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Tilsyn finder ikke 
altid fejlene

Unge får fantomsmerter,  
når mobilen er væk

Sproglærere  
frygter ny lov 

Da emil mødte 
virkeligheden, kom 
lysten til uddannelse
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Nu kommer milliarden
Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) og de almene voksen- og 
efteruddannelser får 645 millioner kroner, mens 335 millioner 
skal bruges til at videreuddanne faglærte. Sådan er regeringen, 
LO og DA blevet enige om at fordele den milliard kroner, der med 
Vækstplan DK sidste år blev afsat til voksen- og efteruddannelse.

- Det er på høje tid, at milliarden kommer i spil, lyder det fra 
Uddannelsesforbundets formand.

- AMU styrtbløder, og det er i allersidste øjeblik, hvis vi skal nå 
at redde den helt afgørende uddannelsesindsats for kortuddan-
nede i Danmark, siger Hanne Pontoppidan.

Blandt andet indføres der midlertidige takstforhøjelser på en 
række AMU-kurser, og systemet bliver mere fleksibelt. Desuden 
styrkes vejledningen, og reglen om fuld deltagerbetaling for per-
soner, der har en forældet uddannelse, fjernes.

Læs mere på uddannelsesforbundet.dk

1. august
åbner FTF, LO og Akademikernes Centralorganisation et sekretariat i 
Bruxelles for i fællesskab at kæmpe for danske lønmodtageres interes-
ser i EU. Først og fremmest gælder kampen at bevare den danske model.

108 mio. kr.
er på vej tilbage til medlemmerne af Lærerstandens Brandfor-
sikring. Dermed er der en rekordhøj overskudsdeling på vej til 
LB's kunder. Har du haft din indboforsikring der i mindst seks år, 
får du automatisk del i overskuddet i form af anciennitetsrabat.

Om igen!
Sådan lyder dommen over regeringens forslag til en ny Kombine-
ret Ungdomsuddannelse, når man læser høringssvarene fra lan-
dets uddannelsesaktører.

Uddannelsesforbundets høringssvar kan læses på uddannel-
sesforbundet.dk

Flere af os  
bliver syge af  
arbejdet
Flere og flere danskere bliver syge af at gå på arbejde. I 2013 fik Ar-
bejdsskadestyrelsen 21.032 anmeldelser mod 20.306 året før. 

I de seneste ti år er antallet af psykiske sygdomme steget, så de 
indtager en kedelig førsteplads over anmeldte sygdomme. Hele 5.065 
anmeldelser landede på styrelsens bord sidste år.

Kilde: Arbejdsskadestyrelsens årsopgørelse.

Lidt flere unge  
gennemfører
Efter flere år med stagnation, stiger antallet af unge, som fuldfører en 
ungdomsuddannelse. Andelen af unge, der som 25-årige har gennem-
ført en ungdomsuddannelse, er steget fra 66,7 i 2012 til 67,3 procent 
sidste år. Dermed er andelen tilbage på niveau med 2007, men stadig 
et stykke fra de 72 procent, som gennemførte i 2004.

- Det er godt, at vi endelig har fået vendt kurven, men der er stadig 
langt til det niveau, vi lå på for 10 år siden, siger Hanne Pontoppidan, 
formand for Uddannelsesforbundet, og hæfter sig ved, at det fortsat 
er unge med høje karakterer fra folkeskolen og fra hjem med høje års- 
indkomster, som har den højeste fuldførelsesprocent, mens det især 
kniber for indvandrerdrengene.

kort nyt af lucas v. engell
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SÅ ER FORLØBET frem mod de kommende overens-
komstforhandlinger skudt i gang. De krav, vi ønsker for-
handlet i foråret 2015, udtages på vores repræsentant-
skabsmøde i maj 2014 og skal derefter koordineres med 
kravene fra de øvrige organisationer i Lærernes Central- 
organisation (LC) og sidenhen i henholdsvis KTO og CFU.

Det er en kende surrealistisk, at vi allerede skal i gang. 
På det private område, er vi fortsat ikke nået til et resul-
tat på de sidste forhandlinger, og på det offentlige om-
råde kom der – som alle er sørgeligt bekendt med – et 
lovindgreb med en arbejdstidsdel, som slet ikke er im-
plementeret endnu.

Vi er med andre ord i den situation, at de krav, vi stil-
ler, dem stiller vi ud fra en virkelighed, vi kun kender kon-
turerne af. Noget er vi dog helt sikre på:

•	 	Vi	ønsker	at	arbejde	under	nogle	arbejdstidsregler,	der	
sikrer mulighed for at levere kvalitet i undervisningen.

•	 	Vi	ønsker,	at	vores	tillidsrepræsentanter	igen	reelt	an-
erkendes som lærernes/vejledernes forhandlingsbe-
rettigede repræsentanter med mulighed for at indgå af- 
taler på alles vegne.

•	 	Vi	 ønsker	 forbedrede	 muligheder	 for	 kompetence- 
udvikling.

•	 	Vi	ønsker	ikke	at	afsætte	en	del	af	overenskomstresul-
tatet til en lokal lønudmøntning, men vil have alle pen-
gene udmøntet centralt.

•	 	Vi	ønsker	større	tryghed	i	ansættelsen	og	et	forbedret	
arbejdsmiljø.

PÅ DEN BAGGRUND har repræsentantskabet udtaget 
kravene til de kommende forhandlinger og bemyndi-
get Hovedbestyrelsen til at konkretisere kravene, når vi 
kommer nærmere på forhandlingerne og dermed også 
er klogere på, hvordan hverdagen kommer til at udfolde 
sig under de nye regler.

Uddannelsesforbundet vil hen over efteråret naturligvis 
følge udviklingen ude på den enkelte arbejdsplads tæt, 
så vi også denne gang kan møde vores modpart med en 
solid viden om, hvad der er brug for for at sikre kvalite-
ten i arbejdet og arbejdsglæden blandt medarbejderne. 

JEG hÅBER OPRiGTiGT, at arbejdsgiverne aflægger  
deres meget ideologiske retorik og er åbne for en for-
handling af de ”sten i skoene”, vi vil kunne påvise. Om det 
er tilfældet, vil fremtiden vise. Herfra møder vi op med et 
ønske om gode løsninger, der kan understøtte en pro-
fessionel opgavevaretagelse.

Af Hanne  
Pontoppidan, 
formand for  
Uddannelses- 
forbundet
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SØnDerSØ proDUktIonSHØJSkole: 

tilsyn finder ingen 
fejl – men ved ikke, 
om de er der
selv om en stribe lærere er blevet syge af at arbejde på 
Søndersø Produktionshøjskole, har hverken skolens bestyrelse, 
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen eller Arbejdstilsynet fundet 
nævneværdige problemer med det psykiske arbejdsmiljø.  
Det kan skyldes, at de får de f leste informationer fra netop den 
ledelse, de sygemeldte lærere udpeger som skolens største 
problem. Kun Arbejdstilsynet har talt med medarbejdere,  
men er ikke sikker på, at alle problemer kommer frem i lyset.

{  af mikkel kamp }

S
øndersø Produktionshøjskole er 
udsat for hård kritik fra en stribe 
lærere, der er blevet syge af at ar-
bejde på skolen. De gik ned med 
stress, og både i forrige nummer 

af Uddannelsesbladet og i andre medier 
har de peget på skolens ledelse som en 
væsentlig årsag til det dårlige arbejdsmiljø.

Skolen har dog haft besøg af både Kva-
litets- og Tilsynsstyrelsen og Arbejdstilsy-
net, som ikke fandt nævneværdige proble-
mer, ligesom skolens bestyrelse heller ikke 
har fundet grund til at kritisere ledelsen.

Det er der måske en grund til.
Ingen af dem, der fører tilsyn med sko-

len, har talt med de lærere, som til Uddan-
nelsesbladet blandt andet har berettet om 
at blive udfrittet eller råbt ad på ledelsens 
kontor eller ikke at kunne få det nødvendige 
værktøj til at arbejde med eleverne. Besty-
relsen får sine informationer fra ledelsen, 
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen talte på sit til-
synsbesøg kun med den daværende besty-
relsesformand og viceforstanderen, mens 
Arbejdstilsynet faktisk har talt med både 
ledelse og medarbejdere. Det betyder dog 

ikke, at man i Arbejdstilsynet er sikker på, 
at der ikke er problemer, forklarer Arbejds-
tilsynet selv.

Bestyrelsen stoler på ledelsen
Skolens bestyrelse har det direkte tilsyn med 
skolen. Her har historierne om det dårlige 
arbejdsmiljø givet anledning til overvejelser, 
fortæller Mogens Christensen, der har væ-
ret bestyrelsesformand siden februar i år.

- Selvfølgelig er vi kede af de negative 
skriverier om Søndersø Produktionshøj-
skole, fordi vi mener selv, vi har en rimelig 
god skole, og mange elever søger den, så 
helt skidt kan det ikke være. Vi har selvføl-
gelig drøftet det i bestyrelsen og med le-
delsen. Og vi har fremadrettet fokus på ar-
bejdsmiljøet, siger han.

Det betyder dog ikke, at der er taget kon-
krete skridt til at ændre på noget.

- Nej, ikke endnu. Vi har snakket med le-
delsen om det, men jeg har ikke fået hen-
vendelser fra nogen personaler om, at der 
skulle være problemer på skolen i forhold 
til dem, der er ansat deroppe nu. Vi vil i be-
styrelsen have fokus på det og drøfte hen 

over sommeren, om der er noget, vi kan gøre, 
hvis der dukker noget op igen, siger han.

Bestyrelsesformanden har heller ikke 
tænkt sig at gribe ind over for den hårdt 
kritiserede ledelse.

- Jeg synes, det er svært at tage skridt, 
når jeg ikke har fået konkrete henvendel-
ser, men kun har hørt om nogle medarbej-
dere, som har henvendt sig til et fagblad. 
Så længe jeg ikke har mere konkrete ting 
at forholde mig til, er jeg som formand for 
bestyrelsen nødt til at have tillid til ledelsen 
på skolen. Så længe det ikke er bevist, at 
de har gjort noget galt, har jeg tillid til le-
delsen, og det er jeg nødt til at have, for el-
lers skal jeg afskedige den, siger Mogens 
Christensen og afviser at undersøge sa-
gen af egen drift.

Ministeriet opfordrer  
til personalepolitik
Uddannelsesforbundet kontaktede sid-
ste år Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, fordi 
en række tidligere medarbejdere fra Søn-
dersø Produktionshøjskole havde fortalt om 
arbejdsforholdene. Det førte til, at fire em-
bedsmænd besøgte skolen den 29. oktober 
sidste år. Besøget var et tilsyn, og embeds-
mændene talte i to og en halv time med da-
værende bestyrelsesformand Birthe Ras-
mussen og viceforstander Grethe Harkjær.

Mødet handlede blandt andet om trivsel 
blandt lærere og elever.

I ministeriets tilbagemelding til skolen 
står der, at: ”Der var i dialogen med skolens 
viceforstander og bestyrelsesformand sær-
ligt fokus på forholdene mellem elev, læ-
rere og ledelsen samt rammerne for disse. 
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Skolen gav blandt andet udtryk for, at der i lærergruppen var en 
opdeling mellem 'en pige og en drenge fraktion'”.

I tilbagemeldingen opfordrer ministeriet skolen til at lave en skrift-
lig personalepolitik og en overordnet pædagogisk strategi for sko-
lens arbejde, noget der hverken fandtes dengang eller findes i dag.

- Vi opfordrede skolen til at udarbejde en personalepolitik og 
en pædagogisk strategi, fordi vi vurderede, at det vil være en hjælp 
for skolen og kan bidrage til at sikre grundlaget for den pædago-
giske udvikling, siger Claus Søe, der er pædagogisk konsulent og 
en af ministeriets deltagere i tilsynet.

Den opfordring er endnu ikke blevet fulgt, fortæller bestyrel-
sesformanden.

- Vi har spurgt ind til det i bestyrelsen, men det er ikke sket 
endnu. Det er noget af det, der skal sættes i gang, siger Mogens 
Christensen, der forventer, at en personalepolitik og en pædago-
gisk strategi ligger klar til næste bestyrelsesmøde i juni.

Bestyrelsesformanden har også andre initiativer på tegnebrættet.
- Konkret har vi bedt om at få lavet noget statistik på sygefra-

været, så vi kan se, hvordan vi ligger i forhold til andre, vi kan sam-
menligne os med. Derfor skal vi fremadrettet have registreret vo-
res sygefravær. Og så har vi snakket om at gennemføre en triv-
selsundersøgelse blandt medarbejderne i løbet af i år, siger han.

Ikke sikre på at finde problemer
Dokumenterne, som Uddannelsesforbundet sendte til Kvalitets- 
og Tilsynsstyrelsen, krævede, at styrelsen involverede andre i sa-
gen. Claus Søe forklarer, at spørgsmål om arbejdsmiljø tager Ar-
bejdstilsynet sig af. Derfor er en del af kritikken fra de tidligere 
lærere sendt videre til de rette myndigheder.

- Notatet fra Uddannelsesforbundet blev delt i tre. Den ene del 
er sendt videre til Arbejdstilsynet, en anden del til politiet, mens vi 
har taget os af den del, som lå inden for de regler, som vi admini-
strerer i Undervisningsministeriet, siger han og tilføjer, at skolen 
nu indgår i ministeriets ordinære tilsyn.

Kort tid efter besøgte Arbejdstilsynet skolen og aftalte med le-
delsen, at et egentligt tilsyn skulle finde sted den 3. december. Her 
talte Arbejdstilsynet både med ledelsen og  med repræsentanter 
for medarbejderne, og konklusionen i besøgsrapporten er, at sko-
len ikke får et påbud om at ændre noget. Til gengæld har den fået 
en vejledning om at ”sikre klare krav i arbejdet.”

Det betyder dog ikke, at man i Arbejdstilsynet er sikker på, at 
der ikke er problemer, fortæller fungerende tilsynschef Birgit Se-
rup Larsen, der udtaler sig generelt – ikke om den konkrete sag.

