtere forholdene for medlem-
mer lokalt på arbejdspladsen, og når det handler om at være ga-
ranten for, at forbundets ledelse ved, hvor skoen trykker på den 
enkelte arbejdsplads.

Som formand er det min opgave at stå i spidsen for alle disse 
processer og søge at samle hovedbestyrelsen om de bedste løs-
ninger for jer som medlemmer og for jeres lokale tillidsvalgte. Det 
synes jeg fortsat er en udfordring, der kalder på min energi. Der-
for stiller jeg op til endnu en periode som formand for vores for-
bund og vores 11.000 engagerede medlemmer. •

KANDIDATERNE

STEEN DEVANTIER - LEDERGRUPPEN

MOGENS LARSEN - SENIORGRUPPEN

På uddannelsesforbundets kongres 
den 14.-15. november 2014 skal der 
vælges formand, næstformand og 10 
hovedbestyrelsesmedlemmer for de næste 
tre år. Her præsenterer kandidaterne sig selv.

Da der er præcis det antal kandidater, der 
skal vælges, bliver alle 12 valgt, medmindre 
nogen fortryder og trækker sig inden.

Ud over disse kommer den nye 
hovedbestyrelse til at bestå af 
Ledergruppens repræsentant, Steen 
Devantier, som i sidste måned blev valgt 
på Ledergruppens generalforsamling, og 
Seniorgruppens observatør, Mogens Larsen, 
som deltager i hovedbestyrelsesmøderne 
med taleret, men uden stemmeret.
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BØRGE PEDERSEN - NÆSTFORMAND

Jeg stiller op for at blive valgt som næstfor-
mand for Uddannelsesforbundet.

Jer er 61 år gammel, har kone og fire børn, 
som er fløjet fra reden (altså kun børnene). 
Jeg har orlov fra EUC Nordvest, som er en er-
hvervsskole beliggende i Thisted (og på Mors 
og i Thyborøn).

Jeg har i alle årene arbejdet for, at lærerne 
skulle have nogle ordentlige arbejdsvilkår. Der 
er sket mange ændringer gennem årene. I mine 
første år på teknisk skole kæmpede vi for at få 
ordentlige arbejdsvilkår. Det fik vi gennem en 
arbejdstidsaftale, men glæden varede kun til 
1999, så blev aftaleretten til en drøftelsesret, og 
nu er vi i den situation, at vi igen skal kæmpe for 
ordentlige arbejdsforhold for lærerne, da vores 
arbejdstid skulle normaliseres i august i 2014.

De seneste overenskomstforhandlinger har 
vist os, at vi skal kæmpe - endda meget hårdt - 
for at bevare de ordentlige vilkår, vi har tilkæm-
pet os gennem årene. Det gælder på alle om-
råder: arbejdsforhold, løn, ferie, pension m.m.

Derfor er det igen blevet aktuelt at kæmpe 
for, at livsnerven i Uddannelsesforbundet, til-
lidsrepræsentanterne, på alle vore områder får 
nogle ordentlige vilkår for at udføre deres ar-
bejde. De er om nogen krumtappen i vores ar-
bejde - både lokalt på arbejdspladsen og i de 
sammenhænge, hvor vi samles rundt om i lan-
det eller centralt i forbundet. Her vil jeg slås og 
kæmpe for hver eneste tillidsrepræsentant, for 
vi oplever desværre, at nogle ledelser ser tillids-
repræsentanten som en besværlig udgift i ste-
det for den gode samarbejdspartner, som kan 
påvirke beslutningerne og medvirke til ordent-
lige arbejdsforhold på arbejdspladsen.

Det er tillidsrepræsentanten, som med god 
loyal opbakning fra sine kolleger kan føre en 
dialog med ledelsen om arbejdsforholdene, og 
som netop, fordi hun/han har opbakningen, er 
garanten for, at det aftalte også føres ud i livet 
til gavn for lærerne og dermed i sidste ende er 
garant for at vore elever/kursister får undervis-
ning af høj kvalitet. •

ANNA KONSTANTELOS BIRKE - HOVEDBESTYRELSEN

Jeg stiller op til hovedbestyrelsen, fordi jeg synes, det er naturligt, at jeg som for-
mand for Sektionen for lærere i dansk som andetsprog sidder i Uddannelsesfor-
bundets hovedbestyrelse. Det er vigtigt, at der sidder en med indgående kendskab 
til den meget store og meget heterogene gruppe medlemmer. 

Vores sektion er præget af stadige udliciteringer og af, at vi dels har flere for-
skellige overenskomster at holde styr på, og dels nye private udbydere og arbejds-
givere, som er svære at tegne overenskomst med.

I de tre år jeg har deltaget, mener jeg, jeg har stået for samarbejde og kom-
promis, og det mener jeg i øvrigt, har karakteriseret hovedbestyrelsens arbejde. 

Jeg går ikke ind for millimeterdemokrati, men mener, vi skal sætte ind, hvor det 
giver mening. Hvis en sektion har brug for ekstra midler i forbindelse med et eller 
andet, skal alle ikke nødvendigvis have det samme, hvis ikke de har det samme 
behov. Samtidig mener jeg godt, vi kan tage ekstra hensyn til de svageste grupper 
i vores forbund som for eksempel folkeoplyserne. Det er solidaritet.

I de sidste tre år har jeg repræsenteret forbundet i arbejdsmiljøsammenhænge. 
Det, tror jeg, vil blive en stadig vigtigere front fremover i takt med, at arbejdstids-
reglerne i vores overenskomster udhules eller forsvinder helt. •

GITTE LARSEN - HOVEDBESTYRELSEN

56 år, ansat på AMU-FYN. Jeg er vejleder og underviser i personaleudvikling både 
for ledere og medarbejdere. I cirka 20 år har jeg været tillidsrepræsentant og de 
seneste 10 år også fællestillidsrepræsentant for lærerne.

Jeg har siden 2005 været valgt til Hovedbestyrelsen. Jeg har arbejdet meget 
med AMU/VEU. Fokus har været uddannelsespolitisk - dels på grund af AMU-sy-
stemets omskiftelige situation, dels på grund af sammenhængen mellem AMU og 
andre indsatsområder for voksne: VUC, daghøjskoler, jobcentre med flere.

AMU-systemet er en del af erhvervsskolerne. Derfor skal der være fokus på de 
udfordringer, der er ved at afvikle uddannelse for unge og for voksne på samme 
uddannelsesinstitution. Det er et spændende område, der også giver et indblik og 
en forståelse for arbejdet med undervisning af unge og de arbejdsvilkår, vore kol-
leger har. Den fagpolitiske vinkel er også vigtig, der vil helt naturligt være sam-
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JAN SYLVEST ANDREASEN - HOVEDBESTYRELSEN

Der er råd til velfærd. Der er råd til ordentlig un-
dervisning. Der er råd til at behandle de offent-
ligt ansatte ordentligt!

Danmark er fortsat et meget rigt land. Det 
danske aktiemarked er eksempelvis indtil videre 
steget med 25 procent i år.

Derfor må fagbevægelsen opføre sig som 
fagforening og ikke som en lænkehund. Jeg øn-
sker en fagforening, som sætter medlemmernes 
interesser over partiernes og regeringers mani-
pulationer med virkeligheden.

Vi er de mange, og derfor har vi også magt, hvis vi tør og magter at tage den!
De reformer,  der er besluttet på vores områder, og de nye arbejdstidsregler, 

som er gennemtvunget, er ”nødvendige”, siger politikkerne. ”Det er nødvendigt 
for velfærden”, bliver der postuleret. Men netop krisefortællingerne og ”nød-
vendigheden politik” er blevet til et instrument for afmagt, som fagbevægelsen 
desværre har taget til sig, og låst sig fast i politikken og i den faglige kamp med 
et blik på fremtiden, der kun har ringere udsigter og mere afmagt at byde på.

Derfor mister fagbevægelsen terræn og indflydelse.
Jeg ønsker og vil kæmpe for en fagbevægelse, der som det første gør op 

med fortællingen, der siger, at der ikke længere er råd til velfærd, og som gen-
indtager sin plads for den virkelige sociale bevægelse for øget lighed, solida-
ritet og frihed.

Hvis nogen kan huske den legendariske svensk-amerikanske fagforenings-
aktivist Joe Hills berømte slutord: ”Sørg ikke. Gå sammen.”

For alternativet er ikke værd at samle på.
Jeg er formand for ungdomsskolelærerne i Uddannelsesforbundet og med-

lem af Hovedbestyrelsen siden fusionen. •

KIRSTEN CHRISTENSEN - HOVEDBESTYRELSEN

Jeg underviser på AOF Midt, Ordskolen Århus, og 
er nyvalgt formand for Sektionen for ansatte ved 
daghøjskoler og oplysningsforbund. Jeg stiller op 
til hovedbestyrelsen, da jeg mener, at sektionen, 
FOAS' almene overenskomst og de private over-
enskomster på specialområdet skal være repræ-
senteret i Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse.

Lockouten og det efterfølgende regeringsind-
greb i 2013 viste tydeligt, hvor vigtigt det er at stå 
sammen og samle ressourcerne. Jeg vil i HB ar-
bejde for, at de fag- og uddannelsespolitiske samt 
pædagogiske fora i forbundet styrkes og udvikles 
på alle niveauer. Dette gælder lokalt, regionalt, på 
tværs af sektioner og foreninger, i TR-netværk og i 
udvalg og sammenslutninger. Det er nødvendigt for 
at skabe gode løn- og arbejdsvilkår for underviserne 
til gavn for kursisterne og dermed for samfundet.

I vores sektion er der fortsat en gruppe med-
lemmer, folkeoplyserne, som  på grund af folke-
oplysningsloven ikke har mulighed for overens-
komst og dermed ordentlige ansættelser med op-
tjening af pension, løn under sygdom, betalt bar-
selsorlov med mere. Forbundet har længe arbej-
det på ændring af dette forhold, og det arbejde 
skal fortsættes.

Oplysningsforbund, daghøjskoler og anden ak-
tør-opgaver er i det store og hele uden for det for-
melle uddannelsessystem. Det uformelle har en 
række fordele, når uddannelses- og arbejdsmar-
kedspolitiske problemer skal løses. De er hverken 
en del af kommunerne eller staten, men derimod 
drevet af folkelige organisationer, som har mange 
års erfaring i folkelig oplysning og mere alment dan-
nende undervisningsforløb. Det er derfor vigtigt, 
at den folkeoplysende tilgang hele tiden tænkes 
med i nye reformer, og når forbundet kommer med 
uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske tiltag.

Fakta: bestyrelsesmedlem i sektionen fra 
2008,TR i 10 år, medarbejderrepræsentant i AOF 
Midt i seks år, bestyrelsesmedlem i Landsklub-
ben for Specialundervisere i LVU, Sammenslut-
ningen af ledere og lærere ved specialundervis-
ning for voksne i LVU og Ordblinde- og FVU-ud-
valget i Uddannelsesforbundet. •

menhæng mellem uddannelsespolitik og fagpolitik - specielt når udbud og af-
lønning skal gå op i en højere enhed, så det bliver muligt at levere en god un-
dervisning uden at gå på kompromis med lærernes arbejdsvilkår.

Der har i den forløbende periode været meget at tage fat på, blandt andet 
etablering af et AMU-netværk, implementeringen af lov 409 og eftervirknin-
gerne af konflikten i 2013. Konflikten har fået store konsekvenser, men også 
betydet, at der på tværs af sektorer og foreninger er opstået en større forstå-
else for hinandens arbejdsvilkår.