- Generelt kan man sige, at Arbejdstilsynet kontrollerer det ak-
tuelle arbejdsmiljø, men at arbejdsgiveren har ansvaret for arbejds-
miljøet. Arbejdstilsynet kan ikke sikre, at problemer med det psy-
kiske arbejdsmiljø kommer frem, når vi er på et tilsynsbesøg. På 
den måde er det psykiske arbejdsmiljø anderledes end det fysiske, 
hvor Arbejdstilsynet ved øjesyn kan se eksempelvis en farlig ma-
skine eller en dårligt indrettet arbejdsplads. Vi er afhængige af de 
informationer, vi får fra medarbejderne, og af de observationer, vi 
kan gøre under tilsynet. Vi kan opleve, at medarbejdere ikke øn-
sker, at vi går videre til ledelsen med de oplysninger, vi får, til trods 
for	at	de	anonymiseres,	fortæller	hun.	•

mange ansat på særlige vilkår
Sammenlignet med andre produktionsskoler har Søndersø Produktions-
højskole usædvanligt mange lærere, der er ansat på særlige vilkår – det 
vil sige ansat i fleksjob eller med løntilskud.

lærere ansat på særlige vilkår

2008 2009 2010 2011 2012

Søndersø  
Produktionshøjskole 55,0% 53,0% 48,0% 42,0% 40,0%

Gennemsnit af 40  
produktionsskoler 23,9% 22,9% 21,7% 21,7% 21,6%

Kilde: Undervisningsministeriets regnskabsportal.

Uddannelsesbladet har som en stikprøve gennemgået regnskaberne for 41  
(40 + Søndersø) af de 81 produktionsskoler, som findes på regnskabsportalen.

BestyrelsesfOrmand:

Sygemeldinger 
skyldes fleksjob
Mogens Christensen, der er bestyrelsesformand for Søn-
dersø Produktionshøjskole, mener, at en del af sygemeldin-
gerne på skolen skyldes, at der er mange ansat i fleksjob. 
Uddannelsesbladet har bedt om en forklaring.

- Der har været for mange fleksjobbere ansat. I 2013 
var vi oppe på at have 12 fleksjobbere ansat, og det var 
alt alt for mange, for det kræver sådan set, at man har en 
pædagogisk uddannelse, når man er ansat på en produkti-
onshøjskole, som har elever, der kræver lidt mere end bare 
lige det almindelige. Det kan godt være, at det har været 
for stor en opgave for nogle af dem. Det har nok været 
årsag til et stort sygefravær.

Man ved jo godt, at når folk er i fleksjob, er der en grund 
til det. Er det ikke en ledelsesopgave at beskytte dem?

- Det er jeg enig med dig i, men hvorfor man har valgt 
at gøre det sådan, ved jeg ikke. Den daværende besty-
relse må have været inde over og sagt, at man kunne an-
sætte flere fleksjobbere. Jeg ved det sådan set ikke, men 
sidste år blev der truffet en beslutning om at reducere an-
tallet igen, fordi man kunne se, der var nogle udfordringer 
omkring dem. Nu er vi nede på fire eller seks, og vi skal 
selvfølgelig stadig tage vores del.

Alle de sygemeldte er ikke fleksjobbere?
- Det er selvfølgelig ikke kun fleksjobbere, som har væ-

ret	syge.	Nogle	andre	har	også	været	langtidssygemeldte.	•
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Unge møder 
virkeligheden 
på havnen

på virksomhedsskolen 
på Aarhus Havn afprøver 
unge uden uddannelse, 
om håndværksfagene er 
noget for dem. De arbejder 
sammen med håndværkerne 
på en af byens største 
byggepladser og får samtidig 
støtte fra en lærer og en 
vejleder. Nogle finder ud 
af, at de ikke skal være 
håndværkere, mens andre 
ender med en læreplads.
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S
idste sommer var han produktions-
skoleelev, som sjældent mødte 
op på skolen. Det seneste halve 
år har han forladt hjemmet ved 
Langå klokken halv seks hver 

morgen for at nå frem til byggepladsen på 
Aarhus Havn, hvor han arbejder med ud-
sigt over det meste af Aarhus. Han lægger 
rør på taget af bygningen Dokk 1, der skal 
huse byens nye hovedbibliotek og borger-
service, når det står færdigt.

- På min gamle skole skulle jeg møde 
klokken otte, og jeg kom for sent nærmest 
hver dag. Og tit lod jeg helt være med at 
tage af sted. Nu kommer jeg hver dag, for-
tæller Emil Kjærsgaard Andersen.

Han er 18 år, og indtil for nylig var han 
elev på Virksomhedsskolen på Aarhus Havn. 
Nu er han stoppet, fordi han har fået en 
læreplads hos vvs-firmaet Brøndum, som 
han kender gennem arbejdet på Virksom-
hedsskolen.

Dermed er han en af flere succeshisto-
rier fra Virksomhedsskolen, som har eksi-
steret på havnen i knap to år. Skolen er et 
samarbejde mellem Århus Produktions-
skole, erhvervsskolen Aarhus Tech, hoved-
entreprenøren NCC,  bygherren Urban Me-
diaspace Aarhus og Ungdommens Uddan-
nelsesvejledning Aarhus-Samsø.

Eleverne er unge mellem 17 og 25 år 
uden uddannelse, og målet for dem er, at 
de finder ud af, hvad de vil være, udvikler 
sig personligt og fagligt og måske – som 
Emil Kjærsgaard Andersen – kvalificerer sig 
til en erhvervsuddannelse inden for bygge- 
og anlægsbranchen.

eleverne er med i håndværkersjak
Selve skolen består af en skurvogn, der står 
inde på byggepladsen. Her er der undervis-
ning hver onsdag fra klokken 10 til 13.30, 
og skolens to ansatte – Thomas Langa 
Ogola, der er faglærer fra Århus Produk- 

tionsskole, og UU-vejleder Ilse Fogtmann 
- har kontor i skurvognen.

At skolen kun består af en skurvogn er 
ikke noget problem for dens nuværende 16 
elever. Stort set al tid bliver brugt på byg-
gepladsen, hvor de unge er en del af de 
mange håndværkersjak. Det er vigtigt, for-
klarer Thomas Langa Ogola, der blandt an-
det sørger for at koordinere de unges op-
gaver med sjakkene.

- De går sammen med professionelle 
folk, der forventer noget af dem. Det bed-
ste, håndværkerne kan gøre, er at fortælle 
de unge, at de regner med dem og giver 
dem relevante opgaver, siger han.

Faglæreren fremhæver også, at arbej-
det på havnen ikke er ”som om-arbejde”.

- De er med til at bygge noget rigtigt. 
Lige meget hvad der sker, kan ingen tage 
fra dem, at de var med til det her. Det be-
tyder også, at de har meget mere mod på 
grundforløbet på teknisk skole, for nu kan 
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de se meningen med det. De ved, hvad det 
fører til, siger Thomas Langa Ogola.

Succesrate på 100 procent
Skolen har indtil videre haft besøg af om-
kring 100 unge, der var interesserede i 
at gå på skolen. De kommer typisk efter 
en samtale med en UU-vejleder. Thomas 
Langa Ogola giver de interesserede unge 
en rundvisning på pladsen og han fortæller 
om, hvilke krav der stilles til dem.

- Vi kræver mødestabilitet. De skal være 
her før klokken syv hver morgen, uanset hvor 
de bor, og så skal de være engagerede og 
interesserede i håndværksfaget, siger Tho-
mas Langa Ogola.

Omkring halvdelen har fundet det inte-
ressant og er begyndt på skolen. Resten 
har fundet ud af, at livet på en stor bygge-
plads ikke passer til dem lige nu.

- Nogle kan ikke se sig selv i beskidt tøj 
på en rodet og støjende arbejdsplads som 

denne. Andre kaster håndklædet i ringen, 
fordi de ikke kan se sig selv møde så tidligt 
om morgenen i mørke, sne og regn. Det er 
o.k., for så har de fået et indblik i, hvad det 
vil sige at være håndværker, og de har fun-
det ud af, at det ikke lige er dem. Så kan 
de droppe den drøm og komme videre med 
noget andet, siger Thomas Langa Ogola.

Ilse Fogtmann er enig:
- Vores succesrate i forhold til de unge 

er 100 procent. Forstået på den måde, at 
det er afklarende og opkvalificerende forløb. 
Hvis de finder ud af, at de ikke skal være 
håndværkere, er det også godt, siger hun.

elever støtter hinanden
Selv om de unge får støtte, er det ikke uden 
problemer at møde op hver morgen og le-
vere en solid arbejdsindsats.

- Der kan ske meget i deres liv uden for 
byggepladsen her. Hvis det er ved at ramle 
for dem, er vi her som en støttefunktion, der 

sikrer, at de holder fokus. Når de gerne vil 
det her, skal de selvfølgelig møde mandag 
morgen til tiden, uanset hvad de har lavet i 
weekenden, siger Ilse Fogtmann og bliver 
suppleret af sin kollega:

- De får brug for mindre støtte, når de 
finder ud af, at andre regner med dem og 
tager dem seriøst, og når de får nogle suc-
ceser, fortæller Thomas Langa Ogola.

Eleverne har dog også hinanden at støtte 
sig til. Det mærker de blandt andet, når en 
ny elev begynder. Efter en kort introperiode 
begynder de i et håndværkersjak sammen 
med en elev, der har været på byggeplad-
sen et stykke tid.

- Det fungerer godt, for det kan være 
svært at stille det, de opfatter som dumme 
spørgsmål, direkte til de professionelle. Det 
er nemmere at stille dem til en, der er mere 
som dem selv. Og det er ikke kun den nye, 
der får noget ud af at få støtte. Nogle af de 
mere rutinerede elever vokser nærmest et 

Emil Kjærsgaard Andersen havde svært ved 
at komme op om morgenen og i skole. Men 
skolen og arbejdet på havnen fik ham ikke 
kun til at møde tidligt hver eneste morgen. 
Han fik også lyst til at tage en erhvervs- 
uddannelse og har nu fået en læreplads.
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nCC tager 
eleverne  
med til andre 
byggepladser

entreprenørfirmaet ncc har så gode erfaringer 
med Virksomhedsskolen på Aarhus Havn, at firmaet 
vil overføre eleverne til andre byggepladser.

{  af mikkel kamp }

par centimeter, når de skal vise andre rundt og 
hjælpe dem, fortæller Thomas Lange Ogola.

faglærer bygger bro
Faglæreren ser det som en af sine største 
udfordringer at bygge bro mellem håndvær-
kersjakkene og eleverne. 

- En del elever har en svær baggrund. Ud-
dannelsessystemet har svigtet dem, og flere 
af dem har ar på sjælen. Det har vi forståelse 
for, men det har håndværkersjakkene ikke al-
tid. Lever de ikke op til forventningerne, kan 
håndværkerne mene, at de unge ikke er det 
rigtige sted. Det kan nogle gange være en ud-
fordring at navigere i, men heldigvis får man 
større gensidig forståelse, når man lærer hin-
anden at kende, siger Thomas Langa Ogola.

På taget af det store byggeri fortæller Emil 
Kjærsgaard Andersen, at han fra begyndelsen 
har fået relevante opgaver, og at det efter-
hånden har styrket hans selvtillid, at han har 
bevist, at han er god til at bruge sine hænder.

- Da jeg begyndte her, vidste jeg ikke, hvad 
jeg skulle. Det ved jeg nu. Det gør en kæmpe 
forskel. Det betyder også, at jeg er motiveret, 
når jeg skal på skolebænken, siger den nu 
tidligere elev på Virksomhedsskolen, inden 
han vender sig mod Thomas Langa Ogola og 
med et stort smil fortæller, at han og kolle-
gerne nu har lagt mere end en kilometer rør 
på	taget	af	bygningen.	•

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
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Andre muligheder:
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London, fly, 5 dage/4 nætter ......................... fra kr.  1.890,-
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NCC er hovedentreprenør og står for 
ledelsen af byggeriet af det nye me-
diehus på Aarhus  Havn. Da firmaet 

blev præsenteret for ideen om virksomheds-
skolen lå det lige for at indlede et samarbejde.

- Vi har den holdning, at vi skal have ele-
ver hos os, og vi har mange års erfaring med 
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flere virksomhedsskoler i aarhus 
Aarhus Kommune har haft så positive erfaringer med virksomhedsskolen på havnen, at en 
ny blev oprettet i maj 2013. Denne gang var det en merkantil virksomhedsskole, som er et 
samarbejde mellem Kvickly Bruuns Galleri, Aarhus Købmandsskole, Gøglerproduktionssko-
len Aarhus og Job&Uddannelse.

Endnu en skole er på vej i forbindelse med byggeriet af Aarhus Universitetshospital i Skejby.

struktører. Vi vil gerne hjælpe knægtene på 
vej, så det passer ind i vores profil, siger pro-
duktionschef Christian Egemose og tilføjer, 
at firmaet også meget gerne hjælper piger 
på vej, men at der indtil nu kun har været 
én på Virksomhedskolen.

De fleste af NCC's medarbejdere på 
byggepladsen er struktører. Deres arbejde 
på netop denne byggeplads er ved at være 
slut, så i den kommende tid tynder det ud i 
sjakkene. NCC har dog så gode erfaringer 
med Virksomhedsskolen, at man beholder 
skolen og flytter eleverne til andre bygge-
rier i nærheden. Pladserne er ikke længere 
end ti minutter væk til fods, så eleverne kan 
stadig bevare tilknytningen til Virksomheds-
skolen og være en del af et struktørsjak.

Sjakket regner med eleverne
Det enkelte sjak arbejder på akkord. Sjak-
ket får eleven fra Virksomhedsskolen ”uden 
beregning”, så eventuel manglende indsats 
ikke vil tælle negativt på sjakkets lønnin-
ger. Det betyder dog langt fra, at sjakbaj-
sen ikke regner med deres arbejdskraft.

- Sjakket har forventninger til dem, og 
det har været en øjenåbner for nogle af 
eleverne. Nogle har ikke tidligere oplevet, 
at andre regnede med dem, så det er en 
kæmpe gevinst for dem. Omvendt betyder 

det også, at de unge får ørerne i maskinen, 
hvis de for eksempel ikke møder til tiden, 
siger Christian Egemose.

Han peger på, at eleverne forholdsvis 
hurtigt har følt sig som en del af sjakket og 
for eksempel vælger at spise frokost sam-
men med sjakket frem for de andre elever 
på deres egen alder.

Eleverne er dog på arbejdspladsen på 
andre vilkår end kollegerne. Som elever på 
en produktionsskole har de en arbejdsuge 
på 32 timer, mens deres kollegers uge er på 
37 timer plus frokostpauser, de selv betaler.

Meget bevidst har Virksomhedsskolen 
på Aarhus Havn og NCC ikke udnyttet ele-
vernes kortere arbejdstid til at lade dem få 
en ekstra time under dynen.

- Det er en uendelig stor ting at blive 
mødeparat. De får noget hår på brystet, 
når de beviser over for sjakket, at de godt 
kan lave noget klokken syv om morgenen 
i vintermørket. Det er vigtigt, siger Chri-
stian Egemose.

Produktionschefen mener, at det er af-
gørende, at skolen og håndværkerne som 
på havnen i Aarhus har et godt samarbejde.

- Som lærer og UU-vejleder kan Tho-
mas og Ilse noget andet, end vi kan. Hvis 
eleverne for eksempel ikke møder frem, 
skal det tackles, og det er de gode til. Vi 
har god kemi, og derfor kan vi løse proble-
mer, mens de er små. Det er vigtigt, når et 
projekt som dette skal fungere, siger pro-
duktionschefen.	•

Produktionssko-
lelærer Thomas 
Langa Ogola og 
UU-vejleder Ilse 
Fogtmann byg-
ger bro mellem 
skole og arbejds-
liv, så alle deres 
elever bliver af-
klarede om deres 
fremtid. Derfor 
har de også skif-
tet deres norma-
le arbejdspladser 
ud med en skur-
vogn på havnen.
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” Stavning 
er faktisk 
noget meget 
personligt”

det er blevet 
en langt mere 
kompliceret affære 
at være lærer i dag, 
fordi de unge lever 
i en helt anden 
virkelighed. Hvis man 
som underviser har 
det for øje og sætter 
sig ind i den, bliver det 
dog lettere at motivere 
dem. Det mener 
ungdomsforskeren, 
den tyske professor i 
pædagogik Thomas 
Ziehe, der har været 
på gæstevisit i 
Danmark. 

{  af dOrtHe plecHinger }
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Hvornår blev D-marken indført i Tysk-
land, spurgte en tysk quizmaster en 
ung mand i 20’erne i et af de popu-

lære tyske quizshow. Den unge mand blev 
først helt tavs, herefter så han lidt indig-
neret på quizmasteren og spurgte: ”Hvor-
dan skulle jeg kunne vide det? Det var jo 
før min tid...”.

Denne episode fra det virkelige liv gav 
professor i pædagogik, den tyske ungdoms-
forsker Thomas Ziehe fra Leibniz Univer-
sität i Hannover på en konference om mo-
tivation og innovation i Den Sorte Diamant 
i København i april. Og han fortsatte:

- Da jeg fortalte denne anekdote i min 
forelæsning for et begynderhold på uni-
versitetet sænkede sig en lang, trykkende 
tavshed over lokalet. Der var ingen, der lo. 
Indtil en af de studerende rakte fingeren i 
vejret og spurgte: ”Jamen, hvad skulle han 
ellers have svaret?”

Thomas Ziehe, der er en af de største 
kendere af ungdommen i dag, fortalte ikke 
denne historie på konferencen for at gøre 
den unge mand – eller de studerende – til 
grin. Han brugte den til at illustrere de store 
forskelle på, hvad de unge i dag anser som 
relevant viden i forhold til tidligere generati-
oner, og hvordan denne tilgang har betyd-
ning for deres måde at gå i skole og lære 
på. For eksempel beskrev Ziehe også et 
skænderi mellem en lærer og en elev, som 
han overværede. De diskuterede stavning, 
og læreren kritiserede eleven, som gav til-
bage med et: ”Ved du hvad, stavning er fak-
tisk noget meget personligt.”

Unge afgør selv, hvad de vil vide
Så Thomas Ziehes indlæg med den mund-
rette overskrift ”En ændret tilgang til virke-
ligheden: En mental transformation hos nu-
tidens unge og dens betydning for skole-
kulturen” sendte bolden over til de voksne 
– i det her tilfælde lærerne: Skal de unge 
motiveres til at lære, er det nødvendigt for 
underviserne at forstå, hvilken verden de 

unge befinder sig i i dag – indeni og uden-
for – så de bedre kan fange dem.

Derfor brugte Ziehe konferencen til at 
beskrive de særlige karakteristika ved de 
unge: Der er meget få holdepunkter for 
dem, fordi vi lever i en af-traditionaliseret og  
de-struktureret verden. De har ikke som 
før normer, strukturer, regler og autoriteter 
at navigere efter, bliver fra barnsben af sat 
over for utallige valg og er nødt til at finde  
deres egen måde at gebærde sig i verden på.

Det betyder, at de unge i dag opbyg-
ger en egenverden med et stærkt indre 
filter, der afgør, hvad de tillader at komme 
igennem og tæt på sig, forklarede Tho-
mas Ziehe. De afgør selv, hvad de vil vide, 
kan lide og ønsker. Og de har nok så be-
kvemt – med Thomas Ziehes udtryk – en 
slags indre lyskontakt, som de selv tænder 
og slukker efter behov og lyst. Denne kon-
takt er dog stort set tændt hele tiden i for-
hold til dem selv: Hvad synes, føler, tæn-
ker jeg om det her? Egne præferencer får 
større og større betydning.

Skolen skal være forskellig fra  
det private liv
Denne egenverden kan være en barriere for 
ny viden, da de unge selv beslutter, hvilke 
emner der er interessante for dem. Og skal 
ny viden have lov at passere, skal den i høj 
grad føles som selvoplevet.

De unge tiltrækkes især af sikkerhed, 
fællesskab og sociale net af venskaber og 
partnere, og derfor orienterer de sig ef-
ter vennerne, jævnaldrende og i høj grad 
også ud fra populærkulturen. Det vil sige,  
at de unge ikke kun bader sig i deres eget 
indre spotlight; de relaterer og måler sig i 
forhold til de andre også. Hvad tænker de 
om mig?

Mens den ældre generation var styret 
og plaget af skyld, er den unge generation 
i højere grad styret af skam og pinlighed i 
forhold til, hvordan de bliver bedømt af de 
andre, som betyder noget i deres verden, 

om de falder igennem og ”bliver en fiasko i 
andres øjne”, som Ziehe udtrykte det.

Og nettet er ikke mere bare en fritids-
beskæftigelse. Der er sket en sammen-
smeltning af internettet og kulturen, der 
hos unge i stor udstrækning er populær-
kulturen. Nettet giver i dag den viden, som 
de unge finder relevant, og er blevet ”et vin-
due til både den indre og ydre verden”, som 
de går ud og ind ad med skiftende fokus 
dagen igennem. Især smartphonen er ble-
vet en uundværlig del af de unges liv og er 
i dag en slags fysisk forlængelse af hån-
den, ”og de unge kan føle nærmest fan-
tomlignende smerter, hvis den bliver taget 
væk”, forklarede han. Hvorfor? Fordi det er 
i den, de unge har deres verden, deres re-
lationer, venner, musik, viden, og de får en 
illusion om, at de via den kan tage deres 
verden med sig:

- Den giver mentalt en fornemmelse af, 
at de altid er sammen med andre, pointe-
rede Thomas Ziehe og forklarede, at det 
omvendt betyder, at den unge meget, me-
get sjældent er helt sig selv. Han eller hun 
bliver mere ”flydende” som sig selv, og føler 
sig kun komplet, når han mentalt er sam-
men med andre. Denne attraktion ved at 
smelte sammen med andre giver både en 
følelse af komplethed og en afhængighed 
– og derfor bliver smerten ved at være be-
røvet sin adgang så stor.

smartpHOnen er 

Blevet en uundværlig 

del af de unges liv 

Og er i  dag en slags 

fysisk fOrlængelse 

af Hånden, Og de 

kan føle nærmest 

fantOmlignende 

smerter, Hvis den 

Bliver væk
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- Hvis hele denne verden fylder bevidst-
heden hos de unge, skal der noget til for at 
få dem med i undervisningen, lød Ziehes 
ord til forsamlingen.

- Vi må forstå, at motivation ændrer sig 
med forandringer i samfundet og de men-
tale ændringer, der er sket hos de unge. I 
dag skal de opleve, at undervisningen har 
en relevans for dem for at tage den til sig. 
På den måde er lærerens job i dag blevet 
langt mere kompliceret.

Det betyder dog ikke, at skolen og læ-
rerne bare skal indordne sig og tage ud-
gangspunkt i det, de unge interesserer sig 
for og ønsker at lære, understregede Tho-
mas Ziehe: Faktisk tværtimod. Skolen skal 
gøre de unge så trygge, at de bliver op-
muntret til at lære – også om historien, før 

de blev født – og selvforglemmelse. Det vil 
sige, at skolen skal give dem lyst til at lære 
at skue ud over deres indre egenverden og 
finde deres egen identitet, og det gør sko-
len ved at tilbyde dem en ydre struktur og 
stabilitet. Faktisk har de unge så voldsomt 
et behov for struktur, at de ofte selv byg-
ger nogle faste rammer op i deres hverdag.

Skolen og lærerne kan også hjælpe ele-
ven til at udvikle en form for autonomi, så 
de i mindre grad lader sig styre af umiddel-
bare ønsker og behov og i højere grad bli-
ver i stand til at vurdere deres egne præfe-
rencer udefra og med en vis distance. De 
skal lære, hvor vigtigt det er ikke kun at 
følge andre, men i stedet opbygge noget, 
de selv kan stå inde for. Denne autonomi 
giver dem netop en indre frihed til at vælge:

- Det betyder ikke, at de unge skal un-
dertrykke sig selv, men lære at sætte følel-
ser til side og finde ud af, hvad det vil sige 
virkelig at ville noget.

- Skolerne er ikke længere institutio-
ner om de gamle normer og regler. Men vi 
skal stadig kunne tilbyde en særlig atmo-
sfære i skolen, der er anderledes end den, 
de unge ellers omgiver sig med. Institutio-
ner, der er venlige og milde, men tilstrække-
ligt strikte og strukturerede, og som udgør 
en forskel til det private liv. Og det, lærerne 
kan gøre, er at være åbne for de unge og 
deres mærkelighed, sagde Thomas Ziehe, 
der i øvrigt kunne oplyse, at D-marken blev 
indført	i	Tyskland	i	1948	…	•
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det danske sprog er det gyldne ind-
gangskort til arbejdsmarkedet for 
udlændinge, og derfor giver det god 

mening at styrke sprogundervisningen. Det 
lægger regeringen også op til med en ny 
lov fra årsskiftet, der omlægger det hidti-
dige ordinære danskuddannelsestilbud til to:

Flygtninge og familiesammenførte vil 
stadig blive tilbudt den ordinære danskud-
dannelse og endda få retten udvidet fra tre 
til fem år. Men udlændinge, der forventes 
at være i landet i kortere tid, vil få et mere 
målrettet og arbejdsmarkedsrettet tilbud. 
Det vil sige, at udenlandske arbejdstagere 
og medfølgende ægtefæller, studerende 
og au pairer vil blive tilbudt et kursus i in-
trodansk med fem gange 50 timers under-
visning inden for det første halvandet år, 
hvor hovedvægten er lagt på det arbejds-
rettede. De kan dog herefter søge om et 
yderligere treårigt sprogforløb i den ordi-
nære danskuddannelse, hvilket lovgiverne 
dog regner med, at de ikke gør.

Formanden for andetsprogslærerne i 
Uddannelsesforbundet, Anna Konstante-
los Birke, er glad for, at den første gruppe 
(flygtninge og familiesammenførte) får ud-

videt deres ret til at lære dansk til fem år, 
men ellers er der ikke mange pæne ord om 
loven og dens konsekvenser for især den 
anden gruppe:

- Loven handler om besparelser og er 
ikke det papir værd, den er skrevet på, si-
ger hun og henviser til, at der alene i år skal 
spares 58,6 millioner kroner med den nye 
lov, og at denne besparelse forventes at 
stige til 143 millioner kroner frem til 2017, 
fordi man forventer, at færre udlændige vil 
blive i landet og søge hele den dyre sprog-
pakke, de har ret til.

I en ny undersøgelse fra Ledernes Ho-
vedorganisation slår seks ud af ti ledere el-
lers fast, at en styrket sprogundervisning af 
personer med anden etnisk baggrund end 
dansk er opskriften til bedre integration på 
det danske arbejdsmarked. 58 procent ud 
af i alt 1.446 ledere i en YouGov-undersø-
gelse mener, at en styrket sprogundervis-
ning i ”høj” eller ”meget høj” grad er et brug-
bart redskab til at sikre bedre integration.

Undersøgelsens samlede resultater tol-
kes i Ledernes Hovedorganisation som, at 
der generelt er en stor velvilje på arbejds-
pladserne til at ansætte personer med en 

anden etnisk baggrund end dansk, men at 
det samtidig er ”helt åbenlyst, at de skal 
være arbejdsmarkedsparate og opfylde 
forudsætningerne for at bestride et job – 
herunder have de nødvendige sprogkund-
skaber og den nødvendige uddannelses-
mæssige ballast”.