Det er vigtigt at fortsætte og udvikle det gode samspil mellem eud- og AMU-
lærere generelt samt fastholde og udvide det netværk på tværs af uddannel-
sesretninger/sektorer, der blev skabt under konflikten.

Jeg vil i den kommende kongresperiode fortsætte og arbejde videre med 
følgende:
- At sammenhængskraften udvikles yderligere i forbundet. 
-  At der oprettes et netværk på tværs af lærerorganisationer, herunder de en-

kelte VEU-centre.
-  At synliggørelsen af AMU-delen som en erhvervsskoleaktivitet i Uddannel-

sesforbundet fortsættes.
-  At få styrket det regionale og lokale faglige arbejde.
-  At få sat medlemmernes forventninger til en faglig organisation i fokus, spe-

cielt efter indførelsen af lov 409. •



UDDANNELSESBLADET 11-2014 21

LOTTE KLEIN - HOVEDBESTYRELSEN

Uddannelsesforbundet har behov for en mere tydelig profil over 
for medlemmer og tillidsrepræsentanter. Derfor stiller jeg op 
til hovedbestyrelsen for aktivt at arbejde for, at medlemmerne 
og hovedbestyrelsen på tværs af forbundets områder kommer 
tættere på hinanden i vores fælles kamp for bedre løn-, ansæt-
telses- og arbejdsvilkår.

Lad mig præsentere mig selv: Jeg hedder Lotte Klein og 
har været ansat på VUC siden 1990. I de seneste syv år har 
jeg arbejdet intenst og konstruktivt som TR på VUC på Fre-
deriksberg (VUF). Jeg har været medlem af VUC-sektionsbe-
styrelsen i 5 år og blev på generalforsamlingen i september 
valg til sektionsformand.

Mine år i bestyrelsen har været spændende og lærerige, og 
det er blevet klart for mig, at det kræver stort engagement og 
vedholdenhed at søge indflydelse til gavn for medlemmerne i 
en faglig organisation.

Mit ståsted og mit professionelle udgangspunkt er VUC-
området, og på grund af min kompetence inden for vejledning 
var jeg med til at udforme forbundets vejledningspolitik sam-
men med repræsentanter for alle forbundets områder. Jeg har 
desuden et godt kendskab til sprogcenter- og AMU-området.

Hvis I vælger mig, får I et visionært, aktivt og synligt HB-
medlem! Et HB-medlem, der kan og vil samarbejde og skabe 
netværk i forhold til jer medlemmer og tillidsrepræsentanter, 
til øvrige HB-medlemmer og sidst, men ikke mindst, til uddan-
nelsespolitiske beslutningstagere. Jeg har visioner og er ener-
gisk nok til at kæmpe for mine ideer, men jeg er også realist og 
ved, at konsensus er et af demokratiets vilkår.

Mine vigtigste fokusområder er åbenhed og demokrati med 
det formål at sikre øget medlemstilslutning til Uddannelsesfor-
bundet, fordi det er altafgørende for enhver faglig organisa-
tion, at medlemmerne kan se meningen med at være medlem.

Så hvis I vil have jeres fagforening tættere på og i højere 
grad kunne genkende jer selv og jeres faglige og pædagogi-
ske problemstillinger i den politik, der bliver ført, så er det mig, 
I skal opfordre jeres delegerede til at stemme på. •

MARTIN FILT - HOVEDBESTYRELSEN

Jeg genopstiller til Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse. Jeg 
er 50 år og har siden 1999 været ansat på Tech College Aalborg.

Jeg har gennem hele mit arbejdsliv været aktiv i fagforenings-
arbejde. På skolen først som tillidsrepræsentant og siden 2008 
har jeg været fællestillidsrepræsentant for eud- og AMU-lærerne 
på skolen. I tillæg hertil er jeg bestyrelsesformand for vores lokale 
fagforening på skolen.

Værdi for medlemmerne: Det bliver i fremtiden endnu mere vig-
tigt, at vi som et samlet forbund kan være synlige og relevante for 
vores medlemmer. Der er mange elementer heri. Et par af dem er:
• Inddragelse og indflydelse.
• Faglig kamp og det pædagogiske arbejde.

Inddragelse og indflydelse: Gennem en tættere medlemskon-
takt skal vi sikre, at ikke kun de tillidsvalgte og de kongresdelege-
rede er med til at sikre forbundet. Vores mission og vision. Med-
lemmerne skal i højere grad med i det politikskabende arbejde og 
de langsigtede strategier.

Medlemmerne er forbundet og vi skal sikre, at de ved det og 
føler det.

Faglig kamp og det pædagogiske arbejde: Vi er en fagfor-
ening for undervisere, vejledere med flere og har en historie, hvor 
forhandling og dialog både centralt i forhold til Uddannelsesfor-
bundet og decentralt på skolerne har været bærende. Nu er are-
naen for drøftelse af tid til lærerarbejdet ikke længere i rummet 
for kollektivt aftalt, men ligger nu mellem den enkelte lærer (med-
lemmet) og lederen. Det uddannelsespolitiske og det fagpolitiske 
arbejde skal i højere grad understøtte hinanden. Vi skal gennem 
TR-kurser og temaeftermiddage sikre, at lærerne og tillidsrepræ-
sentanterne bliver klædt på til at tage de pædagogiske drøftelser 
med lederne. Her er det vigtigt, at medlemmerne kender den fag-
politiske betydning. Det er nødvendigt, at der i lærerteamet og på 
lærerværelset er åbenhed om fordelingen af de lederstyrede res-
sourcer. Herved sikres et fælles fokus på
• Trivsel og kvalitet
• Åbenhed og retfærdighed
• Fællesskab og kollegial tillid •



22 UDDANNELSESBLADET 11-2014

MORTEN BAY - HOVEDBESTYRELSEN

Forbundet skal tættere på medlemmet. Vi skal definere/redefinere 
forbundets identitet. Kan vi levere den vare, som medlemmerne 
efterlyser, og leverer vi den i den kvalitet, som er efterspurgt?

Vi skal skabe en større sammenhængskraft i forbundet. Dette 
kan gøres via regionale fællesaktiviteter samt erfa-udveksling.

Uddannelsesbladet skal være et ”fagblad”. Flere artikler om 
faglige sager, herunder arbejdsmiljøssager kombineret med hi-
storier fra dagligdagen, som er vedkommende for det enkelte 
medlem i foreninger og sektioner. Hoverbestyrelsen (HB) bør 
jævnligt skrive i bladet. Forbundet skal være skarpere til at ud-
arbejde værktøjer til lokale tillidsrepræsentanter med facts og 
argumenter, ”der holder”.

Forbundets hovedbestyrelse skal være politikskabende, åben 
og forklarende. Den skal være synlig både lokalt og landsdæk-
kende. Deltage i regionale og lokale medlemsmøder - også uden-
for egen region. Den skal skabe relationer mellem foreningen 
og sektioner og knytte stærke bånd til resten af fagbevægel-
sen for at styrke forbundets muligheder ved OK-forhandlinger. 
Derudover bør medlemmer af HB sammen med konsulenterne 
undervise på TR-kurserne for at styrke de nye tillidsrepræsen-
tanters muligheder.

Forbundet skal sikre de bedst mulige løn- og arbejdsforhold. 
Med de nye arbejdstidsregler er fremtidens lærerrolle voldsomt 
presset. Det er helt nødvendigt, at vi arbejder på strategier, der 
værner mod misbrug af lærernes arbejdskraft og fritid. Vi skal 
sikre bedre værnsregler som for eksempel maksimalt undervis-
ningstimetal, ret til afspadsering som hele dage og i sammen-
hængende perioder.

Vi skal sikre, at hensigtserklæringer bliver erstattet af hand-
leplaner, så skoleledelserne bliver nødt til at reagere og agere i 
samarbejde med tillidsrepræsentanterne.

Vi skal have ret til kompetenceudvikling via OK-forhandlin-
gerne. Vi skal sikre, at implementeringen af eud-reformen ikke 
skaber så ringe arbejdsforhold, at det psykiske arbejdsmiljø for-
værres. Derfor er samarbejde mellem tillids- og arbejdsmiljøre-
præsentanter helt afgørende i processen. Forbundet skal via 
centrale forhandlinger sikre tillidsrepræsentanternes arbejds-
forhold og den fortsatte forhandlingsret på løn.

56 år, ansat på TEC. •

PER NIELSEN - HOVEDBESTYRELSEN

Ansat på Glostrup Albertslund Produktionshøjskole. Jeg er nyvalgt 
formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet, har 
været sektionsnæstformand i syv år og siddet i HB fra 2009-2011.

Jeg har arbejdet som faglærer med unge siden 1986 og sam-
tidig beklædt faglige tillidsposter som TR og AMR.

Her kommer nogle områder, jeg vil prioritere højt i HB:

Politik, dialog og medlemshvervning
Forbundets politik skal udvikles i en tæt dialog med medlem-
merne. På arbejdspladsbesøg og i mødet med TR, sektions- og 
foreningsbestyrelserne skal vi lade os inspirere af - og give inspi-
ration til - det lokale arbejde.

Det er vigtigt, at vi kommer ud og støtter vores TR'ere i med-
lemshvervningen. Vi skal gå efter 100 procent organisering. Det 
giver både en styrke lokalt og i forbundet. En styrke, som kom-
mer medlemmerne til gode.

Arbejdsmiljø, efteruddannelse og samarbejde
Nye uddannelses- og beskæftigelsesreformer betyder, at vi som 
lærere og vejledere, står over for nye og komplekse udfordringer. 
Det, der virkede i går, er anderledes i morgen. Den enkelte be-
gynder at tvivle på egne evner og skal samtidig levere mere ef-
fektivitet i arbejdstiden. For alt for mange fører det til en lang-
tidssygemelding, som ofte ender med et ophør på arbejdsplad-
sen. Det må høre op!

Efteruddannelse, både faglig og pædagogisk, er nødvendig på 
alle vores områder, hvis vi skal give uddannelserne et kvalitetsløft. 
Ledelse og medarbejdere må i samarbejde forberede implemen-
teringen af de nye reformer. Lov 409 var her et kæmpeskridt i den 
forkerte retning. Det kan vi rette op på ved et godt lokalt samar-
bejde med vores ledelser.

Lærerne blev de første, hvem bliver de næste
Efter OK13-lockouten og regeringsindgrebet mener jeg, at det er 
nødvendigt med øget sammenhold og solidaritet i fagbevægel-
sen, hvis vi vil opnå forbedringer ved kommende OK-forhandlin-
ger. Inden for det kommunale og regionale område viser de vejen 
med både et nyt forhandlingsfællesskab og fælles OK-kampagne. 
Målet må være, at få alle områder med i et fagligt fællesskab. •
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PER STRUWE - HOVEDBESTYRELSEN

Et Uddannelsesforbundet - for medlemmerne
Vi kender ikke fremtiden. Alligevel skal vi som Uddannelsesfor-

bundet være med til at præge den og se muligheder. Vi skal som 
organisation være med de steder, hvor det gavner vores medlem-
mer. Jeg vil præge Uddannelsesforbundet, så vi ses, mærkes og 
høres - både centralt og lokalt. Jeg vil arbejde for:
• at styrke de lokale fællesskaber
•  at tillidsrepræsentanterne bliver Uddannelsesforbundets ambas-

sadører
• at medlemmerne får indflydelse på egen hverdag

Lockouten viste os, hvor sårbare vi er, men den viste også, at vi 
har et fællesskab. Et fællesskab, som vi kan bruge mere aktivt. Lo-
kalpolitisk skal vi påvirke indsatsen over for de uuddannede unge 
og ældre, de ikke tilpassede og personer med anden etnisk bag-
grund. Vi skal blande os i den lokale debat og på de enkelte ar-
bejdspladser.