Der henvises blandt andet til ledigheds-
statistikkerne, som viser, at mens 26,6 pro-
cent af de ledige med dansk oprindelse i 
december 2013 var registreret som lang-
tidsledige, var andelen af langtidsledige 
blandt ledige indvandrere fra ikke-vestlige 
lande 38,2 procent.

Mange ved ikke, at de mister retten
Anna Konstantelos Birke er dog bekymret 
for, om den nye lov virkelig vil gøre kursi-
sterne tilstrækkeligt sprogligt rustede. Det 
er der flere grunde til. De bunder blandt an-
det i den forventede besparelse i loven, som 
alt andet lige vil betyde flere kursister i klas-
serne. Det vil gøre det svært at forene lovens 
ønsker om at give den enkelte elev et mere 
målrettet fagsprogstilbud på de færre timer, 
de bliver tilbudt med den nye lov:

- Det forudsættes, at læreren skal rundt 

Sig på dansk: 
”Henter du lige en 

røgvender?”
sproget er vejen til integration og arbejde. Det mener 

virksomhedsledere, fremgår det af en ny undersøgelse. Men 
sproglærerne frygter, at den nye lov om danskuddannelser, der skal 

give et mere målrettet og arbejdsrettet tilbud til de f leste udlændinge, 
vil være et langt dårligere tilbud end det nuværende.

{  af dOrtHe plecHinger }
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Sig på dansk: 
”Henter du lige en 

røgvender?”
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til alle kursisterne med en én til én-under-
visning, og det bliver svært med 15-20 kur-
sister. Håndværkeren skal lære at sige til sin 
lærling: ”Smutter du ikke lige ned og hen-
ter en røgvender?", og restaurationsarbej-
deren skal lære at spørge: "Spise her eller 
med hjem?”… En lærer skal altså styre at 
lære mange kursisters meget forskellige 
fagsprog, samtidig med at de også skal 
lære alt det andet begyndersprog, siger hun.

De, der efter hendes mening dog vir-
kelig risikerer at blive tabere med den nye 
lov, er de kursister, der dels ikke bliver fær-
dige med de 250 timer i løbet af halvandet 
år, eller de, der ikke ”umiddelbart” bagefter 
fortsætter i den normale danskuddannelse, 
som loven foreskriver. De mister nemlig ret-
ten til danskundervisning:

- Mange kommer måske hertil med den 
hensigt at rejse hjem igen efter en tid. Det 
gjorde tyrkerne også i 60’erne og 70’erne, 
men pludselig har de børn og børnebørn 
her. Hver gang, de har været arbejdsløse, 
har vi haft dem på sprogcentrene igen, fordi 
de ikke fik lært tilstrækkeligt dansk, da de 
kom, siger hun.

Mange af de nye kursister er ikke klar 
over, at de mister retten, hvis de ikke hur-
tigt nok – eller umiddelbart efter de 250 ti-
mer – fortsætter på danskuddannelse. Eller 
at de ikke bevarer retten, hvis de ikke ta-
ger de fem moduler inden for halvandet år.

- Pludselig er der gået halvandet år, uden 
at de fik afsluttet. Eller de kommer ikke vi-
dere, siger Anna Konstantelos Birke.

Så ud over det administrative kaos, som 
alle forventer, når sprogcentrene skal god-
kende hvert af de fem 50-timers kurser, før 
kursisten kan gå videre. Og ud over, at sprog-
centrene skal forvalte forskellige takster alt 
efter kursisternes opholdsgrundlag, så er 
der selve spørgsmålet om, hvad der ligger 
i begrebet ”i umiddelbar forlængelse". Det 
vil sige, hvornår kursisten – efter at have 
bestået de fem gange 50 timer – skal søge 
om at fortsætte på den ordinære danskud-
dannelse for at bevare sin ret.

Det var også et af de store temaer på 
en konference, som Vestegnens Sprog- 
og Kompetencecenter og Uddannelses-
forbundets sektion for lærere i dansk som 
andetsprog holdt i marts, og chefkonsulent 

på integrationsområdet Birger Mortensen 
fra Kommunernes Landsforening bad ef-
terfølgende om en præcisering fra Under-
visningsministeriet. I den efterfølgende vej-
ledning er det nærmeste, man kommer en 
fortolkning af loven dog, at det er op til en 
konkret vurdering, hvad der skal forstås ved 
umiddelbar forlængelse.

Som udgangspunkt kan man vel antage, 
at det skal ske i forbindelse med afslutning 
af den arbejdsmarkedsrettede danskunder-

visning, men der kan selvfølgelig være for-
hold, der vil kunne begrunde, at anmodning 
først sker noget senere, for eksempel hvis 
pågældende er syg eller på barsel, skriver 
Birger Mortensen til Uddannelsesbladet.

Peter Villads Vedel, pædagogisk konsu-
lent i Undervisningsministeriet, henviser til 
den endelige vejledning fra den 20. marts 
2014. Men heller ikke i den står det dog 
anført, hvad der præcist ligger i begrebet 
”i	umiddelbar	forlængelse	af”.	•
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Hvad er en opgaveoversigt?
Det er en oversigt over alle de større op-
gaver, som du forventes at løse i det kom-
mende år. Det er din leder, der på bag-
grund af en dialog med dig skal lave over-
sigten over dine opgaver. Opgaveoversig-
ten skal ses i sammenhæng med din ar-
bejdsplan/tjenesteplan, som viser, hvor-
når du skal arbejde. Din opgaveoversigt 
og arbejdsplan/tjenesteplan bør være klar 
og detaljeret, så du kender de forventnin-
ger, din leder har til dig. Opgaveoversig-
ten er en del af lovindgrebets værnsregler.

Hvad er en værnsregel?
Regeringen indførte sammen med lovind-
grebet et sæt regler, der skal beskytte læ-
rerne mod det grænseløse arbejde. Reg-
len om, at din leder skal lave en opgave-
oversigt, er én af disse værnsregler. Der-
udover er der også en regel om, at arbej-
det normalt skal ligge på almindelige hver-
dage (mandag til fredag) i dagtimerne, og 
at den daglige arbejdstid så vidt muligt 
skal være samlet.

Hvorfor skal jeg have en  
opgaveoversigt?
Opgaveoversigten fastlægger dine ar-
bejdsopgaver. Derfor er det også vigtigt, 
at oversigten har en form, så du kan føre 
en meningsfuld dialog med din leder om 
den. Det vil sige, at den er så udførlig, at 
man hen ad vejen kan se, om der er sket 
en ændring i opgaverne. Det ville eksem-
pelvis være for overordnet blot at skrive, 
at ”du skal undervise på grundforløbet 
og være vejleder”. For at kunne bruges 
konstruktivt skal opgaveoversigten være 
mere detaljeret og angive omfanget af 
alle større opgaver.

Hvilke krav kan jeg stille  
til oversigten?
Der er ingen formelle krav til opgaveover-
sigtens form og detaljering eller til, hvor-
når du præcis skal have den. Men den bør 
indeholde alle de større opgaver, som du 
forventes at løse i din arbejdstid. Det vil 
sige undervisning, forberedelse, møder, ef-
teruddannelse, ekskursioner, studierejser, 
transport i arbejdstiden og særlige funk-
tioner på skolen som for eksempel tillids-
repræsentant.

Hvem skal have en  
opgaveoversigt?
Hver enkelt lærer skal have en opgave-
oversigt – også selv om læreren arbej-
der i team.

Hvornår skal jeg have  
opgaveoversigten?
Der er ingen formelle krav til, hvornår du 
skal have oversigten, men for at du som 
lærer kan nå at gøre dig klar til de opga-
ver, der venter dig efter sommerferien, vil 
det være hensigtsmæssigt, hvis du får den 
inden sommerferien.

Hvordan får jeg indflydelse 
på opgaveoversigten?
Din leder skal lave opgaveoversigten på 
baggrund af en dialog med dig. Formålet 
er, at du og din leder får drøftet dine ar-
bejdsopgaver og prioriteringen af dem. 
Samtalen om opgaveoversigten kan sam-
menlignes med en MUS-samtale og har 
ikke tjenstlig karakter. Tillidsrepræsen-
tanten bør være med, når principperne 
for form og indhold af opgaveoversig-
ten og arbejdsplanen bliver fastlagt – og 
også når processen for samtaler med dig 
og dine kolleger om opgaveoversigten bli-
ver planlagt; men det er din leder, som la-
ver selve opgaveoversigten.

Kend dine opgaver
{  af Heidi  kvistgaard gÜttler }
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Det er spørgsmål, mange lærere stadig stiller sig efter regeringens 
og folketingets lovindgreb i lærerlockouten sidste forår. Men ved du, 
at du har krav på en oversigt over dine kommende opgaver?

Vi besvarer her en række vigtige spørgsmål i den såkaldte 
opgaveoversigt.

Har jeg pligt til at løse  
alt på oversigten?
Nej, opgaveoversigten er ikke en ”akkord-
aftale”, hvor du forpligter dig til at løse alle 
opgaverne. Oversigten skal overordnet an-
give de arbejdsopgaver, som din leder gerne 
vil have dig til at løse i normperioden. Hvis 
de ikke kan løses inden for den tid, som 
din leder melder ud, skal du bede ledelsen 
vurdere, om der skal være færre opgaver, 
om der skal slækkes på kvaliteten, eller 
om du kan få mere tid til arbejdet – even-
tuelt som overarbejde. Du kan også bede 
din tillidsrepræsentant om hjælp, hvis der 
ikke er balance mellem mængden af op-
gaver og muligheden for at løse dem. Til-
lidsrepræsentanten har her ved overgan-
gen til de nye regler om arbejdstid ekstra 
fokus på at sikre, at de relevante bestem-
melser i lov 409 om opgørelse af arbejds-
tid bliver overholdt.

Hvad siger opgaveoversigten 
ikke noget om?
Oversigten siger kun noget om opgaverne, 
der skal løses, men ikke noget om, hvor-
når der skal arbejdes. Det skal til gengæld 
fremgå af din arbejdsplan/tjenesteplan, 
hvornår du skal møde, og hvornår du har 
fri, medmindre der lokalt er indgået andre 
aftaler med tillidsrepræsentanten.

Hvad hvis opgaverne  
ændres?
Din leder har pligt til at drøfte væsentlige 
ændringer i indhold eller omfang af opgaver 
i løbet af normperioden med dig, og æn-
dringerne skal varsles så tidligt som muligt.

Hvad skal jeg lave næste år?
Skal jeg arbejde mere? 

Får jeg mindre tid til at forberede mig?

Og hvad med overtid?
Hvor skal jeg forberede mig?  
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Da faglærerne på Favrskov og Haderslev produktionsskoler først 
blev præsenteret for et projekt, hvor de skulle lave praksispor-
trætter, didaktiske skabeloner og ”finde veje til styrkelse af de-

res didaktiske kompetencer”, lignede mange af dem et spørgsmåls-
tegn. Men trods de abstrakte ord har projektet været ganske konkret 
og handlet om, at fag- og almenlærere sammen spottede, hvor der 
kunne skrues op for læsning og skrivning ind i værkstedsundervisnin-
gen. Vi har besøgt skolen og spurgt lærerne, forstanderen og projektle-
deren om, hvorfor der er behov for dét – og hvad de har fået ud af det. 

Kolleger gør 
hinanden bedre

didaktik, tak. Det har 
været fokuspunktet på 

produktionsskolerne i Favrskov 
og Haderslev. Her er almenlærere 

og faglærere gået sammen i 
et projekt, som skal gøre det 

nemmere at tilrettelægge 
værkstedsundervisningen med 
fokus på læsning og skrivning. {  af Heidi  kvistgaard gÜttler -  fOtO: Helene Bagger }

Faglærer Thomas Olesen (i orange trøje) 
og almenlærer Signe Ladehoff har fået ny 
respekt for hinandens faglighed, og det 
har gjort undervisningen bedre.
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S
igne Ladehoff er almenlærer på 
Favrskov Produktionsskole. Men i 
trekvart år har hun ofte kunnet fin-
des på skolens værksteder, hvor 

hun har observeret faglærernes undervis-
ning. Bagefter har de så talt om, hvor og 
hvordan man kunne få mere skriftlighed 
ind, og hvordan man kunne tage højde for 
det i tilrettelæggelsen af undervisningen.

For Thomas Olesen, som har undervist 
på træværkstedet i seks år, har det væ-
ret en gave.

- Det har simpelthen været en øjenåb-
ner. Jeg har været håndværker i mange 
år, og jeg har nok troet, at alle kendte mit 
fagsprog. Signe har turdet sige: "Jeg for-
står ikke et klap af, hvad du siger" igen og 
igen, og det har givet mig en helt anden 
bevidsthed om, hvad jeg kan forvente, at 
eleverne forstår.

Efter at Signe Ladehoff har deltaget 
i værkstedsundervisningen, har hun og 

tæt samarbejde mellem 
almenlærere og faglærere er 
givende for begge parter, mener 
lærere, som var med.

lærerne

Det var en 
øjenåbner

Det siger loven 

”Produktionsskoletilbud omfatter praktisk 
arbejde, produktion og teoretisk undervis-
ning i tilknytning hertil. Den teoretiske un-
dervisning skal være af betydeligt omfang 
og i størst muligt omfang integreres med det 
praktiske arbejde”. 

Bekendtgørelsen af lov om produktionsskoler § 2. 

vens læring, der var nummer ét for mig, så 
har man som værkstedslærer måske ikke 
altid været bevist om læringsvejen. Jeg ser 
ikke længere så meget på volumen af det, 
vi producerer. Jeg ser mere på, om de læ-
rer det, jeg ønsker, hvis vi vælger at produ-
cere netop denne vare. 

et nødvendigt fokus
For Signe Ladehoff har det været vigtigt, 
at hun som almenlærer ikke kom og ville 
lave det hele om. 

- Det handler om at se mulighederne i 
den virkelighed, der er, frem for at vende alt 
på hovedet. Mit fokus har været at spotte, 
hvor man ret nemt kunne ændre lidt og al-
ligevel opnå en stor effekt for eleverne. 

Hun understreger, at der ikke er tale 
om, at det skal være en danskeksamen for 
hverken faglæreren eller eleverne. Det er 
fagsproget, der er i centrum – at formidle 
det, så alle kan være med – og bare ’snige’ 
lidt læsning og skrivning ind, hvor man kan.

Begge lærere er enige om, at det er ve-
jen frem. Når den nye reform af erhvervs-
uddannelserne træder i kraft næste år, vil 
de øgede faglige krav til de unge, som vil 
ind på ind erhvervsuddannelse, også give 
dønninger på produktionsskolerne.

- Når erhvervsskolerne hæver barren, må 
vi følge med. Selvfølgelig uden at frasor-
tere de svageste. Men skal de klare sig, skal 
de lære at læse, skrive og regne oven i det 
håndværksmæssige. Der har vi en kæmpe 
opgave – og jeg tror virkelig, det her er en 
stor hjælp, siger Thomas Olesen. 

Derfor er et øget fokus på læsning og 
skrivning på produktionsskolerne ifølge de 
to lærere en absolut nødvendighed. Selv 

Thomas Olesen 
sammen udvik-
let en række 
kompendier i 
form af nogle 
korte, overskue-

lige vejledninger 
med både tekst og 

billeder, som ele-
verne kan bruge, når de 

går i gang med en opgave.
Eleverne har i øvrigt selv 

været med til at lave vejledningerne. Det 
samme er tilfældet på de to andre af sko-
lens i alt syv værksteder, som indtil videre 
har været gennem projekt-maskinen. I køk-
kenværkstedet har eleverne blandt andet 
skrevet vejledninger målrettet nye elever.

De nye skriftlige vejledninger er et 
kæmpe fremskridt i værkstedsundervis-
ningen, mener Thomas Olesen, for plud-
selig kan eleverne med vejledningen i hån-
den selv gå i gang, frem for at læreren skal 
rundt til hver enkelt, mens resten bare står 
og venter.

læringsvejen i centrum
Thomas Olesen oplever, at det øgede fo-
kus på læsning har givet helt andre mulig-
heder. Eleverne er mere selvkørende, og 
når de selv kan læse sig til en del af opga-
ven, kan han som underviser fordybe sig i 
andre dele af undervisningen.

- Før var jeg måske nødt til at stå og 
skære 12 bundplader ud, inden vi startede, 
for ellers ville vi simpelthen ikke kunne nå i 
mål. Nu kan de selv starte op, og så er der 
mere tid til at forklare dem om træsorter 
eller hjælpe dem med at regne vinklerne 
ud, så de også får lært matematikken bag. 
Jeg har fået en anden forståelse af vejen 
frem mod deres læring nu.

For Thomas Olesen er projektet en stor 
succes. Han synes ligefrem, undervisnin-
gen er blevet sjovere. 

- Nu kan jeg virkelig se, at de lærer no-
get. Med kompendierne har vi lavet noget 
planlagt læring, hvor jeg ved, at de både får 
lært noget håndsværksmæssigt, noget ma-
tematik og ja, de får sørme også læst lidt. 
Det giver så meget mening.

- Jeg troede jo, at jeg lærte dem det, jeg 
skulle. Men selv om det altid har været ele-
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F
orstander Søren Wistrup har 
bemærket noget pudsigt. Der 
dukker pludselig illustrationer 
op på alle mulige forskellige 

overflader: tavler, borde, løse papirer, 
bjælker. Måske også på steder hvor 
der ikke skulle tegnes. 

- Men det er jeg faktisk glad for. 
For det viser, at der i højere grad end 
før formidles teori, siger han. 

Det sker, fordi lærerne siden sid-
ste sommer har arbejdet på et pro-
jekt om at få mere teori ind i værk-
stedsundervisningen. Men kravet om 
at værkstedsundervisning skal kombi-
neres med teori er ikke nyt. Så hvor-
for er der behov for sådan et projekt?

- Selv om der i de sidste 20 år har 
været adskillige tiltag for at integrere 
teorien i værkstedsundervisningen, 
er det ikke gået særlig godt. Man har 
troet, det krævede, at almenlære-
ren underviste i værkstederne. Vi har 
tænkt: Det bør være faglæreren, som 
underviser på værkstedet. Så lad os 
lad os vende det om og lade almen-
læreren undervise faglæreren frem 
for eleverne.

to ligestillede parter
Forstanderen understreger kraftigt, at 
pointen ikke er, at almenlæreren skal 
belære faglæreren. Der er tale om to 
helt ligestillede parter, som er ansat på 
samme vilkår og med samme status. 
Men de kan bruge hinandens kompe-
tencer – og almenlæreren kan med sin 
baggrund godt øge faglærerens viden 
om og erfaring med didaktik.

Søren Wistrup mener også, at pro-
jektet har understreget, hvor dygtige 
lærere skolen har.

- Faktisk synes jeg, at projektet 
har fremhævet nogle kompetencer og 
styrker ved vores faglærere, nu hvor 
de ikke alene har fokus på at formidle 
færdigheder. De har en markant teo-
retisk viden om deres fag, og det er 
en glæde, at vi nu i højere grad ser 
det udtrykt. Det er blevet tydeligere – 
også for dem selv – at de kan det te-
oretiske og kan bruge det aktivt i un-
dervisningen. Det giver en større fag-
lig	stolthed	og	virkelig	god	energi.	•

det har øget den faglige stolthed hos faglærerne, at deres 
teoretiske viden er kommet i fokus. Og nu ser man endnu 
klarere, hvor dygtige de er, siger deres leder. 

om, som Signe Ladehoff udtrykker det, 
at det ikke er et quickfix.

- Men kan få lidt mere læsning, lidt 
mere skrivning, lidt mere matematik sne-
get ind også i værkstedsfagene, så er de 
alt andet lige bedre rustet end før. 

Ikke en kamp om herredømmer
En sideeffekt ved projektet har været, 
at relationerne mellem lærerne er blevet 
endnu bedre. Man får en større forstå-
else for den andens virkelighed, når man 
er på besøg i den. 

Thomas Olesen synes ikke, det har væ-
ret svært, at en anden lærer skulle kigge 
med, når han underviste. 

- Overhovedet ikke. Hun har ikke blan-
det sig i min faglighed eller været over-
dommer. Hun har været respektfuld, og 
det har alene været en glimrende mulig-
hed for sparring. Det har været fedt! Som 
lærer skal man turde rykke sig og prøve 
noget nyt, og det er ikke en kamp om 
herredømmer. Vi har i virkeligheden bare 
brugt	hinandens	forskellige	kompetencer.	•	

Lærernes 
styrker 
er endnu 
tydeligere

Projektet 

•	 	Tre	organisationer	har	samarbejdet	om	pro-
jektet: Den Jydske haandværkerskole, ha-
derslev Produktionsskole og Favrskov Pro-
duktionsskole. Projektet begyndte i septem-
ber 2013 og kører 2014 ud.

•	 	Det	primære	mål	har	været	at	styrke	faglæ-
rernes evner til at tilrettelægge værksteds-
undervisningen med fokus på faglig læs-
ning og skrivning. Derudover har projektet 
udviklet undervisningsmateriale (kompen-
dier, tjeklister, plancher m.m.) og en portal, 
som skal lægge på www.emu.dk til efteråret. 

•	 	Ud	over	almenlærerens	deltagende	observa-
tion på produktionsskoleværkstederne har 
alle lærerne været på to dages kursus med 
fokus på didaktik og skrift-/læsemuligheder 
i værkstedsundervisningen, og faglærerne 
har udfyldt spørgeskemaer om deres prak-
sis. 

•	 	Projektet	er	blevet	 støttet	af	 ”Bedre	 faglig	
læsning og skrivning” under Undervisnings-
ministeriet – et program, der blev etableret 
som en del af satspuljeaftalen i 2011.

Forstanderen 



25

ProjeKtlederen

Interesseret? Kickstart processen 
 
Vil du prøve de didaktiske kræfter af på jeres skole, kan i hente hjælp fra projektet. her lå-
ner man gerne lærerne, som har deltaget, ud til oplæg, deltagende observation og sparring. 
Til efteråret kan du på emu.dk finde både en generel didaktisk skabelon samt 15 værksteds-
specifikke skabeloner, der kan bruges som en hjælp til at tilrettelægge værkstedsundervis-
ningen. Du kan læse mere om projektet og finde kontaktdata her: 

www.euddansk.dk/category/undervisning/undervisning2/

Opskriften på et vellykket samarbejde mellem 
fag- og almenlærer hedder tillid, respekt og en 
klar rollefordeling. 

Respekten er 
altafgørende

D
et er sårbart at åbne sin lærer-
gerning op for både ros og revi-
sion. Det hjælper at tale om det 
faktum fra starten og aftale, hvor-

dan man vil gribe det an. Og så ellers gå 
til den med tillid og respekt som absolutte 
målsætninger i samarbejdet.

Anbefalingen er projektleder Charlotte 
Haves. Hun har været tovholder på projek-
tet, som skal øge fokus på læsning og skriv-
ning i værkstedsundervisningen.

- Alle læreprocesser er sårbare. Om man 
siger parterapi, eksamen eller organisato-
risk udvikling. Derfor er relationen mellem 
lærerne supervigtig, for det kræver me-
get af både fag- og almenlæreren. Det er 
jo værkstedslæreren, som ved, hvad værk-
stedsundervisning går ud på. Og almenlæ-
reren går ud som antropolog, der er nysger-
rig på værkstedskulturen og på, hvor læse- 
og skrivemulighederne blomstrer. Og en an-
tropolog er ydmyg over for den kultur, hun 
besøger. Den indstilling er vigtig, slår pro-
jektlederen fast. 

- Det er nemt nok at have ambitioner på 
andres vegne, men man skal se nænsomt 
på, hvad der egentlig er muligt i netop dette 

værksted i netop den situation, de står i. Så 
almenlæreren må have en vis følsomhed og 
faglæreren en vis åbenhed, før det kan lykkes.

lærere i topform
Erfaringen for projektlederen har da også 
været, at der er forskellige grader af frem-
gang på de værksteder og skoler, som har 
deltaget. Der har været forskel på, hvor 
nemt det har været for lærerne at skabe 
den gode udviklende relation. Men når der 
har været motivation til dét, så har projek-
tet virkelig rykket.

- Lærerne opdager, at de allerede er 

gode til didaktik. De vidste bare ikke, det 
var det, de kunne. I samarbejdet med al-
menlærerne kan de øve og udvikle deres 
didaktiske kunnen. Det, har flere syntes, 
var virkelig sjovt, siger hun.

En bonus ved projektet har været, at læ-
rerne nu er i topform til tiden efter erhvervs-
uddannelsesreformen. 

- Når reformen kommer næste år, vil der 
i endnu højere grad være fokus på undervis-
ningsteori, at lærerne forholder sig til didaktik 
og evaluering, og at de forbereder sig med 
deres kolleger. Det må man sige, lærerne 
fra	projektet	er	i	skarp	træning	med	nu.	•



Løsningen kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk

pausenl l

din chef gemmer dine gamle mails

Det kan godt være, at du selv for længst har glemt alt om en e-mailkor-
respondance, du en gang havde med din chef. Men du skal ikke reg-
ne med, at chefen har glemt den. Ligesom i Se og Hør-sagen ender e-
mails nemlig i stigende grad som fældende beviser. Flere virksomhe-
der anskaffer sig derfor et såkaldt mailarkiv, hvor kommunikation gem-
mes - potentielt til evig tid.

- Virksomhederne får øjnene op for, at kommunikation, som kan have 
betydning for ens omdømme, foregår via andre medier end for 15-20 
år siden, fortæller Mikkel Løcke Winther, der er product manager i it-
sikkerhedsfirmaet Comendo, til dr.dk.

Comendo laver e-mailsikkerhed for større virksomheder og har op-
levet en stor stigning i efterspørgslen af mailarkiver. Typisk drejer det 

sig om virksomheder, der kan komme under anklage og har brug for at 
kunne dokumentere detaljer i en given sammenhæng.

- Det kan være fagforeninger, advokatfirmaer, mediehuse og offent-
lige myndigheder, siger han til dr.dk.

Mailarkiverne fungerer ved, at man via søgeord kan finde år gamle 
mailkorrespondancer frem.

Mails er som udgangspunkt beskyttet af persondataloven, fordi de 
som minimum indeholder et navn. Derfor skal der være en god grund 
til at bruge dem som dokumentation, og hvis de indeholder mere per-
sonligt følsomme oplysninger, skal der være en endnu bedre grund. Til 
gengæld gør det ikke en forskel, om mails er sendt fra en privat adres-
se, hvis indholdet er af professionel karakter. •

Kilde: Newspaq
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SUDokU let SUDokU Svær

Den tyske professor i pædagogik thomas Ziehe opfordrer til, at man som underviser sætter sig ind i de unges virkelighed.
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D
uften af træ fylder hele rummet. I et hav af træ-
spåner står en træbåd, nærmere bestemt en tra-
valje. Faglærer Ole Bønding står og holder en li-
ste på ydersiden af båden, imens to elever arbej-
der sammen om at sømme den fast.

- Så er faglæreren reduceret til skruetvinge, siger han.
Der lyder en håndfuld hammerslag, og så videre til det næ-

ste søm.
Roskilde Produktionsskoles maritime linje er i gang med at 

bygge en båd i samarbejde med Vikingeskibsmuseet i Ros-
kilde. De har været i gang med båden siden oktober 2013, og 
den 9. maj blev den søsat.

Projektet tog sin begyndelse, da Roskilde Produktionsskole 
fik bevilget fondsmidler, så maritim linje kunne få en ny træbåd 
til morgenroning. Ønsket var, at Vikingeskibsmuseet skulle få 
opgaven, men i stedet kom de sammen frem til en aftale: ele-
verne kunne bygge båden i samarbejde med Vikingeskibsmu-
seets professionelle bådebyggere.