Det er mit mål at skabe stærke lokale fællesskaber på tværs af 
lokale fagforeninger og landsdækkende sektorer. Decentraliserin-
gen af overenskomsterne og forskydningen af den politiske magt 
fra nationalt til lokalt hold gør tillidsrepræsentanterne til centrale 
aktører. Tillidsrepræsentanterne skal indgå i en mere strategisk 
og innovativ rolle, hvor de er medudviklere af skolen, ser mulighe-
der og indgår i dialog med politikerne om det. 

Det er mit mål, at uddannelsen af tillidsrepræsentanterne styr-
kes, og at Uddannelsesforbundet centralt understøtter de lokale 
tillidsrepræsentanters behov for at få budskaberne ud lokalt.

Det skal give mening at være medlem af Uddannelsesforbun-
det. Medlemskabet skal give et fagligt og socialt fællesskab og 
give den enkelte ordentlige ansættelsesvilkår og et sundt arbejds-
miljø. Skal det lykkes, skal der arbejdes for, at Uddannelsesforbun-
det er en del af det store fællesskab. Et fællesskab, som påvirker 
det politiske system. 

Det er mit mål, at Uddannelsesforbundet til stadighed påvirker 
og afsøger muligheder, som kan styrke medarbejdernes indflydelse.

Men husk, at sammen er vi stærkere.
Foreningsformand for Uddannelsesforbundet Slagelse. Næst-

formand i FTF region Sjælland. •

PETER ØLGAARD - HOVEDBESTYRELSEN

Faglærer på Aarhus Tech siden 2000, TR siden 2002, formand 
for Aarhus Tekniske Lærerforening siden 2008, HB-medlem 
i Uddannelsesforbundet fra starten. Udlært tømrer og B.A. 
i statskundskab. Efteruddannelse i blandt andet arbejdsret.

Det har ikke været kedeligt at sidde i HB i denne periode. 
Forberedelse til lockouten og opsamlingen efter OK13 har væ-
ret en enorm udfordring. Derfor må parolen op til OK15 da også 
være: ”Aldrig mere en 26. april!” Det skal ikke igen kunne lyk-
kes de offentlige arbejdsgivere at tage enkeltgrupper ud til af-
klapsning med Folketinget som bagstopper, og det kan kun lyk-
kes, hvis vi forbedrer samarbejdet i fagbevægelsen; både med 
vores nærmeste i de øvrige lærerorganisationer og også i fag-
bevægelsen bredt. Begge steder er der heldigvis bevægelse i 
den rigtige retning. I sidste instans handler det om at forsvare 
den danske model. Det er afgørende vigtigt.

Lov 409 er en realitet, men indtil nu er det desværre de fær-
reste af vores arbejdsgivere, der har set fornuften i at admini-
strere de nye arbejdstidsregler med lokalaftaler. Aftaler er sta-
dig det eneste realistiske bud på en rimelig implementering, så 
derfor skal presset på skolerne på dette punkt opretholdes. Det 
er også vigtigt at udvikle TR’ernes samarbejde med arbejdsmil-
jørepræsentanterne om rimelige arbejdsforhold.

På det uddannelsespolitiske område er der også store ud-
fordringer. På erhvervsskoleområdet skal en eud-reform sæt-
tes i søen om mindre end et år. Der er stadig mange uløste 
problemer i at sikre den bedst mulige overgang fra folkeskole 
til erhvervsskoler og et godt videre forløb for eleverne, og her 
skal forbundet være dagsordenssættende ligesom på de øv-
rige uddannelsespolitiske områder.

Uddannelsesforbundet har nu eksisteret i syv år og er på 
mange måder kommet godt fra start. Der kan dog være behov 
for at give vores organisation et serviceeftersyn for at se, om 
vi på alle områder har indrettet os optimalt. Sådan en proces 
vil jeg gerne medvirke til i næste kongresperiode. •
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FUP eller FAKTA – om ledighed og dagpenge

Hvis du er fuldtidsforsikret i a-kassen, men ikke har fuldt timetal, kan du få supplerende 
dagpenge. Hvis du fx underviser 31 timer om ugen, kan du altså supplere med dagpenge for 
de sidste seks timer.

Man skal være medlem af en a-kasse for at få dagpenge under ledighed. Men hvis man bliver 
ledig uden at være medlem, kan man alligevel få dagpenge efter tre måneder, hvis man når 
at melde sig ind inden for den første uge, man er ledig.

Hvis man er ledig, fordi man selv har sagt sit job op, kan man få dagpenge efter tre uger.

I 2014 er dagpengesatserne højst 815 kr. pr. dag for fuldtidsforsikrede og højst 543 kr. pr. dag 
for deltidsforsikrede.

Man bestemmer selv, hvornår man holder de seks ugers selvvalgt uddannelse, man som  
ledig har ret til.

1

2

3

4

5

FAKTAFUP

SVAR:
1.  FUP. For at få supplerende dagpenge, må man højst arbejde 29,6 timer om ugen. Hvis du underviser, er de 29,6 timer inklusive forberedelsestid. Og 

man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, dvs. at man fx skal kunne tage et fuldtidsjob med én dags varsel, man skal være tilmeldt jobcentret og 
møde op til de samtaler, a-kassen indkalder til.

2.  FUP. For at få dagpenge skal man have været medlem af en a-kasse i mindst 12 måneder, inden man bliver ledig. Hvis man melder sig ind, når man 
er blevet ledig, kan man først få dagpenge, når man igen har haft 1.924 timers arbejde - det svarer til 37 timers arbejde om ugen i mindst 52 uger  
eller et års fuldtidsarbejde.

3.  FAKTA. Har man selv sagt sit job op, kan man som regel først få dagpenge tre uger efter, man har meldt sig ledig. Hvis man arbejder eller holder  
ferie i de tre uger, forlænges "karantænen" tilsvarende, dvs. hvis man fx får en dags arbejde (7,4 timer), så varer "karantænen" tre uger og en dag.

4.  FAKTA. Men der er tale om maksimumsbeløb. For at få den højeste sats skal man have tjent mindst ca. 21.400 kr. om måneden i de seneste tre  
måneder, før man blev ledig, og man skal have haft mindst 320 løntimer.

5.  FUP. Man kan først begynde på en selvvalgt uddannelse efter 18 ugers sammenlagt ledighed, og man skal være ledig på fuld tid. Til gengæld kan 
man godt dele de seks uger op og fx tage et kursus på to uger og senere et på fire uger.

Se svarene nedenfor.

Ups!
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LET SUDOKU SVÆR SUDOKU

Den kinesiske coach Xinxin Ren Gudbjörnsson anklager det danske undervisningssystem for  
at producere for mange analfabeter og tabere.
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Under overskriften Hvad er det, der 
skal virke? holdt skoleforsker Leo 
Komischke-Konnerup oplæg på Ud-

dannelsesforbundets konference om, hvor-
dan vi inkluderer psykisk sårbare unge i ud-
dannelse. Men havde tilhørerne håbet på nye, 
smarte metoder, blev de skuffede. Leo Ko-
mischke-Konnerups budskab er et andet.

- Jeg kommer ikke med noget nyt! Jeg 
er uendelig træt af den tro, der er i øjeblik-
ket på, at der skal noget nyt til, før vi kan 
hjælpe denne målgruppe. Nogle politikere 
og eksperter har så travlt med at tude un-
dervisernes ører fulde af, at de ikke gør det 
godt nok, at der skal noget nyt til, og at man 
skal afvente nye forskningsresultater, før 
de kan gøre det ”rigtigt”. Der er alle mulige 
andre perspektiver på den undervisning – 
en psykologisk, psykiatrisk, neurologisk – 
men det pædagogiske perspektiv får ikke 
taletid, mener skoleforskeren.

- Vi lider af neomani. Men hvad nu, hvis 
det, vi har brug for, findes i det, vi allerede 
ved, men ikke længere er opmærksomme 
på? Hvad med at vi fik respekten tilbage for 
det pædagogiske perspektiv?

Det indebærer ifølge Leo Komischke-
Konnerup at vi hele tiden husker det dob-
belte blik på eleven:

- I disse år bliver uddannelse set som en 
del af statens økonomiske oprustning og et 
konkurrenceparameter i den globaliserede 
verden. Derfor er vi blevet blinde på det ene 
øje. Vi ser kun eleven, som skal præstere – 
ikke den unge.

Den pædagogiske forståelse kommer til 
udtryk i læreren, som aldrig bare ser eleven, 
men også den unge – og omvendt aldrig bare 
ser den unge, men også eleven, som skal 
lære noget. At mestre dét dobbelte blik, er 
ifølge Leo Komischke-Konnerup pædago-
gisk forståelse. Og det er den, som med re-
ference til titlen på skoleforskerens oplæg 
skal virke. For metoder og modeller virker 
ikke i sig selv, mener han. Det gør læreren 
eller pædagogen, som bruger dem eller al-
lerhelst selv kombinerer og udvikler dem.

Pædagogisk tilskadekomne
Skal de psykisk sårbare unge inkluderes i 
uddannelse, er der én helt nødvendig om-
vej, man ofte er nødt til at tage, før det kan 
lykkes. Hvis der er noget, som disse unge 
har til fælles – på tværs af forskellige diag-
noser og baggrunde – så er det nemlig, at 
de meget ofte er pædagogisk kvæstede. Vi 
har simpelthen påført dem et pædagogisk 
handicap, mener forskeren.

Vi skal lære dem, 
at de kan lære

Vi skal have respekten for det pædagogiske perspektiv tilbage, hvis 
unge med særlige behov skal kunne inkluderes i uddannelse. Det 
mener Leo Komischke-Konnerup, som er chefkonsulent på Nationalt 
Videnscenter for Inklusion og Eksklusion.

{  AF HEIDI  KVISTGAARD GÜTTLER -  FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD }

 
Ifølge Leo Komischke-Konnerup skal 
vi genopdage disse fire ting, hvis en 
pædagogisk ansvarlig inklusion skal 
kunne lade sig gøre:

1. Det sociale skal tilbage i skolen og 
uddannelsen. Det er efterhånden spa-
ret væk til fordel for, at eleverne kan 
lave en problemformulering i femte 
klasse.

2. Læreren/pædagogen er ikke bare 
kommunalt ansatte eksperter i un-
dervisning. Læreren og personen kan 
ikke skilles ad; det helhedsorientere-
de blik skal ikke kun gælde de unge, 
men også læreren.

3. Den pædagogiske frihed må tilbage. 
Læreren skal have frihed til og mulig-
hed for at udøve pædagogiske skøn og 
tilpasse metoderne efter dem. Den fri-
hed skal ikke deponeres ministerielt 
eller i kommunale forvaltninger.

4. Man må forstå, at læringsprocesser 
og pædagogiske processer har deres 
egen tid. De fungerer ikke efter fast-
lagte skemaer, og man kan ikke bruge 
økonomisk logik på pædagogisk prak-
sis. Man må anerkende behovet for for-
skellige metoder – og at de skal have 
tid til at virke.
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- I skolen lærer eleverne ikke altid det, vi 
gerne vil have dem til at lære. I skolen kan 
man lære, at man ikke kan lære, og at man 
ikke hører til. Det er præcis, hvad en stor 
gruppe af disse unge har lært, og det er en 
trivialitet, vi ofte overser.

Før vi får øje på dét, kommer vi ikke rig-
tig videre, mener Leo Komischke-Konnerup.