De elever, som havde lyst og mod på at være med, kunne 
blive en del af byggeriet. Men eleverne har hele tiden skullet 
være indstillet på, at én opgave skal gøres færdig, før de kan 
gå videre til en anden.

- Det er jo lysten, der driver værket, men her er resultatet 
vigtigere end det, man lige har lyst til. Det er meget naturligt 
for eleverne, at det er sådan, det fungerer. Måske har de ikke 
lyst til at møde klokken ti en lørdag formiddag, men de er der 
altid alligevel, siger han.

fokus på selvstændighed
Michael Kiil er en af de unge fra produktionsskolen. Han kom-
mer hen og spørger om hjælp, men Ole Bønding giver ham i 
stedet få instrukser, og beder eleven om at prøve selv i før-
ste omgang. Michael Kiil er glad for, hvordan arbejdsgangen 
er på bådværftet.

- Det er en seriøs opgave, hvor man får et vist ansvar, og 
det har mange nok godt af. Det er fedt, at der er brug for mig, 
det er meget bekræftende. Jeg har før lavet forskellige opga-
ver andre steder, som ikke var så motiverende, men de har sgu 
fundet ud af noget herude, siger han.

Amalie Uno Ekdahl er også fra Roskilde Produktionsskole 
og har været med i det meste i projektets levetid. Hun kan nikke 
genkendende til Michaels oplevelse.

- Det har været fedt at lære og at være med. Jeg synes, det 
er fedt at arbejde med nogle, der gider lære noget fra sig. Og 
så kan jeg godt lide, at man får ansvar, siger hun.

Ole Bønding har set en klar udvikling hos eleverne, siden 
byggeriet begyndte i oktober sidste år.

- I begyndelsen var jeg i den grad på som lærer, men nu kan 
jeg bare give instruktioner, og så kan eleverne selv. Nogle er 

{  af sandra l .f.  Bye -  fOtO: mikkel østergaard }

Amalie Uno Ekdahl (øverst) har været med i bådebyggerprojektet 
siden bådens køl skulle bygges. Michael Kiil (nederst) kom til, da 
projektet var i gang.
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blevet rigtig dygtige herude, og de lærer altså mere end at bruge 
en høvl, siger han.

Til daglig arbejder produktionsskolens elever på museet, hvor 
de sejler med turister og hjælper til med vedligeholdelse af bå-
dene. Inden eleverne bliver kastet ud i arbejdet på Vikingeskibs-
museet, klæder produktionsskolen dem godt på.

- Vi har en snak med eleverne, for de skal lære procedurer og 
udtryk. De får kurser i sejlads, og de lærer at bruge det rigtige 
sprog, når de for eksempel taler med turister. Men de ting skulle vi 
alligevel lære dem, så nu kan de lære dem i en naturlig sammen-
hæng i deres arbejde på museet, siger Ole Bønding.

tager et socialt ansvar
Inden sæsonen for sejlads begynder, har eleverne brugt deres 
kræfter på at bygge træbåden sammen med museets professio-
nelle på bådværftet. Søren Nielsen er leder af bådværftet, og er 
glad for samarbejdet med eleverne.

- Vi vil gerne tage et socialt ansvar. Det stempel vil vi gerne 
have. Med det her projekt har vi fået øjnene op for andre måder 
at arbejde med elever på, for vi har tidligere haft projekter med 
for mange elever, hvor fagligheden ikke var prioriteret. Men det er 
den her, og eleverne får noget ud af det, når vi holder fast i fag-
ligheden, siger han.

Men det er ikke kun eleverne, der får udbytte af samarbejdet.
- Den største fordel ved at have produktionsskoleelever her er, 

at vi får nogle yngre mennesker ind over. Mange forbinder måske 
træbåde med gråhårede mænd og tror, at harmonikamusik er et 
must. Det er det ikke. De unge er med til at få havnen til at fungere, 
og måske finder de ud af, at træbåde er fede. Vi har nogle gamle 
elever, som kommer tilbage og bliver instruktører på museet. Men 
det vigtige er, at de finder ud af, hvad de vil, siger Søren Nielsen.

Faglærer Ole Bønding mener, at det betyder meget at få prik-
ket til tankegangen om, hvordan man kan samarbejde med pro-
duktionsskoler.

- Vi kan andet end at vedligeholde og sejle både. Jeg håber, 
at det her projekt kan inspirere andre kulturinstitutioner, så vi kan 
udveksle erfaringer, for jeg kunne da også godt tænke mig at ar-
bejde med flere kulturinstitutioner, siger han.

Båden blev søsat den 9. maj ved Vikingeskibsmuseet og navn-
givet	af	Roskildes	borgmester,	Joy	Mogensen.	•

Eleverne 
arbejder 
selvstændigt, 
men får hjælp 
af deres lærer 
Ole Bønding 
eller af de 
professionelle 
på bådeværftet, 
når det bliver 
for svært.



VI TAGER OVER,
NÅR DET GULE
SYGESIKRINGSKORT 
STOPPER

Fra 1. august 2014 er du ikke længere dækket af dit gule  
sundhedskort*, når du rejser på ferie i Europa. Derfor udvider  
vi nu dækningen på vores rejseforsikringer, så du fortsat er  

dækket lige så godt som før – uden at det koster ekstra.

Hvis du ikke allerede har en rejseforsikring hos os, kan 
du nemt bestille en hos din lokale forsikringstillidsmand 
eller ved at ringe til os på tlf. 7033 2828. Du kan også 
læse mere om os på tjm-forsikring.dk

* I stedet skal du huske det blå EU-sygesikringskort.

Scan koden og få et godt tilbud
– eller ring til os på 7033 2828  
tjm-forsikring.dk

– og det koster ikke ekstra
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 Sprog i brug  
– sproghandlinger og kommunikation
Af Anna Maria Lassen. Systime 2012. iBog 
30 opgaver, 10 interaktive opgaver, 3 lydfiler 
m.m. Lærer/klasselicens pr. bruger fx ½ år 
25 kr., 1 år 29 kr., 3 år 55 kr.

    

Lad det være slået fast fra starten: Denne 
danskbog har en særdeles fin balance mellem 
den saglige gennemgang af fagets indhold og 
den lange række glimrende eksempler! Bo-
gen viser gennem talrige eksempler de sprog-
lige samspils grundvilkår og belyser det leven-
de og aktive sprog fra hverdagen. Med følgen-
de kapitler kommer bogen grundigt og redeligt 
langt omkring sprogets oprindelse, sproghand-
linger og sprogspil, kommunikation og medier, 
sprog og betydning, argumentation og retorik, 
sprog og psykologi samt arbejdstekster.

Tilsammen skaber disse afsnit en god og 
grundigt gennemarbejdet bog, som på alle 
måder fremstår veldisponeret og velgennem-
tænkt. Samtidig kombineres noget uventet tek-
ster af Platon og Wittgenstein med citater med 
runer og eventyret om Konen med æggene. I 
høj grad overraskende, men det fungerer me-
get overbevisende.

Tilsvarende giver bogen tankevækkende 
sammenligninger mellem ord fra hverdagen og 
fagord, ord tillagt forskellige aldre og fra forskel-
lige samfundsklasser. Det er yderst anvende-
ligt. På den måde kan vore elever og studeren-
de få diverse redskaber til at skelne imellem og 
at finde åbenlyse og skjulte betydninger fra for-
skellige situationer med kommunikation. Derfor 
kan Sprog i brug bruges på alle niveauer som 
stx, hf, htx, hhx m.m.

Vore elever og studerende kan gennem den-
ne bog mærke, at danskfaget (igen) er blevet 
kulturbærende. Bogen har samtidig markant 
fokus på det levende sprog, som vi møder det i 
hverdagen. Man mærker tydeligt den store er-
faring hos forfatteren, Anna Maria Lassen, som 
har undervist i en længere årrække på flere ni-
veauer med sin baggrund i fagene dansk, kom-
munikation og engelsk.

Roses skal også de særdeles fine og rele-
vante illustrationer, de spændende, tankevæk-
kende citater og ikke mindst de udfordrende 
opgaver for både stærke og svage elever. Hele 
vejen igennem benytter bogen et letforståeligt 
sprog, som dog undertiden bliver til lidt for lange 
sætninger. Derfor vil de fleste undervisere sik-

kert have gavn af bruge bogen i udvalgte dele.
Samlet set en yderst anvendelig fagbog! 

Igen skal Forlaget Systime roses for endnu en 
meget brugbar bog til et fagområde, som i øv-
rigt alt for ofte mangler bogen af denne kvalitet.

Ole Fournais

 Sprogenes verden  
– grundbog til sprogforståelse
Af Rasmus Gottschalck m.fl. Gyldendal 
2013. 176 s. 169 kr.

    

Når der er tale om undervisningsbøger, er det 
altid rart at se, at materialet er blevet afprøvet 
på og med elever - vel at mærke elever i den 
valgte målgruppe. Det er indholdet i denne bog. 
Gennem efteråret 2011 og 2012 har de to for-
fattere brugt materialet på en række 1.g-klasser 
i Hovedstadsområdet. Det er nok også nødven-
digt med et emne som almen sprogforståelse i 
gymnasiet, som jo måske ikke lige har elever-
nes allerstørste interesse.

Bogen er søgt "skrevet i øjenhøjde med 
eleverne og med forståelse for deres behov", 
som det fremgår af forlagets omtale. Indholdet 
består af to skarpt adskilte dele: en almen del 
og en latindel.

Den almene har følgende kapitler: sproghi-
storie, morfologi, syntaks, fonetik, semantik, so-
ciolingvistik, kommunikation og læringsstrategi-
er. Latindelen har en række små kapitler med 
tekster tilpasset elevernes progression og ba-
seret på romernes mytologi og historie. Dermed 
kommer bogen godt og grundigt omkring, men 
med tydelige niveauforskelle fra afsnit til afsnit.

Indholdet fungerer fint med en klar og tyde-
lig opbygning med særdeles gode øvelser og 
en klar layout. Illustrationerne fortjener særlig 
omtale, da de både er fagligt relevante og sjove 
på samme tid. Dette understøttes blandt andet 
via de flotte og farverige opdelinger - så her er 
sandelig noget for det farveglade øje!

Bogen er skrevet i et let og klart sprog, hvil-
ket fungerer fint sammen med de velvalgte ek-
sempler og øvelser. Disse øvelser og opgaver 
udgør en stor, men meget relevant del af bo-
gen og er rettet til både klassen, par, gruppen 
og den enkelte elev.

Forfatterne fortjener megen ros for en grun-
dig og velgennemarbejdet bog, som tydeligt af-
spejler deres lange erfaring med undervisning 

Redaktionen har modtaget følgende bøger. 
Nogle af dem vil blive anmeldt i kommen-
de numre af Uddannelsesbladet.

lItterAtUrHIStorIenS rØDDer  
- fra saga til Marie Grubbe
Af Jan Horn Petersen. Frydenlund 2014. 
182 s. 229 kr.

lIDenSkAB for lIv. Præsentation af  
Kierkegaard, Grundtvig, Nietsche, Løgstrup
Af Steffen Støvring. Akademisk 2014. 
242 s. 299,95 kr.

StorByen - urbanisering & urbanitet
Af Annie Greve m.fl. Columbus 2014. 
224 s. 159 kr.

renDeZ-voUS à nICe. Dvd-serie i 10 afsnit
Af Mette Bering & Mimi Sørensen.  
Gyldendal 2014. Bog 72 s. + dvd. 199 kr.

pæDAgogIk og etIk
Af Karsten Tuft. Akademisk 2014. 232 
s. 269 kr.

ÅnDeJægerne. Ungdomsroman
Af Magne Hovden. Turbine 2014. 218 s. 
279 kr.

Sorte SvAne. Ungdomsthriller
Af Gideon Samson. Turbine 2014.  
264 s. 299 kr.

Det ArABISke forÅr
Af Anders Schultz & Lars Døssing Ro-
senmeier. Systime 2014. 152 s. 168 kr.

tySklAnD  
- en grundbog i politik og økonomi
Af Peter Nedergaard. Systime 2014.  
205 s. 220 kr.

genrer I DAnSk - Essayet
Af Berit Riis Langdahl. Gyldendal 2014. 
88 s. 129 kr.

Den SMUkke rISIko  
- i uddannelse og pædagogik
Af Gert J.J. Biesta. Klim 2014. 211 s.  
299 kr.

flerSteMMIg veJleDnIng 
- en vejledningsgrundbog på tværs af fag
Af Asbjørn Kärki Ulvestad & Freja Kärki 
Ulvestad, red. Klim 2014. 440 s. 349 kr.

elever I erHvervSUDDAnnelSerne
Af Torben Størner & Karsten Holm  
Sørensen, red. Munksgaard 2014. 216 
s. 260 kr.

trIn 3 DAnSk SUpplerenDe opgAver
Af Susanne Frost Maarbjerg. Special- 
pædagogisk 2014. 32 s. 48 kr.
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på flere niveauer. Sprogenes verden vil kunne 
bruges i mange sammenhænge på kvu, htx, stx, 
hf, avu o.l. og bør desuden købes til alle lære-
re med undervisning i både dansk og i frem-
medsprog.

Forfatterne og forlaget skal også roses for 
en fin stikordsliste. Det er jo ikke overrasken-
de, at Gyldendal udgiver gode undervisnings-
bøger. Men alligevel skal forlagskonsulenten 
roses for det, som kunne tyde på en fast, pæ-
dagogisk vejledning og samtidig et dejligt bog-
håndværk. Det er efterhånden sjældent at se 
ved undervisningsbøger.

Ole Fournais

 læring i konkurrencestaten.  
kapløb eller bæredygtighed
Af Knud Illeris, red. Samfundslitteratur 2014. 
300 s. 298 kr.

    

Stress og udbrændthed blandt undervisere og 
deres elever kombineret med fejlslagne refor-
mer og omstruktureringer, der langt fra er i mål 
med 95 procent gennemførelse af ungdomsud-
dannelserne – det er de sørgelige konsekven-
ser af konkurrencestatens politik.