- Metodikker, koncepter og modeller for 
fastholdelse er alle vigtige. Men de nytter 
ingenting, hvis vi ikke har fokus på, at nogle 
elever skal have mulighed for at omlære det, 
de har lært, at de ikke kan. Det er helt cen-
tralt, når vi taler inklusion. Og det er svært. 
For hvordan lærer vi nogle i skolen, at de 
kan lære, når de allerede i skolen har lært, 
at de ikke kan lære?

Det er en tidskrævende og vanskelig pro-
ces, som kræver, at der er lærere, der både 
har modet, viljen og fornemmelsen for, hvor-
dan man tænker og handler pædagogisk. 
Men vil man inklusionen, må man også give 
tid til omlæringen. På langt sigt gælder det 
til gengæld om at skabe et uddannelses-
system, hvor man ikke kommer til skade.

Lærerprofessionen udsat for overgreb
Skal det lykkes, kræver det i høj grad større 
forståelse for lærernes pædagogiske pro-

Det sagde han også  
"Det pædagogiske perspektiv åbner muligheder, 
for det repræsenterer et håb. Det forstår menne-
sket som et væsen, der lærer og danner sig hele 
livet igennem. Måske har de her unge alle odds 
imod sig, men ingen kan vide, hvad de sætter 
sig for at lære om 30 år. Med det pædagogiske 
perspektiv holder vi den unges fremtid åben. 
Uden den åbenhed har de ingen fremtid, for så 
længe de er overbevist om, at de ikke kan lære, 
har de ingen handlemuligheder.

Hele spørgsmålet om inklusion lider under fra-
været af den folkelige debat. Spørgsmålet af-
hænger ikke af, hvad en række eksperter er ind-
stillet på, men også af hvad forældre, arbejds-
marked og hele det omgivende samfund er ind-
stillet på. For når disse unge mennesker er in-
kluderet efter alle kunstens regler, så har vi lo-
vet dem, at de kan leve et liv som dit og mit, og 
at vi inddrager dem. Hvorfor skulle vi ellers ar-
bejde med inklusion, hvis ikke de skal inklude-
res de andre steder i et menneskeligt liv? Det 
forudsætter en folkelig diskussion og et fælles 
ansvar for et menneskeligt liv.

DEN DAG, MAN OPDAGER, 

MAN KAN LÆRE, BLIVER 

MAN SAT FRI.  DER KAN MAN 

SÆTTE SIG MÅL .  DER HAR 

MAN HANDLEMULIGHEDER.

Leo Komischke-Konnerup 
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Sig det med 
ressource- 
blomster

fession, siger inklusionseksperten, som ikke mener, 
man kan sidde i ”et ministerielt kontor eller i en for-
valtning og fjernstyre, hvad der skal ske i klassevæ-
relset, hvis det skal være pædagogisk”.

- I disse år ser man en stærk tendens til, at man 
vil fjernstyre lærernes praksis. Det har udartet sig i 
en grad, så det har karakter af overgreb på en pro-
fession. Og det undrer mig, at man, når man netop 
vil i gang med så tung, van-
skelig og kompleks en op-
gave som inklusion i uddan-
nelse, ikke investerer i læ-
rernes evne til at handle og 
tænke pædagogisk selv-
stændigt og booster deres 
pædagogiske professiona-
lisme, lyder skudsmålet fra 
skoleforskeren.

Lærerne selv går dog 
ikke ram forbi. De har også 
selv et ansvar, og Leo Ko-
mischke-Konnerup undrer 
sig over, at lærerne og de-
res foreninger ikke i højere 
grad insisterer på den ud-
vikling. De skal støve pro-
fessionsbegrebet og idealet af og kæmpe for ret-
ten til at udøve pædagogiske skøn.

- Lærerne har pligten, retten og muligheden 
for at tænke og handle pædagogisk selvstændigt, 
men de skal også kæmpe for den pædagogiske te-
ori for at kunne synliggøre, hvad det er, de kan og 
vil i deres praksis.

Vi skal stille spørgsmål om uddannelse
Skal man tage inklusion alvorligt, er man desuden 
nødt til at anlægge et dannelsesperspektiv på ud-
dannelse, mener Leo Komischke-Konnerup. Det 
udelukker ikke, pointerer han, at noget er nyttigt 
– eller effektivt.

- Man siger i folkeskoleregi, at eleverne skal blive 
så dygtige, som de overhovedet kan. Men vi mang-
ler at stille spørgsmålene om, hvad det er, de skal 
blive dygtige til, hvorfor og hvordan? Når man stil-
ler de spørgsmål, peger det mod en dannelsesdis-
kussion. Hvad skal det hele til for?

- Vi har så travlt med, at alle skal erklæres ud-
dannelsesparate, at vi misser det betydningsfulde 
spørgsmål, nemlig hvad det vil sige at være uddan-
nelsesparat. Det er at have troen på, at man er i stand 
til at lære. Det er den, vi skal give dem. Og at gøre 
dem reelt uddannelsesparate handler om at omlære 
og vise dem, at de kan lære, at de hører til, at de har 
retten til en fremtid som menneske og borger. •

NÅR ALT KOMMER TIL 

ALT ER INKLUSION I 

UDDANNELSE IKKE 

PRIMÆRT ET POLITISK 

PROJEKT.  INKLUSION 

I  UDDANNELSE 

ER PRIMÆRT ET 

PÆDAGOGISK PROJEKT.

Leo Komischke-Konnerup
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- Jeg ved godt, det er lidt blomsteragtigt 
... eller rettere meget, lyder det let iro-
nisk fra psykolog Peter Bilgrav til stor 

morskab for de mange, som har tilmeldt sig den 
mest søgte workshop på konferencen om Inklu-
sion for psykisk sårbare unge, som Uddannelses-
forbundet afholdt i september.

Det, han taler om, er ressourceblomsten. Et 
af de arbejdsredskaber, som hører til konceptet 
KRAP, en forkortelse for Kognitiv, Ressource-
fokuseret og Anerkendende Pædagogik. Blom-
sten er udformet, så man kan udfylde den med 
elevens ressourcer.

 - Nogle tænker nok: Sikke et banalt redskab. 
Men jeg har mødt forældre, som græd, når de så 
blomsten udfyldt på deres barn, fordi nogen så 
ressourcerne frem for problemadfærden.

Med dét udtrykker Peter Bilgrav kernen i KRAP. 
Blomsten er ét af flere forskellige redskaber med 
samme formål: Kompeten-
cerne skal i centrum.

Spil hinanden gode
- Min ressourceblomst har 
fået bladlus.

Sådan sagde en ung, 
som Peter Bilgrav arbejdede 
med. Og som oplægsholde-
ren, der selv er tidligere læ-
rer, siger, så er det udfordrin-
gen med disse unge. Der er 
lus i bladene.

- Så lad os tage fat i dét. 
Men husk da ressourcerne.

Det skal lærerne blandt 
andet gøre ved at ændre 
syn på de unges ”proble-
madfærd”. Et ugleset ord i KRAP. For det, som 
mange opfatter som problemadfærd, er egent-
lig de unges forsøg på at takle en situation, som 
overstiger det, de tænker, de kan. Det er deres 
såkaldte mestringsstrategi.

Når vi møder strategier, som ligger langt fra vo-
res egne, kan det være svært at anerkende dem 
og forsøge at vise nye stier – i stedet for bare 
at bede dem stoppe. Men man kan kun ændre 
sin mestringsstrategi, hvis man får en anden at 
sætte i stedet for, er budskabet i KRAP.

- De her unge har svært ved selv at finde nye 

veje. Det skal vi hjælpe dem med – frem for hele 
tiden at fortælle, hvad de ikke skal. Eller med en 
håndboldmetafor: Vi skal spille hinanden gode! I 
får en masse dårlige afleveringer i form af de un-
ges mestringsstrategier. Det, vi skal tænke over 
i vores professionelle virke, er: Hvad kan vi gøre 
for at spille godt tilbage?

Kræver fokus
Det spørgsmål er de i gang med at stille sig selv 
på VUC Skive-Viborg. Her har man siden august 
arbejdet med konceptet i praksis. Alle avu-lærere 
fik et kursus i KRAP, og Peter Bilgrav er tovholder 
på projektet. Det, man vil afprøve, er, om man ved 
at fortælle kursisterne om mestringsstrategier kan 
få et fælles sprog og på en positiv måde komme 
i dialog om måden at gå i skole på, fortæller ud-
dannelsesvejleder Torben Ross på workshoppen.

Kursisterne har været gennem fem punkter. De 
fik undervisning i mestrings-
strategier. De skulle udar-
bejde lister over de strate-
gier, de kunne identificere 
i klassen. Så valgte de de-
res egen strategi ud fra li-
sten. Dernæst havde man 
samtaler med hver enkelt 
om deres valg, og endelig 
blev de efter samtalen bedt 
om at vælge strategi igen.

Erfaringerne har indtil nu 
været meget positive.

- Vi har fået et fælles 
sprog, en positiv tilgang til 
uhensigtsmæssig adfærd 
og fået adskilt person og 
handling. Det er et godt ud-

gangspunkt for relationer, mener Torben Ross. 
Lærerne oplever også, at der er blevet langt mere 
arbejdsro. Der er dog ingen effekt på fremmøde.

- Træerne vokser ikke ind i himlen. Og det kræ-
ver hele tiden fokus. Også fra os som undervisere. 
Så vi ikke falder tilbage i vores gamle mestrings-
strategier, lyder det fra uddannelsesvejlederen.

Der er dog ingen tvivl hos Torben Ross:
- Selv om vi først lige er begyndt, bliver det en 

fast bestanddel fremover.
Det har de positive resultater slået streg un-

der. •

På Uddannelsesforbundets inklusionskonferencen var især én workshop populær. Halvdelen af 
konferencens 300 deltagere havde tilmeldt sig workshoppen om det pædagogiske koncept KRAP.

{  AF HEIDI  KVISTGAARD GÜTTLER -  FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD }

VI  TALER MEGET OM, HVAD  

VI  IKKE  VIL  HAVE,  AT DE UNGE GØR.  

DET ER SOM EN OMVENDT GPS:  

DU SKAL IKKE  KØRE TIL VENSTRE AD 

NÆSTE VEJ.  HAVDE GARMIN UDVIKLET 

DÉN GPS,  VAR DE GÅET FALLIT.

Peter  Bi lgrav

psykolog på KRAP workshop

Mestringsstrategier 
Ifølge KRAP findes der ikke pro-
blemadfærd, men i stedet tre 
slags mestring:

problemfokuseret har til for-
mål at løse problemer, bearbej-
de udfordringer og udvide hand-
lemuligheder, fx informations-
søgning og konfrontation med 
problemet.

emotionsfokuseret har til for-
mål at beherske følelser og ube-
hag, når der ikke synes at være 
direkte, rationelle løsninger, fx 
at søge trøst i alkohol, gøre ska-
de på sig selv eller andre.

undgåelsesfokuseret inde-
bærer, at man helt søger at ud-
sætte sig for en belastning, fx 
at udeblive fra job/skole, flygte 
ind i fantasien.

Det er almindeligt, at menne-
sker bruger flere af disse typer, 
men oftest foretrækker én. De 
sårbare unge er typisk ikke så 
gode til den problemfokusere-
de mestring.

Kilde: pcaps.dk

KRAP 
KRAP er udviklet af psykologer-
ne Lene Metner og Peter Stor- 
gård. Der er skrevet flere bøger 
om metoden.

Du kan finde mere om KRAP 
på peterstorgaard.dk/krap el-
ler pcaps.dk. Her kan du også 
downloade 40 forskellige ar-
bejdsskemaer.
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I KRONIKKEN I Politiken søndag den 21. 
september skriver beskæftigelsesmini-
ster Mette Frederiksen glad og stolt om de 
mange nye reformer på arbejdsmarkedsom-
rådet. Men siden hvornår har psykisk pres 
på borgere, der i forvejen ligger ned, ført til 
hurtigere helbredelse?

Ja, der er virkelig kommet mange nye 
reformer de sidste år. Og det er som be-
kendt først, når man selv bliver direkte be-
rørt af ændringerne, at det rigtigt går op for 
én, hvilke konsekvenser de har. Her kan du 

læse om mit møde med de ændrede syge-
dagpengeregler, der trådte i kraft 1. juli 2014.

DESVÆRRE GIK DET så vidt, at jeg i foråret 
måtte sygemelde mig. Udbrændt, kriseramt, 
stress – uanset benævnelsen klappede mit 
hoved sammen og kaldte på ro, ro og sam-
taler med en psykolog for at finde min nye 
livsrytme.

I samarbejde med egen læge og psyko-
logen planlagde jeg den nærmeste fremtid, 
og midt i august vendte jeg tilbage på job-
bet – i meget begrænset omfang. Og det 
gør jeg, så godt jeg kan. For der er ikke no-
get, jeg hellere vil, end at arbejde igen. Mine 
skønne kollegaer og mine nylærte arbejds-
gange hjælper mig nænsomt tilbage til jobbet 
med de dejlige unge mennesker. Og jeg op-
lever glæden ved igen at være med; mærker 
pulsen fra de unge og bliver klar over, at jeg 
stadig kan mit fag. Det giver selvtillid. Herligt.

Således i gang med at rejse mig og 
komme til kræfter går dagene. Jeg passer 
mit arbejde; det vil sige det aftalte antal ti-
mer på jobbet og timerne med ro, som jo i 
denne tid er en del af mit ugeskema. Jeg 
føler mig gradvist gladere og dermed stær-
kere og får troen på, at jeg igen vil finde min 
power. Og inden længe skal vi lægge plan 
for yderligere timer/opgaver på arbejdet. 
Yes, det går den rigtige vej.

Så ringer min sagsbehandler fra jobcentret. 
Hun er selvfølgelig ”bare budbringer” og gør 
sit arbejde dikteret af regeringen, men med 
ganske få ord puster hun til min bekymring 
for fremtiden, ked-af-det-heden og manglen 
på selvtillid. Og jeg opdager hurtigt, hvor sår-
bar jeg stadig er. Hun skal fortælle mig om 
de nye sygedagpengeregler, som betyder, at 
jeg ultimo oktober rammer loftet på 22 ugers 
sygedagpenge. Jeg kan derfor ikke længere 
modtage sygedagpenge, med mindre jeg får 
tildelt en forlængelse via kommunen.

Jeg er en borger, som i øjeblikket vak-
ler mellem afgrunden og en lys fremtid. Bag 
hendes ord fornemmer jeg ”mistro”, ”tag-
dig-sammen”, ”du koster kommunen penge”. 
Jeg har ikke nogen som helst anelse om, 

hvad der kræves for at få den dispensation. 
Sagsbehandleren, som egentlig er ret flink, 
når at fortælle mig, at hvis jeg ikke får for-
længet tiden på sygedagpenge, skal jeg i 
et jobafklaringsforløb i kommunen.

Hvad vil de afklare? Skal jeg skifte ar-
bejdsområde? Skal de tjekke, om jeg vir-
kelig stadig er syg? Jeg vil nu mene, at min 
energi er givet bedre ud på at komme op i 
timer og få et mere solidt fodfæste på mit 
nuværende arbejde.

Sagsbehandleren kan nu sætte et flue-
ben ved, at jeg er informeret om reglerne, og 
jeg kan forsøge at få hold på mig selv igen.

DET LYDER FORJÆTTENDE med alle de 
gode intentioner i Mette Frederiksens kronik.

Men fakta er, at jeg føler mig truet og 
presset af de praktiske konsekvenser af de-
res optimering af arbejdsmarkedet. Og det 
fremme ikke min helbredelse – tværtimod 
sidder jeg tilbage med en fornemmelse af 
ikke at kunne leve op til standarden.

Både egen læge og psykolog er overbe-
viste om, at jeg bliver rask og fuldt arbejds-
dygtig igen. Og det tror jeg efterhånden også 
selv på. Så mit ønske er, at kommunen giver 
mig ro til at hele i det tempo, som er nødven-
digt. Så skal jeg til gengæld gøre alt, hvad 
jeg kan, for at komme tilbage til min energi 
og glæde - både arbejdsmæssigt og privat. 
Der er faktisk ikke noget, jeg hellere vil. •

Lene Steendahl

vejleder, Den Økologiske Produktionsskole

Det er ikke for sarte sjæle at være syg 
i Velfærdsdanmark

Lige inden dette blad gik i trykken, fik vi en mail 
fra Lene Steendahl: "Og netop i dag er der kom-
met afgørelse fra min hjemkommune om, at de 
ikke vil forlænge mine sygedagpenge. Så frem-
tiden er sgu lidt utryg lige nu."

Lene Steendahls arbejdsplads bruger nu sin ind-
sigelsesret i et forsøg på at få ændret afgørelsen.

LÆSERBREVE

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 person-
ligt fremmøde i a-kassens kontakttid. 

Vil du have en personlig samtale, aftaler 
du en tid ved at ringe på tlf. 7010  0018.

Du kan også sende en mail via 
hjemmesiden

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

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 
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Erhvervsuddannelsesreform på vej mod kuldsejling
OGSÅ LÆRERNE PÅ landets erhvervsskoler 
mærker nu konsekvenserne af sidste års læ-
rerlockout og det efterfølgende regeringsind-
greb. Helt ude af trit med den tendens, der 
ellers gør sig gældende på arbejdsmarkedet, 
er erhvervsskolelærerjobbet nu godt på vej 
til at blive et lønmodtagerjob, hvor ledelsen 
bestemmer, og hvor man stempler ind og 
ud på arbejdet som i industrisamfundets tid.

1. august næste år træder en omfattende 
reform af erhvervsuddannelserne i kraft. Der 
er positive elementer i reformen – først og 
fremmest intentionen om at styrke faglig-
heden i uddannelserne og ruste eleverne 
til et mere sikkert valg af uddannelse. Men 
hvad er de gode intentioner værd, hvis der 
ikke er vilje til at anvende de redskaber, der 
skal til for at virkeliggøre intentionerne?

Hvis erhvervsskolereformen skal lykkes, 
så er et vigtigt redskab nogle lærere, som 
”har tid til” eleverne, som er velforberedte til 
undervisningen, som besidder de nødven-
dige pædagogiske og fag-faglige kompe-

tencer, og som er i stand til at samarbejde 
om at skabe sammenhæng mellem teori og 
praksis i undervisningen.

Men det er ikke det redskab ledelserne 
på landets erhvervsskoler har tænkt sig at 
anvende!

Ført an af Moderniseringsstyrelsen (Fi-
nansministeriet) har så godt som alle sko-
leledelser nægtet at indgå aftaler med læ-
rerne. Nu er det ledelsen, der suverænt be-
stemmer tid og sted for løsningen af opga-
verne, og det gælder også lærernes forbe-
redelse og indbyrdes samarbejde. Troen 
på, at beslutninger om undervisningens til-
rettelæggelse skal ske så tæt på eleverne 
som muligt, er ikke længere til stede, og det 
samme gælder åbenbart også tilliden til læ-
rernes professionelle dømmekraft.

Formålet med at fratage lærerne mulig-
heden for selv at tilrettelægge deres arbejde 
er selvfølgelig at finansiere en erhvervs-
uddannelsesreform, som (i lighed med fol-
keskolereformen) ikke er fuldt finansieret. 

Skolerne skal selv finansiere en væsent-
lig del af reforminitiativerne, og det kan så 
ske ved at nedsætte lærernes forberedel-
sestid, som ledelsen jo nu bestemmer over.

Elevtilgangen til erhvervsuddannelserne 
er katastrofalt ringe, og det skal den kom-
mende reform rette op på. Men i stedet for 
at skabe et godt tillidsforhold til de centrale 
aktører ude på skolerne – nemlig lærerne, 
så starter man med at ”køre lærerne over”, 
forringe deres arbejdsvilkår og skabe et 
mistillidsforhold. Forstå det, hvem der kan!

Vi er - som lærernes fællestillidsrepræ-
sentanter på landets fem største tekniske 
erhvervsskoler - alvorligt bange for, at den 
kommende erhvervsuddannelsesreform er 
på vej til at kuldsejle, allerede inden den er 
sat i søen. •

Martin Filt, Tech College Aalborg 

Peter Ølgaard, AARHUS TECH

Leo Schmidt, Syddansk Erhvervsskole

Morten T. Bay, TEC

Arne Christensen, Københavns Tekniske Skole
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De delegerede vælges for en periode af 
4 år fra den 1. maj 2015.

Stemmeberettiget
Stemmeret har enhver, der har været 
medlem af Lærerstandens Brandforsik
ring siden den 1. januar 2014, og som 
har fast bopæl i valgområdet.

Valgbarhed
Til delegerede kan kun vælges 
stemmeberettigede medlemmer, 
som har fast bopæl i vedkommende 
valgområde.

Kandidatur skal anmeldes af 4 medlem
mer fra kandidatens medlemsgruppe. 
Disse 4 medlemmer må ikke være 
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bopæl i kandidatens valgområde.

Anmeldelse af kandidatur til  
valget skal ske senest mandag den  
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LB Foreningen 
Farvergade 17, 1463 København K 
tlf. 33 95 75 84, email: ja@lb.dk

Valgprocedure
Der afholdes kun valg i de områder, 
hvor der anmeldes flere kandidater, end 
der skal vælges. Hvert medlem har én 
stemme.

LB Foreningen udsender stemmesedler til 
alle stemmeberettigede medlemmer i de 
valgområder, hvor der skal afholdes valg.

Stemmesedler udsendes i løbet af januar 
2015. De skal returneres, så de er på LB’s 
hovedkontor senest den 15. februar 2015.

Valgresultat
Valgresultatet vil blive offentliggjort i 
marts 2015 på LB Foreningens hjemme
side samt i de medlemsblade, hvori valget 
udskrives.

Anne Mette Toftegaard
Adm. direktør
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NYE BØGER ANMELDELSER

 Bæredygtig pædagogik og  
praksisudvikling
Af Hans Månsson. Dansk Psykologisk 2014. 
238 s. 328 kr.

    

Hans Månsson skriver selv om sin forståel-
se af begrebet bæredygtig pædagogik, at det 
”handler om gensidigt forpligtende anerken-
delse af hinanden. Uanset hvilken social kon-
tekst der fokuseres på, er forventningen, at 
alle skal have mulighed for aktiv deltagelse, 
og at alle er forpligtet til at yde deres bed-
ste og tage ansvar for egen og andres trivsel 
og læring. Hvis alle deltagere i et fællesskab 
har denne grundoplevelse af gensidigt an-
svar over for sig selv og over for fællesska-
bet, er der reelt mulighed for at bidrage til en 
styrkelse af sammenhængskraften”. (s. 18)

I en tid, hvor inklusion og eksklusion fyl-
der godt i såvel den pædagogiske debat 
som den samlede samfundsditto, er det tan-
kevækkende, at Hans Månsson på samme 
side for egen regning anskuer ”inklusion of-
test ud fra en forenklet præmis om, at inklu-
sion opnås ved at reducere dens modsæt-
ning, som er eksklusionen”.