Knud Illeris har i sin seneste bog redigeret 
og opsamlet 12 usædvanligt kritiske indlæg 
om, hvordan det går med uddannelse i Dan-
mark netop nu. Bogen er delt op i fire afsnit, 
hvori forskerne Ove K. Pedersen, Katrin Hjort, 
Steen Hildebrandt, Peter Østergaard Andersen, 
Thomas Ziehe, Etienne Wenger, Søren Langa-
ger, Noemi Katznelson, Birgitte Simonsen, Nad-
ja U. Prætorius og Knud Illeris på en analyse-
rende og vurderende måde skriver om emner-
ne: Konkurrencestaten, Læring og identitetsud-
vikling, Når presset bliver for stort og Hvor står 
vi nu – hvor skal vi hen.

Knud Illeris konkluderer, at konkurrencesta-
ten bedriver rovdrift på uddannelsessystemer-
ne i disse år, og at menneskers mulighed for 
at lære simpelthen ødelægges. Konkurrence-
statstilhængerne tror, at man kan måle alting. 
Det kan man ikke. For eksempel kan man ikke 
måle tillid eller lyst til at lære, og det er lige præ-
cis det, der skal til for rent faktisk at lære no-
get. Kortsigtede målsætninger og ustandselig 
måling og testning medfører blot, at man bliver 
god til at lære det, der testes og måles – og det 
er slet, slet ikke godt nok.

I moderne uddannelse er der ifølge Knud Il-
leris brug for transformativ læring, som ud over 
det faglige har at gøre med udvikling af den en-
keltes selvforståelse og identitet – først da kan 
uddannelse føre til kreativitet, kompetence og 
reel anvendelse af viden. Det er godt for den 
enkelte, for samspillet med andre og for sam-
fundets videreudvikling.

Konkurrencestatens økonomiske kapløb 
kan ikke blive ved; der må ifølge Knud Ille-
ris nogle meget fundamentale og dybtgåen-
de ændringer til såvel i Danmark som globalt. 
Hvis jorden fremover skal rumme 10 milliar-
der indbyggere, der lever i fredelig sameksi-
stens, må man udvikle bæredygtighed – så 
hverken jorden, samfundene eller de enkelte 
mennesker bliver set som størrelser, der kan 
udpines til sidste blodsdråbe. Med andre ord, 
menneskesynet skal ændres. Mennesket skal 
ses i et helhedsperspektiv, og uddannelses-
politik skal fremme både faglig styrke, udvik-
ling på det personlige plan og evnen til at for-
holde sig til samfundet og verden på en bæ-
redygtig måde.

I artiklen Mellemmenneskelig og global bæ-
redygtighed – som et alternativ til konkurren-
cestaten efterlyser Steen Hildebrandt, profes-
sor i organisations- og ledelsesteori, alternati-
ver til politikernes ensidige prioritering af vækst 
og konkurrence: ”Er der en mulighed for en al-
ternativ vej, et alternativt arbejdsmarked, en al-
ternativ sektor, en helt anderledes samfunds-, 
uddannelses-og arbejdstænkning? […] Jeg vil 
sige: Jo, det er der! Kunne man forestille sig, 
at vores politikere begyndte at tale om værdier 
og holdninger, om visioner og andre fremtider 
– altså at de politiske ledere begyndte at påta-
ge sig et egentligt politisk lederskab – hvormed 
jeg bl.a. mener et langsigtet lederskab. […] Jeg 
vil sige: Vi er i gang.”

Lige så stærkt fremstår de fleste andre ar-
tikler i bogen. I Omstillingens etiske udfordring 
– om konkurrencestatens tingsliggørelse, frem-
medgørelse og stress kritiserer Nadia U. Præ-
torius, magister i psykologi, den offentlige ten-
dens til nyliberal, samfundsøkonomisk mar-
kedstænkning, hvor man tror, løsningen er at 
ansætte chefer uden fagligt indblik med hen-
blik på stram økonomistyring: ”Det nuværende 
markedssamfunds samfundsøkonomiske te-
orier baserer sig på et primitivt menneskesyn, 
hvor vi angiveligt styres af overlevelsesinstink-
ter og drifter mod behovsopfyldelse på andres 
bekostning […] Dette menneskesyn bygger på 

og fremmer mistillid til og mellem mennesker 
på alle niveauer i samfundet.”

Læring i konkurrencestaten – kapløb eller 
bæredygtighed fremstår som en helhed: modig, 
vedkommende og stærk. Knud Illeris, der nu er 
professor emeritus, virker overhovedet ikke ud-
tjent, men som en vedholdende og engageret 
forsker i livslang læring. Man kan dog undren-
de spørge, hvorfor Knud Illeris nærmest indædt 
har bidt sig fast i begrebet læring og forbigår 
begrebet undervisning. Dermed ”overser” Knud 
Illeris den kritik af læringsbegrebet, som forske-
ren Gert Biesta leverer (bl.a. i Læring retur fra 
2009). Biesta peger på den fare, der ligger i, at 
eleven kan pacificeres af konkurrencestatens 
udbredte læringsprogrammer, der påstår at til-
passe uddannelsen til hvilken som helst elev.

Det er livsnødvendigt med filosoffen K.E. 
Løgstrup at fastholde, at formålet med al sko-
le ikke først og fremmest er at uddanne til ar-
bejdssamfundet. Formålet er at oplyse og un-
dervise om den tilværelse – i samfundet, hi-
storien, naturen og universet – vi har med og 
mod hinanden.

Lærke Grandjean

 Historier fra ghettoen
Af Abraham Cahan. Proskrift 2013. 300 s. 
249 kr.

    

Egentlig er denne bog en novellesamling, og 
som sådan kan den sagtens læses. Helt pri-
vat, i litteraturgrupper eller i danskundervisning 
rundt omkring. De første 14-15 sider udgøres 
imidlertid af dels en kort præsentation af for-
fatteren, Abraham Cahan, dels en introduktion 
til miljøet af jødiske immigranter i USA i slut-
ningen af 1800-tallet. Disse afsnit kan læses 
både først og sidst, men vil altid give perspek-
tiver på fortællingerne.

Forfatteren blev født i 1860 i Rusland og 
flygtede i 1881 til New York. Han lærte hurtigt 
engelsk og kunne derfor tjene til dagen og ve-
jen ved at undervise russiske immigranter, der 
strømmede til ”mulighedernes land”. Snart be-
gyndte Cahan at skrive og fik adgang til den 
amerikanske litterære scene.

1881-1925 lykkedes det ikke mindre end 
2.650.000 jødiske emigranter at komme til 
Amerika alene fra østeuropæiske lande. Det var 
en tredjedel af alle Østeuropas jøder på den tid. 
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En stor del af dem slog sig ned i New Yorks le-
jekaserner, og i dette miljø levede håb, drømme, 
ensomhed, fremmedgørelse og immigrantens 
evige sammenstød mellem to kulturer. Her fandt 
Abraham Cahan inspiration til  sine historier.

Ingen tvivl om Abraham Cahans formidable 
fortællekunst. Fyldt med humor og evne til ind-
levelse i personer og miljøer indfanger forfatte-
ren livstemaer, der er evigtgyldige.  Alderen tyn-
ger absolut ikke, og alle tekster fremstår usæd-
vanligt sprudlende, farverige og bevægende.

Der er for eksempel historien om den rige 
jøde, der rejser tilbage til sin landsby i Polen for 
at skaffe en ægtemand til sin amerikanisere-
de datter, hvis ideal det er at gifte sig med ”en 
lovende ung mand”. Faderen vender hjem med 
en sværmerisk ung talmud-studerende, der en-
der med at blive ateist.

Og der er historien om den jødiske brud, 
som vil bruge hele sin opsparing på bryllups-
middagen i det forfængelige håb, at gæster-
ne vil give brudeparret gaver nok til at møble-
re deres hjem. Forfatteren ”holder læseren på 
grænsen mellem latter og hjertekval, og han 
skaber personer, der er så livagtige, at man 
ville kunne forvente at kunne møde dem på 
Hester Street”.

Sådan lover pressemeddelelsen fra forla-
get, og det løfte bliver rigeligt indfriet. En bog 
fuld af saft og kraft - og her i en smuk og re-
spektfuld oversættelse af Susanne Bernstein. 
En stor fornøjelse for den læseglade fra første 
til sidste side. Anbefales varmt.

Marianne Bindslev

 forbandet dejlig!
Af Helene Uri & Arne Svingen. Turbine 
2013. 242 s. 279 kr.

    

”Jeg synes, det var en hel perfekt bog … Jeg 
ville ikke have, at den skulle slutte … Det er den 
bedste bog, jeg har læst”. Således citeres Ma-
ria, 15 år, på denne bogs omslag. Det er svært 
at forestille sig en bedre anbefaling fra en af 
målgruppens læsere.

Forlaget Turbine præsenterer Forbandet dej-
lig som en udfordrende og dramatisk ungdoms-
roman. Som anmelder årgang 1950 må man 
uden tøven tilslutte sig begge disse udtalelser.

Historien følger en lille gruppe unge men-
nesker med Robin og Hedvig i centrum.  For-

tællerpositionen skifter mellem disse to – an-
ført øverst på siden med småt.

Det helt usædvanlige ved denne roman er 
selvfølgelig ikke bogens clou med ung kvinde 
møder ung mand, venskab, irriterende søsken-
de, sex, jalousi og forbudt kærlighed. Konkur-
renter, der spiller ind i deres kontakt, og et om-
givende samfund, der naturligvis sætter nog-
le rammer med muligheder og begrænsninger.

To litterære greb springer derimod denne 
anmelder i øjnene og gør bogen så usædvan-
lig: For det første fortælles hele historien svøbt 
ind i og båret frem af forfatternes totale solida-
ritet med alle figurer i historien. En sjælden or-
dentlighed, hvor ingen og intet hænges ud, gø-
res til grin, fremstår som skræmmebilleder el-
ler klicheer af forbilleder. Læs selv uddragene 
fra bogen nedenfor.

Veloplagt og nærmest elegant. I et letflyden-
de og troværdigt sprog følger læseren perso-
nerne i mødet med ukendte miljøer. For eksem-
pel side 112, hvor den unge Robin besøger den 
voksne Hedvig for første gang:

"Hun serverer rødvin i sofaen.
- Skal jeg hælde op? Spørger han
- Jeg tror, den skal iltes lidt
- Nå ja. Iltes.
Han svarer, som om det er noget, alle ved, 

man gør. Vine skal iltes. Det ved enhver. Men 
det er let at se på ham, at han aldrig har hørt 
om iltning og temperering af vine. Og hvorfor 
skulle han også det? Jeg er jo selv fløjtende li-
geglad med det."

Eller der, hvor venskaber styrkes og afprø-
ves - side 130:

"- Du er min bror, siger Navid og tager min 
hånd.

- Jeg burde nok have fortalt dig noget mere 
om …. det hele.

- Brødre behøver ikke fortælle hinanden alt. 
Vi er jo ikke piger. Brødre skal jo bare være der 
for hinanden. Du og jeg Robin.

- Skal vi  virkelig sidde og analysere alting?”
Eller når Robin tænker: ”Jeg kan huske, at 

vi engang lovede hinanden, at ingen tøser no-
gensinde skulle komme imellem os. Det er ef-
terhånden længe siden.  Måske skulle vi også 
have lovet hinanden, at religion, forældre, sko-
len, overfald og alkohol aldrig skulle komme 
imellem os, men så var der lige det med frem-
tiden. Det eneste, jeg ved, er, at jeg svigter min 
bedste ven, hvis jeg lyver nu.”

Eller i eftertanke og refleksioner over livet 
- side 129:

”Er det ikke bare sådan, at det, der er fedt det 
ene år, bliver kedeligt året efter? spørger jeg."

Eller om romantiske kærlighedsfilm i tv - 
side 93:

”Det mærkelige er, at jeg pludselig forstår, 
hvorfor mor altid er så opslugt af sine film. Hun 
stikker ikke af fra hverdagen. Hun drømmer 
om, hvordan hverdagen kan blive. For hverda-
gen har fuldstændig ret. Hverdagen kan plud-
selig blive vendt på hovedet. Det sker bare så 
utrolig sjældent.”

Eller som borger i samfundet - side 152, 
hvor den 15-årige Robin ikke kan få serveret 
alkohol på en restaurant og derfor siger, at han 
har glemt sin legitimation.

”- Så er jeg bange  for, at jeg ikke kan ser-
vere alkohol for dig, siger tjeneren, Er der no-
get andet, du vil have?

Vand, siger jeg hurtigt.” (side 152).
Eller til konfliktløsning efter et røveri - Ro-

bin tænker:
"En mand begynder at tale, og igen har jeg 

svært ved at følge med, det føles, som om min 
hjerne smelter. Desuden gentager han ting, som 
jeg allerede ved. Alle skal have lov til at fortælle 
om hændelsen uden at blive afbrudt, og at det 
ikke kommer til at stå på vores straffeattest."

Læseren føres rundt i mange hjørner af et 
livfuldt liv. Fortalt med et stærkt drive.  Den er 
breathtaking, som Mohammed, 15 år, citeres 
for på bogens bagside.

Forhåbentlig kommer der flere ungdomsro-
maner fra Arne Svingen og Helene Uri. Min al-
lerbedste anbefaling.

Marianne Bindslev

 falkenstjerne. Dansk litteratur 3.  
fra tom kristensen til nutiden
Af Mogens Bjerring-Hansen m.fl. Systime 
2013. 528 s. 278 kr.

    

Falkenstjerne – Dansk litteratur 3. Fra Tom Kri-
stensen til Nutiden henvender sig ifølge pres-
semeddelelsen til ungdomsuddannelser såvel 
som voksenuddannelser som videregående ud-
dannelser, men også til den interesserede litte-
raturlæser i al almindelighed.