I det hele taget udfordrer Månsson gen-
nem hele bogen mange gængse opfattelser 
og både ny og gammel vanetænkning. Helt 
grundlæggende for eksempel, at alverdens 
praktiske og teoretiske erfaringer dokumen-
terer, at mennesket er født som et socialt 
væsen, der stræber efter og søger menne-
skelige tilknytninger. På trods af dette ”sy-
nes den blotte samfundsudvikling at træk-
ke i den modsatte retning”. (s. 24)

Månsson rejser flere steder i bogen 
spørgsmålet om, hvordan vi kan udvikle kva-
liteten af det menneskelige samvær. Han 
skriver om ”meningen med livet”, ”den be-
tydningsfulde Anden”, ”pædagogik med et 
økologisk perspektiv” og ”sidste afgang til 
Paradis”. Vel at mærke uden at virke hver-
ken intimiderende eller floromvunden ure-
alistisk. De her nævnte begreber har det til 
fælles, at der hidtil ikke har været gode bud 
på, hvordan sådanne ikke-målbare elemen-
ter kan evidensbaseres til gavn for forskning 
og undervisning.

I de ni kapitler bliver læseren taget ven-
ligt, men bestemt ved hånden og ført rundt 
i det pædagogiske univers fra familien over 
dagtilbud til skolen. Barnets oplevelser af 

omverdenen respekteres, inddrages og ta-
ges tydeligvis alvorligt i det menneskesyn og 
den verdensforståelse, som danner grund-
lag for Månssons arbejde.

Kapitel et lægger hårdt og krævende ud 
med at tale om ”et samfund i splid med sig 
selv”. Som læser lades man dog på intet tids-
punkt i stikken. Nok er bæredygtighed ”sid-
ste afgang til paradis”, men den erkendel-
se står ikke alene. For menneskets grund-
læggende bestræbelse er at ville det gode 
og leve personligt og kollektivt forpligten-
de. Dannelsesidealet og det grundlæggen-
de pædagogiske spørgsmål er så, ”hvordan 
det enkelte menneske kan bevare og bestyr-
kes i sin medfødte tilskyndelse til at handle 
omsorgsfuldt, empatisk og altruistisk til glæ-
de og gavn for sig selv og for andre”. (s. 25)

Forfatteren har en bred og solid erfaring 
fra folkeskolen som lærer, konsulent, sko-
leleder, igangsætter af forsøgsprojekter og 
meget andet. Det afspejles i tekstens kniv-
skarpe formulering. Og som noget ganske 
sjældent inviterer forfatteren sine læsere til 
debat og kommentarer ved personlig hen-
vendelse.

Kulturminister Marianne Jelved citerer i 
sit forord filosoffen K.E. Løgstrup for dette:  
”Den enkelte har aldrig med et andet menne-
ske at gøre, uden at han holder noget af dets 
liv i sin hånd”. Bedre kan det ikke formuleres.

Bæredygtig pædagogik og praksisud-
vikling er en seriøs bog fuld af substans og 
smittende forståelse for både sit stof og 
sine læsere. Allerbedste anbefaling til ikke 
mindst de pædagogiske uddannelser, men 
også i uddrag til beboer- og miljøgrupper el-
ler studiekredse.

Marianne Bindslev

 Broken Britain. Stat, marked  
og civilsamfund
Af Ole Helmersen. Columbus 2013. 160 s.  
139 kr.

    

En bog om det engelske samfund er altid in-
teressant. Men netop i denne tid, hvor Skot-
land stemmer om selvstændighed, og der er 
parlamentsvalg om godt et halvt år, er en så-
dan udgivelse yderst aktuel.

Denne glimrende bog er en grundbog i 
moderne britiske politiske, sociale og øko-
nomiske emner til en lang række undervis-

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

KLODEN RUNDT - problemstillinger i global politik
Af Hans Branner. Columbus 2014. 174 s. 119 kr.

KULTUR- OG SAMFUNDSFAGSBOGEN
Af Jørgen Vestergård Jacobsen m.fl. Columbus 
2014. 280 s. 129 kr.

ULIGHEDENS MANGE ANSIGTER. Perspektiver på 
social ulighed
Af Jakob Glenstrup Jensby & Peter Brøndum.  
Columbus 2014. 280 s. 138 kr.

MARGINALISERING METODE VIDENPRODUKTION.  
Billeder på velfærdsprofessionernes arbejde med 
børn i udsatte positioner
Af Anne Marie Villumsen & Andy Højholdt, red.  
ViaSystime 2014. 255 s. 295 kr.

DET SKED MAN PÅ - om skidt, lokummer og kloakker 
gennem 1000 år
Af Annemette Sørensen. CDR 2014. 95 s. 188 kr.

EKSPERIMENTERENDE BILLEDER
Af Karin Munch & Rachel Zachariassen. Gyldendal 
2014. 321 s. 299 kr.

TYRKIET. Historie, samfund, religion.
Af Deniz Kitir m.fl. Systime 2014. 208 s. 168 kr.

LIVRETTER - mad i kunst og litteratur
Af Casper Thrane & Jørgen Holdt Eriksen. Systime 
2014. 277 s. 288 kr.

STUDIEVANER PÅ STX
Af Lise Ludvigsen. Systime 2014. 149 s. 138 kr. 
Fås også som iBog med videoer, interaktive  
opgaver mv.

LITTERATURHISTORIEN - på langs og på tværs
Af Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen. 
Systime 2014. 294 s. 248 kr. Fås også som iBog 
med oplæsninger mv.

BLÅ ØJNE
Af Kirsten Wandahl. LIXI 2014. 80 s. 79,50 kr. 
Ebog 39,50 kr.

DEN DRUKNEDE. Ungdomsroman
Af Kristoffer Jacob Andersen. Turbine 2014.  
228 s. 249,95 kr.

BRUG LITTERATURHISTORIEN
Af Mimi Sørensen & Mads Rangvid. Dansklærer-
foreningen/Systime 2014. 254 s. 218 kr. Også 
som iBog med videoklip, interaktive opgaver mv.

SKRIVEØVELSER TIL HF-DANSK
Af Anette Nielsen & Lene Trolle Schütter. Systime 
2014. 102 s. 130 kr. Også som iBog m/lyd- og  
videoklip mv.

KEND KEMIEN 1
Af Henrik Parbo m.fl. Gyldendal 2014. 264 s.  
325 kr.

MATEMA10K - Statistik. Matematik B- og A-niveau
Af Michael Agermose Jensen & Uwe Timm.  
Frydenlund 2014. 320 s. 299 kr.
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ningsfag og niveauer, hvor engelsk, samfunds-
fag og historie mødes. Bogens fokus er på det 
moderne Storbritannien - altså det, vi besøger 
- men landets udvikling og situation sættes ind 
i en nødvendig historisk ramme tilbage til 1945.

Selve titlen referer til en måske utilsigtet ud-
talelse af David Cameron, som efter en længere 
række sociale uroligheder og optøjer i august 
2011 i en tale retorisk spurgte: Is this a broken 
Britain? Det er siden blevet et begreb i analy-
ser og beskrivelser af det Storbritannien, som 
vi på en gang er så tætte på og alligevel er så 
forskellig fra.

Bogen gennemgår grundigt de massive for-
andringer siden 1945 i alle dele af det britiske 
samfund, som har medført et langt mere moder-
ne samfund tættere på de skandinaviske lande. 
Det er i hvert fald målet. Men samtidig viser bo-
gen også, hvordan utallige traditioner holdes i 
hævd, og hvordan det britiske samfund stadig 
på trods af de omfattende fornyelser er meget 
klassedelt. Således er bogen et portræt af det 
moderne Storbritannien med fokus på en ræk-
ke af de udfordringer, landet står over for nu og 
i de kommende år.

Med analyser af begreber som stat, mar-
ked og civilsamfund fokuserer bogen på Stor-
britannien som stat og nationer. På landets po-
litiske system, politiske praksis og politiske re-
sultater. På britiske identiteter, sociale stratifi-
kationer, indvandring, velfærdsstat og multikul-
turalisme. På Storbritanniens økonomi og øko-
nomiske udfordringer. Og på landets rolle og 
placering i global sammenhæng.

Det hele serveres i gode tekster i et letlæst 
sprog suppleret med særdeles relevante fotos. 
Men her skal Forlaget Columbus for en gangs 
skyld kritiseres for for få og for alt for små bil-
leder. Billederne spiller slet ikke op til bogens 
øvrige kvaliteter. Et større antal billeder ville 
være bedre.

Man mærker tydeligt forfatterens store er-
faring med undervisning, og han fortjener me-
gen ros for en yderst klar og kyndig gennem-
gang af de ofte meget komplicerede områder. 
Med denne fine udgivelse føler man sig bredt 
orienteret om mange vinkler af Storbritannien.

Der er på ingen måde tvivl om, at ikke bare 
læreren, men ikke mindst eleverne og de stu-
derende vil blive indfanget af bogens fængs-
lende emner, som vi alle gerne vil forstå bare 
lidt bedre. Bogen anbefales til mange niveauer 
som avu, hf, KVU, htx og lignende.

Ole Fournais

 Iran - Historie, samfund, religion
Af Kaj Pinholt Jespersen. Systime 2013. 190 
s. 168 kr.

    

En bog om Mellemøsten er altid spændende 
læsning. Men når en bog om Iran lander på skri-
vebordet, bliver man specielt i denne tid meget 
nysgerrig. Og man bliver på ingen måde skuffet 
over denne bog. Man bliver snarere yderst posi-
tivt overrasket over bogens høje faglige niveau og 
flotte sammenhæng mellem tekst, fotos og kort.

Bogens første del rummer tre særfaglige 
introduktioner:
1)  Hovedfaserne i Irans historie fra præislamisk 

tid til præsidentvalget i 2013. Her er fokus 
på shah-styret og den islamiske revolution.

2)  En samfundsfaglig analyse med økonomi, 
samfundsforskning og ideologier. Her er fo-
kus på præsidentvalget 2013.

3)   Beskrivelse af landets religion med vægten 
lagt på shia-islam og dets betydning i landet.
Disse tunge afsnit følges af fire temaer: trus-

len fra Iran, religion som magtfaktor i Iran, kvin-
derne i Iran og iranerne i Danmark. Samlet set vi-
ser bogen med al ønskelig tydelighed, at Iran på 
alle måder er et globalt brændpunkt for atompro-
gram, olieproduktion, forholdet mellem religion 
og politik og med den kønspolitiske dagsorden.

Bogen er en yderst forfriskende udgivelse 
om et alt for forsømt emne og om et land, som 
de fleste danskere ved alt for lidt om. Via bo-
gens mange facetter får læseren et særdeles 
godt indblik i forskelle mellem arabere og ira-
nere og mellem sunni og shia.

Bogens korte tekster er læsevenlige og me-
get pædagogisk opbygget, så man oplever en na-
turlig sammenhæng. Undervejs mærker man ty-
deligt forfatterens store engagement i landet og 
i hele regionen. Desuden kommer hans store un-
dervisningserfaring ham og dermed også læse-
ren til gode. Med denne bog får læreren særde-
les gode muligheder for at arbejde tværfagligt og 
dybtgående med et land af stor politisk betydning.

Bogen vil fint kunne bruges på hf, stx, kvu 
og til særlige forløb i andre uddannelser med 
historie og samfundsfag. Derfor anbefales den 
varmt til alle undervisere med disse fag og na-
turligvis til biblioteket. Forlaget Systime fortje-
ner så absolut ros for denne smalle udgivelse, 
men bogens relativt set for små typer vil hæm-
me læsningen for mange elever og studerende. 
Det bør rettes i kommende udgivelser.

Ole Fournais

 Praktikvejlederbogen. Sosu og PAU
Af Cecilie Bogh & Maria Månsson. Munksgaard 
2014. 199 s. 144 kr.

    

I denne bog får praktikvejlederen både bag-
grundsviden og praktiske redskaber til at udfyl-
de rollen som praktikvejleder i social- og sund-
hedsuddannelsen og den pædagogiske assi-
stentuddannelse.  Bogens to forfattere er beg-
ge uddannet på  universitetet og har derudover 
en del arbejdserfaring fra dagtilbud og læring 
i praktikperioden.

Bogen her kommer vidt omkring, og afspej-
ler dermed vejlederens mangesidede rolle som 
underviser, rådgiver, guide, igangsætter, evalu-
ator og som afgørende person ved den ende-
lige eksamen. Den er ”både skrevet til dig, der 
vil have nogle gode råd og ideer til det prakti-
ske, og til dig, der godt vil vide lidt om teorier-
ne bag”. (side 11)

Høflig, hjælpsom og beskeden var idealet 
for praktisk sygepleje i "gamle dage”. Formule-
ringen lyder og er lidt old school, men essen-
sen i disse kernebegreber, danner tilsyneladen-
de stadig basis for en vellykket og tilfredsstil-
lende indsats på plejeområdet.

De to forfattere gennemgår meget kon-
kret, hvad det betyder at arbejde professionelt 
og holde fokus på brugeren og løsning af op-
gaven - og altså ikke at lade sit privatliv og sine 
personlige meninger og sympatier skygge for 
brugerens behov. I vejledersammenhæng er 
udgangspunktet en anerkendende og positiv 
tilgang til udfordringen og mennesket overfor. 
Således lærer eleven på egen krop noget om 
både faglige og følelsesmæssige udtryk, ind-
tryk og reaktioner.

Som følge af, at både sosu'ers og PAU'ers 
arbejde først og fremmest er praktisk og skal 
fremstå med ret præcise resultater, lægges vej-
ledningen på, hvor der er ressourcer til at få løst 
opgaven. Der er bud på, hvordan det er muligt at 
reflektere over forskellige temaer både før, un-
der og efter en handling. Der er fine afsnit om 
blokeringer, mistrivsel og faglige problemer. Der 
vil naturligvis altid være variationer på grund af 
personalesammensætning, erfaring og lokale 
forhold. Men til trods for det  vil alle eksempler, 
skemaer og værktøjer kunne inspirere og tages 
i brug umiddelbart.

Hvert kapitel afsluttes med en opsumme-
ring  af det stof, der er behandlet. En god mo-
del for at indarbejde gode rutiner i arbejdslivet.

ANMELDELSER
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Her er citater med udtalelser fra elever og 
vejledere, som nok kan give stof til diskussion. 
Helt i tidens ånd er der også hist og her citater 
af Løgstrup, Dewey og et, som tilskrives både 
en romersk kejser og en dansk skuespiller (men 
det er nu kirkefaderen Augustin, der har sagt 
det, der står på side  71). De sidste gør hver-
ken fra eller til for bogens indhold efter denne 
anmelderes mening. Bogens tekst står klart og 
skarpt og lige til at blive klog af.

Bagest i bogen findes en liste over supple-
rende litteratur. Dejligt fri for flotte, akademiske 
titler, men håndbøger, der egner sig til lige net-
op bogens emne.

Alt i alt en seriøs og gennemarbejdet bog 
skrevet i et tilpas forståeligt sprog, hvor faglig-
heden respekteres og heldigvis ikke sovses ind 
i store ord og fraser.

Marianne Bindslev

 Ind i samfundet
Af Jens Folke Harrits & Morten Hansen Thorndal. 
Columbus 2014. 224 s. 138,80 kr.

    

Ind i samfundet er en tematisk bog til brug i un-
dervisningen i samfundsfag på B-niveau i gym-
nasiet. Bogens fem temaer er ulighed, velfærd, 
bæredygtighed, normalitet og magt. Ifølge mini-
steriets vejledning er kernestoffet i samfunds-
fag sociologi, politik, økonomi og metode. Som 
det fremgår, omfattes det obligatoriske kerne-
stof således af bogens temaer. I forordet argu-
menterer bogens forfattere selv for at benytte 
denne tematiske struktur med udvalgte tema-
er behandlet med viden og forståelse fra ker-
nestoffets fire discipliner. Alle discipliner ind-
går i næsten alle såkaldt ”virkelighedsnære 
problemstillinger”. Netop denne tværfaglighed 
i synsvinklen gør denne bog til en anderledes 
bog efter forfatternes egen opfattelse (s. 9).

Pensum på C-niveau forudsættes bekendt. 
Det vil sige, at eleverne både har modtaget un-
dervisning i og har arbejdet selvstændigt med 
forhold, der er af væsentlig betydning for de-
mokratiet og samfundsudviklingen generelt.

Da bogen især retter sig mod selvstændigt 
arbejde i grupper og projekter, virker det som en 
god ide, at hvert kapitel indledes med en intro-

duktion  med opsamling på de dele af det kend-
te stof, der nu vil blive bygget ovenpå. 

Der er mange bokse, øvelser, skemaer, over-
sigter og citater foruden henvisning til bogens 
hjemmeside. I bestræbelsen på at skabe til-
gængelighed og overblik I dette kalejdoskop af  
informationer er indholdet – heldigvis - designet 
og opsat i varieret typografi. Sproget er bredt 
snakkende og til tider nærmest jovialt. Det kan 
jo absolut medvirke til at opfylde et af fagets 
mål: at stimulere elevernes diskussionslyst og 
stillingstagen. Men om det undergraver må-
let om at forberede til selvstændige studier på 
et højere fagligt niveau, må nok komme an på  
en prøve.

Med Ind i samfundet stiler forfatterne højt. 
Materialet er - skønner denne anmelder - bedst 
egnet til den særdeles interesserede, engage-
rede og nysgerrige elev. På samme tid, som det 
store, plukvise udbud af stof kan tilgodese den 
videbegærlige, lidt rastløse elev, kan det selv-
følgelig også anskues som “de mange mulig-
heders land” for andre elevtyper.

Marianne Bindslev

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
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KURSER, MØDER M.M.MINDEORD

Annette Tipsmark Therkildsen
 
Fredag den 4. juli - netop på dagen, hvor vores sommer-
ferie begyndte - døde vores kollega Annette.

Vi vidste godt, at Annette var alvorligt syg, men håbe-
de, som hun selv gjorde, at hun ville blive rask igen. An-
nette passede kortvarigt sit arbejde på nedsat tid i for-
året, men blev indkaldt til yderligere behandling, som des-
værre ikke lykkedes. Annette havde ønsket at komme til-
bage til mere undervisning, færre administrative opgaver, 
og ikke mindst glædede hun sig til mere tid med familien.

Annette varetog vejledningen af kursister, koordine-
ring, pædagogisk planlægning og udvikling af ordblinde-
undervisningen på HF & VUC Fyn i Odense. Hun var al-
tid garant for høj faglighed og kvalitet. 

Hendes store engagement og faglige dygtighed stod 
der respekt om i vide kredse.

Annettes empatiske  tilgang til de mennesker, der på 
grund af deres ordblindhed ofte havde haft et vanskeligt 
skole- og uddannelsesforløb, prægede hele hendes virke.

Annette kom fra AOF til HF & VUC Fyn i Odense i 
2003, hvor hun blev kendt for sin rolige og venlige være-
måde. Hun havde en favnende, forstående og omsorgs-
fuld tilgang til alle. Hun var afholdt af alle og ikke mindst 
ordblindeteamet har mistet en kær og respekteret kollega.

Annette var desuden en fagforeningskvinde, som bak-
kede op om det fælles fodslag og i høj grad interesse-
rede sig for undervisernes forhold og forhandlede rettig-
heder igennem de forskellige tillidsposter, hun bestred i 
LVU og Uddannelsesforbundet. Overenskomster, love og 
vejledninger var hun fortrolig med, og kolleger kunne altid 
gå til hende og få vejledning eller et godt råd.

Annette efterlader et stort savn hos alle, som kend-
te hende, og vores kærlige tanker går til hendes familie.

Æret være Annettes minde.

Anna Elisabeth Lunders
på vegne af 
Uddannelsesforbundet - klubben på VUC Fyn  
Odense/Søndersø

DTL Seniorer
Nu får vi igen chancen for at 
besøge en spændende er-
hvervsskole med en mas-
se spændende uddannelse, 
bl.a. er det Danmarks eneste 
urmagerskole.

Skolebesøg for medlemmer 
og deres ledsager, på 
ZBC,  
Zealand Business College,  
Ahorns Alle 3-5,  
4100 Ringsted
Onsdag den 12. november 
2014 kl.10.00.

Program:
10.00  
Velkomst, kaffe og brød              
10.45  
Rundvisning på skolen
12.30  
Frokost og afslutning. En fra 
skolen fortæller om skolen 
og besvarer spørgsmål

Tilmelding senest den  
5. november 2014 til  
Bent Ousted,  
tlf. 4494 4938, e-mail:  
baousted@hotmail.com     
Mogens Larsen,  
tlf. 3026 3814, e-mail: 
jetmog@gfnet.dk

På bestyrelsens vegne
Mogens Larsen /  
Bent Ousted

Undervisningsmiddelprisen 2014

Undervisningsmiddelprisen gives til et nyt undervis-
ningsmiddel af bemærkelsesværdig høj kvalitet til folke-
skolen, ungdoms- eller voksenuddannelserne. Det kan 
være en enkelt bog, et helt system, digitale læremidler 
eller andre undervisningsmidler. Materialet skal engage-
re eleverne, samtidig med at det er fagligt velfunderet.

Undervisningsmiddelprisen 2015 uddeles på Dan-
marks Læringsfestival den 3.-4. marts 2015 i Bella 
Centeret, København.

Ansøgning om eller indstilling til prisen slutter fredag den 
7. november 2014. Send ansøgning og materialer til:
Undervisningsministeriet
Att. Hanne Riddersborg 
Frederiksholms Kanal 26, 
1220 København K. 
Mærkes: Undervisningsmiddelprisen

Undervisningsmiddelprisen er indstiftet af Undervis-
ningsministeriet i samarbejde med Center for Under-
visningsmidler samt fagbladene Folkeskolen, Gym-
nasieskolen, Uddannelsesbladet og Medlemsmaga-
sinet Frie Skoler.

Tjenestemændenes Låneforening 
meddeler: Rentenedsættelse

Tjenestemændenes Låneforening har med baggrund 
i de sidste års meget positive regnskabsresultater 
valgt at nedsætte udlånsrenten til gavn for låntagerne.

Renten ændres derfor med virkning fra 1. oktober  
2014 fra 6,25 % p.a. til 6,0 % p.a. for såvel nuværende  
som nye lån.

Henning Glintborg
direktør

Kontakt os på tlf.: 70 22 05 35
hol@kilroygroups.dk

Studiebesøg Faglige 
kompendier

Tryghed & 
sikkerhed

Erfarne 
konsulenter

Spar tid og penge & styrk fagligheden på skolerejsen 

WWW.KILROYGROUPS.COMGØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE

Forslag til studiebesøg i Edinburgh:
•  Stirling, The Trossachs & Loch Lomond
•  Scotch Whisky Experience • The Real Mary King’s Close
Andre muligheder:
Paris, fly, 5 dage/4 nætter ......................... fra kr.  1.895,-
Istanbul, fly, 6 dage/5 nætter ..................... fra kr.  2.225,-
Barcelona, fly, 5 dage/4 nætter ................... fra kr.  2.360,-
Beijing, fly, 7 dage/5 nætter ......................... fra kr.  4.775,-
Berlin, rutebus, 4 dage/3 nætter ................ fra kr.  695,-

Prisen er pr. person i flersengsværelse på hostel

EDINBURGH
STUDIEREJSE TIL

5 dg./4 nt. 
fly fra kr. 2.040
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FAGLIGT AKTUELT AF TORBEN THILSTED, KONSULENT I  UDDANNELSESFORBUNDET

De nye arbejdstidsregler:
Moderniseringsstyrelsens  
vejledning og fortolkning

Moderniseringsstyrelsen har i juni 2014 ud-
sendt en vejledning om nye arbejdstidsreg-
ler på blandt andet eud, AMU VUC og pro-
duktionsskoler. Formålet er at støtte ledel-
serne på skolerne i håndteringen af de nye 
rammer for lærernes arbejdstid. Uddannel-
sesforbundet har lagt sine bemærkninger 
på hjemmesiden.

Vejledningen har nogle øvrige meldinger, 
som det er vigtigt at hæfte sig ved.

   
En overenskomst forpligter
Moderniseringsstyrelsen fastslår følgende: 
”Det er en fast og langvarig arbejdsretlig 
praksis i Danmark, at lovgivning, der som 
lov nr. 409 afslutter en konflikt, umiddelbart 
efter vedtagelsen fungerer som en kollek-
tiv overenskomst og anerkendes som så-
dan af arbejdsmarkedets parter. Uenighe-
der om bestående overenskomster og afta-
ler løses i det fagretlige system, hvor uenig-
heden i sidste ende kan indbringes for fag-
lig voldgift.”

Det er korrekt. En kollektiv overenskomst 
forpligter. Derfor er der for eksempel en lo-
kal forpligtelse til at holde et møde, når der 
opstår uenighed om arbejdstidsreglerne. 
Det bør ske, før der holdes et egentligt for-
melt mæglingsmøde mellem overenskom-
stens parter.

Det nye ledelsesrum
Under overskriften Det nye ledelsesrum skri-
ver Moderniseringsstyrelsen, at ”Ledelsen 
skal udøve god personaleledelse baseret 
på tillid, dialog og sparring. Det forudsæt-
ter blandt andet en løbende dialog mellem 
nærmeste leder og lærer om for eksempel 
mål med undervisningen, prioritering af op-
gaver, forventninger til kvaliteten i undervis-
ningen, samarbejdet i lærerteams mv. Den 
løbende dialog mellem leder og lærer er et 

naturligt element i god personaleledelse og 
skal ikke forveksles med tjenstlige samtaler.”

Uddannelsesforbundet er enig i denne 
pointering af betydningen af en løbende dia-
log mellem den enkelte lærer og leder om 
især kvaliteten i undervisningen og forud-
sætningerne herfor. En dialog om undervis-
ningens kvalitet og lærernes mulighed for 
dagligt at levere god undervisning er i sidste 
ende en forudsætning for, at skolerne når 
deres uddannelsespolitiske målsætninger.

Efterfølgende oplistes de øvrige befø-
jelser, som ligger i ledelsesretten med en 
understregning af, at ”På områder, hvor der 
ikke er fastsat regler og aftaler, gælder le-
delsesretten”.

Det medfører også den konsekvens, at 
”Lederens fortolkning af reglerne er der-
for bindende for medarbejderne, indtil det 
modsatte måtte blive slået fast i forbindelse 
med et mæglingsmøde eller en faglig vold-
gift. Det gælder, uanset om medarbejderne, 
tillidsrepræsentanten eller organisationen 
er uenige i lederens fortolkning af reglerne.”

Dette er helt i overensstemmelse med 
den danske model og hovedaftaler herom. 
Det gælder også ledelsens ret til at lægge 
sin fortolkning af overenskomster og aftaler 
til grund, hvis der opstår uenighed herom. 
Herefter kan Lærernes Centralorganisa-
tion eventuelt vælge at bringe uenigheden 
videre i det fagretslige system.

Lokale aftaler 
Om Lokale aftaler i tjenestemændenes ar-
bejdstidsregler skriver Moderniserings-
styrelsen:

 ”Den almindelige adgang til at indgå lo-
kale arbejdstidsaftaler, der tilpasser de cen-
tralt aftalte arbejdstidsregler til de lokale 
forhold og de konkrete personalegrupper, 
vil således gælde på undervisningsområdet 

som på alle andre områder. Der er princi-
pielt ingen begrænsninger med hensyn til 
indholdet af de fravigelser eller supplemen-
ter til de centralt aftalte regler, som kan af-
tales lokalt.

På undervisningsområdet, som på alle 
andre områder, er det imidlertid ikke inten-
tionen, at adgangen til at indgå lokale afta-
ler skal bruges til at indgå aftaler, som be-
grænser ledelsesretten i forhold til at lede 
og fordele arbejdet.

I forbindelse med implementeringen af 
de nye arbejdstidsregler på undervisnings-
området vil der derfor være fokus på, at der 
ikke indgås lokale aftaler, der genindfører 
de aftalebindinger på, hvad lærerne skal 
lave i deres arbejdstid, som netop er op-
hævet med lov nr. 409.”

Desværre er denne formulering fortol-
ket, som om man slet ikke må indgå lokale 
aftaler. Uddannelsesforbundet mener, at 
der skal indgås fælles aftaler, når man lo-
kalt ønsker en generel mere fleksibel tilret-
telæggelse af lærernes arbejdstid eller en 
generel mulighed for at alle lærere kan ar-
bejde hjemmefra. Der er hjemmel til dette i 
de nye regler, hvis man vil lokalt. •

Moderniseringsstyrelsens vejledning fin-
des på modst.dk om Lærernes nye arbejds-
tidsregler.

Uddannelsesforbundets bemærkninger 
findes på uddannelsesforbundet.dk under 
Nye arbejdstidsregler.

Læs også Nye arbejdstidsregler - hvad skal 
du være opmærksom på? i Uddannelsesbla-
det nr. 9, 2014-



Det værste er, 
når jeg taler 
resultatløn  
til lærerne
Du kender måske Xinxin Ren Gudbjörnsson fra tv-
udsendelsen om "de fortabte indvandrerbørn", hvor hun 
lancerede den kinesiske model. Hun er coach og er ikke 
bange for at sige tingene meget direkte. Heller ikke når 
hun skælder det danske undervisningssystem ud for 
at producere for mange analfabeter og tabere. Og hvis 
vi ikke var så selvfede, kunne vi lære af andre lande, 
mener hun, og fortæller blandt andet om dengang, de 
kinesiske lærere fik en skolereform trukket ned over 
hovedet og gik i aktion.

AF DORTHE PLECHINGER -  FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD
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Du skriver i din bog, at hvis der i Kina havde været en 
lærer-lockout som i Danmark, så ville det have udløst en 
revolution. Mener du virkelig det?
- Den kinesiske regering lavede jo faktisk en skolereform i 
1980’erne, men det resulterede i masseopsigelser. Lærerne gav 
simpelthen skolen fingeren. I Danmark siger lærerne måske, at 
”åh, jeg kan ikke svigte eleverne, så jeg vil ikke forlade skolen”. 
Men på den lange bane vil det faktisk gavne og hjælpe eleverne, 
hvis rigtig mange lærere sender et klart signal ved for eksempel 
at skrive deres opsigelser under – så er politikerne nødt til at gøre 
noget. Det specielle ved Kina er dog, at skolelærere har store 
chancer for job i den private sektor. Og det, at markedsmekanis-
merne spiller ind, betyder, at staten er nødt til at konkurrere på 
løn- og arbejdsvilkår og ikke kan gøre hvad som helst over for en 
lærer. Desværre har det danske erhvervsliv endnu ikke opdaget 
fuldt ud, at skolelærere faktisk kan bruges rigtig mange steder.

Hvad er egentlig dit vigtigste ærinde med din tv-udsendelse 
og din bog om den kinesiske model?
- At gøre op med spildet af menneskelige ressourcer her i Dan-
mark. Jeg ser så mange, som ikke får udnyttet deres fulde po-
tentiale og ender som analfabeter. Det vil jeg gerne være med 
til at ændre.

Vi har et af de dyreste uddannelsessystemer, uddannelse er 
gratis, og vi får endda penge for at gå i skole. Hvad er det 
helt præcist ved systemet, der producerer ”tabere”?
- Det er, at man i Danmark hele tiden har fokus på den negative 
sociale arv og mønsterbrydning; det er med til at hjernevaske og 
fastholde mennesker i sociale fængsler. Det er også den dan-
ske forståelse af næstekærlighed, at man bare giver noget væk 
som for eksempel uddannelse. For mig er det næstekærlighed 
at give hjælp til selvhjælp. I den konfuzianske måde at tænke på 
er det vigtigt, at man altid betaler – som minimum noget sym-
bolsk – for tanken er, at man ikke værdsætter noget, der er gratis.

Når du siger noget så kættersk i Danmark som for eksempel, 
at vi burde indføre en form for betaling for uddannelse, må 
du møde meget stærke reaktioner?

- Det er ikke det værste. Det værste er, når jeg taler om resul-
tatløn til lærerne! I Kina må man gerne tale om, at der er nogle 
lærere, der er gode, og nogle, der er dårlige. Det taler man helst 
ikke om i Danmark. Men jeg synes helt klart, at kriterierne for 
resultatløn skal være objektive. I Kina får man helt konkret re-
sultatløn efter, hvor mange af ens elever der har opnået så og 
så høje karakterer, hvad gennemsnittet er i klassen, hvor mange 
af ens elever, der har vundet konkurrencer på det og det plan, 
hvor mange talenter man som lærer har opdaget og den slags.

Noget godt må der vel være i det danske system, når vi har 
klaret os godt historisk set og igennem en finanskrise, som jo 
ellers har slået benene væk under de fleste europæiske lande? 
- Sådan kan man vælge at se på det, men man kan også se gen-
nem verdenshistorien, hvordan store nationer er faldet, når de 
bliver for selvfede og begynder at slappe af. Så kommer andre 
til og tager over.

I dine tv-udsendelser og din bog fokuserer du meget på 
børns og deres forældres ansvar for at lære. Hvad er egentlig 
lærerens og for eksempel ungdoms- og voksenlærerens 
ansvar?
- Jeg synes, at de skylder at fortælle de unge, at hvis de er dovne 
og ikke gider lave for meget igennem livet, skal de lave rigtig me-
get nu! Jo ældre, man bliver, når man skal lære nyt, des hårdere 
bliver det. Så hvis man venter, til man er voksen, vælger man ab-
solut den hårdeste vej. Flere af mine kunder synes, jeg arbej-
der med en helt umenneskelig hastighed, men det er, fordi jeg 
har lært og indarbejdet mange af de ting, jeg kan, som otteårig. 
Mine IQ-tester viser desværre, at jeg er genial, i andre er jeg helt 
normalt begavet.

Så lærernes vigtigste rolle?
- Det er at undlade at fortælle de unge, hvad der ikke kan lade 
sig gøre. Lærerne har jo ikke kompetencer til at se ind i frem-
tiden. I øvrigt har jeg selv gjort størstedelen af de ting, lærerne 
i Danmark sagde, jeg ikke kunne gøre. For eksempel fik jeg at 
vide, at man ikke kan blive tv-vært i Danmark, når man taler med 
accent og ikke ligner en fotomodel… •
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