Kan man sige, at en bog er lækker? Ja, det 
kan man faktisk. Selv når det ikke er en cof-
fee table-bog beregnet til fremvisning. Falken-
stjerne her er absolut ikke bare beregnet til 

AnMelDelSer
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fremvisning, for det er en bog med et gedi-
gent og seriøst udvalg af dansk litteratur fra 
omtalte periode.

Bogens lækkerhed er først og fremmest, at 
der er kræset usædvanlig meget for design og 
præsentation. Uden om alle fagudtryk kan si-
ges: enkel, overskuelig og stilren opsætning af 
tekster med få, brugbare tekstoplysninger og 
ordkommentarer er placeret samlet bag i bo-
gen. Trods de mere end 500 sider, ligger bo-
gen forbavsende let i hånden. Siderne hver-
ken klistrer sammen eller falder ud, så det er 
praktisk totalt uden problemer at bladre og 
orientere sig flere steder i bogen på samme 
tid. Det kan være en fin gevinst – ikke mindst 
i undervisning.

Teksterne får lov at tale for sig selv, og der 
er ingen forslag til opgaver, tolkning eller lig-
nende. Ud over teksterne indledes præsenta-
tionen af hver ny forfatter med et fotografi af 
pågældende. Som en rigtig god detalje er in-
gen af fotografierne portrætter i vanlig for-
stand. Alle fortæller deres lille historie om net-
op denne forfatter: Karen Blixen blandt kiku-
yer i Afrika, Hans Kirk malet i Horserødlejren, 
P.H. ved skrivemaskinen med sin uundværlige 
smøg i mundvigen osv.

En bog, der fremlægger et udvalg af en 
epokes historie, vil naturligvis altid kunne kri-
tiseres for, at der er foretaget lige præcis dét 
udvalg. Er det berettiget og rimeligt, at den og 
den forfatter er repræsenteret med så og så 
mange tekster, når den og den forfatter slet 
ikke er med? Det efterlader selvfølgelig læ-
seren med flere  muligheder: enten selv fort-
sætte arbejdet med at opsøge litteraturen eller 
læne sig tilbage i tillid til, at redaktørerne har  
udvalgt seriøse og typiske tekster.

Denne bog er, som titlen angiver, tredje bind 
i Falkenstjernes litteraturhistorie. I denne an-
melders skoletid bestod Vagn Falkenstjernes 
litteraturhistorie også af tre tykke, røde bind, 
der var sammenfaldende med de tre årgange 
i gymnasiet. I 1.G begyndte danskundervis-
ningen med bind 1 om blandt andet runer, sa-
gaer og danske folkeviser. Tredje bind slutte-
de ved indledningen til ”nyere tid”, der, så vidt 
jeg husker, var 2. verdenskrigs udbrud i 1940.

Sådan er det ikke mere. Denne femte ud-
gave indeholder tekster af væsentlige nutidi-
ge forfattere. Serien er desuden udvidet med 
et fjerde bind om Verdenslitteratur.

At læse og arbejde i dybden med alle tre 
bind vil naturligvis kunne give et litteraturhi-

storisk overblik og indblik i teksternes indbyr-
des sammenhæng, inspiration og samfunds-
relevans. Men Systimes reviderede og fornye-
de udgave egner sig glimrende både til at ind-
gå som appetitvækker til privat læsning og i 
alle tænkelige undervisningssammenhænge.

Marianne Bindslev

 tekstanalyse  
– genrer, begreber og eksempler
Af Jan Horn Petersen. Frydenlund 2013. 
168 s. 229 kr.

    

Tekstanalyse – genrer, begreber og eksem-
pler er ment som et opslagsværk til eleven som 
supplement til den obligatoriske danskunder-
visning. Materialet er ifølge forfatteren selv ud-
viklet på baggrund af års undervisning i dansk-
faget  i gymnasiet og hf: ”Den umiddelbare 
anledning har været behovet for en bog, hvor 
eleven i kort, men systematisk, form kan fin-
de og benytte de grundlæggende begreber i 
tekstanalysen, anskueliggjort ved konkrete ek-
sempler.” (s. 9).

Vigtigt for både undervisere og elever er, at 
det på bogens første side bliver slået fast, at ”I 
gennemgangen anvendes det såkaldte udvi-
dede tekstbegreb, hvor der ikke skelnes mel-
lem bogstaveret tekst, stillbilleder og animere-
de billeder.” Præmisserne for denne bogs for-
ståelser og begreber bliver løbende gjort klart 
for læseren. Forfatteren tager tydeligvis bo-
gens brugere rigtig seriøst.

Trods det fyldige emne er stoffet let tilgæn-
geligt og overskueligt. Bogen består af fem af-
snit, som hver behandler et hjørne af det store 
emne: fiktion, fakta, faktion, billed- og reklame-
analyse samt tekster til brug for analyse. Be-
grebet faktion er hentet fra Peter Harms Lar-
sens bog Faktion som udtryksmiddel, og dæk-
ker en række forskelligartede genrer. Faktions-
genren vinder frem på bekostning af de mere 
traditionelle teksttyper og er derfor også et 
vigtigt perspektiv. Fine oplysninger for under-
viseren ved valg af materiale – så ved vi også, 
hvem Jon Horn Petersen ”står på skulderen af”.

Denne bog er så lødig klar både i opsæt-
ning og formulering af stoffet, at den med ud-
bytte kan bruges til både klasseundervisning og 
selvstændigt arbejde. Kan absolut anbefales.

Marianne Bindslev

kUrSer, MØDer Mv.

regionsgeneralforsamling  
– Dansk som andetsprog
Uddannelsesforbundets sektion  
for lærere i Dansk som Andetsprog 
i region Nordjylland holder 
ordinær generalforsamling.

TiD: Fredag den 13. juni 2014 kl. 16
STED: På Sanden Bjerggaard,  
Slettestrandvej 88, 9690 Fjerritslev
Tilmelding til din tillidsrepræsentant.

 Jørgen F. Andersen

Seniorgruppen  
– generalforsamling
Der indkaldes til general- 
forsamling i seniorgruppen  
i Uddannelsesforbundet.

TiD: Tirsdag den 16. september 2014 kl. 13
STED: Den gamle kro i Odense,  
Overgade 23, 5000 Odense
Dagsorden ifølge vedtægterne.

På bestyrelsens vegne
Mogens Larsen

vil du gøre
dine kolleger
en tjeneste?
Så meld dig som anmelder!

Vi kan altid bruge flere anmel-
dere, der vil anmelde undervis-
ningsmaterialer (især bøger).
Send en kort mail med navn og 
adresse og angivelse af, hvilke 
fag/emner du vil anmelde til:

blad@uddannelsesbladet.dk

Vi kan desværre ikke betale dig 
for besværet, men du får lov at 
beholde de tilsendte materialer.



StIllInger

VUC&hf Nordjylland søger pr. 1. august en visionær og handlestærk afdelingsforstander med pædagogisk viden og 

erfaring og gerne med ledelseserfaring  fra uddannelsessektoren.

VUC&hf Nordjylland har 5 afdelinger og 1 fællesadministration. Afdelingen i Frederikshavn har pt. 32 ansatte. 

Ansøgningsfrist: 15. juni 2014. Samtaler 26. juni 2014.

Hele stillingsopslaget kan ses på

www.vucnordjylland.dk

Afdelingsforstander i Frederikshavn

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (VUF)
søger midlertidigt ansatte lærere til Danskuddannelserne

VUF søger et antal lærere i dansk som andetsprog (dsa) for voksne med tiltræden fra 1. august 2014. Det påregnes, 
at der vil være 3-4 stillinger som orlovsstillinger pga barsel o.a., hvoraf flere er på fuld tid. Der søges lærere til både 
DU 2 og 3. 

Der vil bl.a. blive lagt vægt på følgende kvalifikationer:
–    Uddannelse som underviser i dsa på baggrund af relevant  

lærer/universitetsuddannelse
–    Erfaring inden for flere danskuddannelser
–    Gode samarbejdsevner og fleksibilitet
–    Engagement og humor

Man skal kunne påtage sig aftenundervisning min. 2 gange om ugen.

Danskuddannelserne er en del af det samlede undervisningstilbud på VUF, som også indeholder FVU, AVU, Ordblin-
deundervisning, hf og studenterkursus.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås hos uddannelseschef Torben Nielsen (2945 2712) eller uddannelsesleder Lotte Darre 
(3070 8208).

Ansøgning sendes senest søndag den 1. juni 2014 via

http://www.vuf.nu/ledige-stillinger

Velkommen  

               t
il VUF!

Uddannelsesprogram 2014 – 2015
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af kirstine emBOrg BÜnemann, kOnsulent i uddannelsesfOrBundetfAglIgt AktUelt

Chikane på 
sociale medier
Hvis en elev hænger dig ud på internettet, har din arbejdsgiver pligt til at handle.

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 

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

du har haft en konflikt med en elev 
eller kursist. Umiddelbart efter la-
ver hun en statusopdatering på 

Facebook, hvor du bliver kaldt ting af 
værste skuffe. Samme aften optræder 
dit navn i en nedsættende omtale af din 
arbejdsplads på en hjemmeside, som har 
specialiseret sig i kritik af offentlige myn-
digheder og andre virksomheder med bor-
gerkontakt. Måske står utilfredse foræl-
dre eller andre pårørende bag.

Chikane på de sociale medier er og 
bliver forhåbentlig ikke hverdagskost for 
Uddannelsesforbundets medlemmer. Men 
med den øgede betydning og brug af de 
sociale medier hos alle befolkningsgrup-
per og i samfundet generelt er eksemplet 
ikke kun fiktion. Det er også en reel ri-
siko for blandt andre undervisere og vej-
ledere, der har direkte kontakt med bor-
gere. Derfor er det godt at være forbe-
redt på, at situationen kan opstå.

Det er naturligt at reagere med en fø-
lelse af afmagt, hvis man udsættes for 
krænkende adfærd på de sociale medier. 
Afmagt bekæmpes med handling, og her 
skal arbejdsgiveren med det samme spille 
en rolle. Arbejdsgiverens handlepligt ud-
springer af pligten i lovgivningen til at ar-
bejde for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. 
En medarbejder, der chikaneres på inter-
nettet, skal derfor straks orientere sin ar-
bejdsgiver, så ledelsen får mulighed for at 
reagere. Samtidig bør tillidsrepræsentan-
ten sættes ind i sagen, så han kan støtte 
den krænkede medarbejder i kontakten 
med arbejdsgiveren, og hvis der bliver be-
hov for rådgivning fra forbundet.

Arbejdsgiveren skal sammen med med-
arbejderen prøve at standse krænkelsen. 
Det skal ske så hurtigt som muligt - men 

først efter, at man har sikret sig et bevis 
ved at udskrive de krænkende udtalelser. 
Det gøres ved at henvende sig til ytrin-
gernes eller hjemmesidens ophavsmand 
og forlange det krænkende indhold fjer-
net fra internettet.

Beviset skal bruges i vurderingen af, 
om der er udsigt til, at man kan få noget 
ud af at rejse en sag over for krænkeren. 
I den vurdering bør blandt andet indgå en 
analyse af de beskyldninger, som chika-
nen indeholder, hvad krænkeren eventu-
elt kan få af straf og medarbejderens in-
teresse i at få sagen afsluttet.

Der eksisterer også forskellige mulig-
heder for at gå rettens vej, hvis krænkel-
sen – trods kravet om det – ikke fjernes 
fra internettet.

Forbundet står naturligvis til rådighed 
med rådgivning og vejledning om disse 
spørgsmål, hvis du eller en af dine kolleger 
skulle være så uheldig at få brug for det.

Du kan også læse mere om emnet i 
et såkaldt idekatalog fra FTF. Her gives 
gode råd til at håndtere en konkret si-
tuation, hvor en medarbejder er blevet 
krænket på de sociale medier. Der kan 
også hentes inspiration til at udarbejde 
retningslinjer i en personalepolitik på ar-
bejdspladsen, så man er forberedt den 
dag, hvor det måske sker.

Eksempler på emner, som bør tages 
op i en personalepolitik er: Hvordan etab-
lerer man kontakt til krænkeren? Gives 
der tilbud om psykologhjælp til den kræn-
kede, så medarbejderen bedst muligt får 
bearbejdet den ubehagelige oplevelse? 
Hvordan skal kolleger orienteres om en 
krænkelse og de reaktioner, den giver 
anledning til?

Det er oplagt at udvikle og beslutte 

en strategi for behandling af chikanesager i 
MED-udvalg, samarbejdsudvalg og/eller ar-
bejdsmiljøudvalg.	•

Idekataloget fra FTF kan hentes her:
www.ftf.dk/loen-og-ansaettelse/kraenkelser-
paa-sociale-medier/

Har du været udsat for 
chikane på sociale medier?  

Så vil vi meget gerne tale med dig.
Ring på 3330 0675 eller 3330 0673  

eller send navn og tilf.nr. til  
blad@uddannelsesforbundet.dk,  

så ringer vi dig op.
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der er 
(næsten) 

altid plads  
til én til

det kan lade sig 
gøre at inkludere 
selv de mest psykisk 
skrøbelige unge - men 
det tager tid og kræver 
et meget åbent og 
nysgerrigt sind hos 
læreren. Det mener 
pædagogisk konsulent 
og VUC-lærer Karin 
Thomasen fra VUF 
på Frederiksberg på 
baggrund af egne 
erfaringer fra projekt 
Grib Chancen. Til 
efteråret fortæller hun 
om sine erfaringer på 
en stor konference om 
inklusion af psykisk 
sårbare unge.

grib chancen 
Projekt Grib Chancen var et sær-
ligt tilbud til psykisk sårbare 
unge på 17-25 år med Aspergers, 
ADhD, autisme, skizofreni, mis-
brugsproblemer mv., som det lo-
kale beskæftigelsesråd i Frede-
riksberg Kommune bevilgede 
penge til i 2010-2012. Gennem 
et særligt tilrettelagt avu-for-
løb over to år tilbød man kursi-
sterne en helhedsorienteret ind-
sats, hvor bl.a. også jobcentret 
og UU-vejledningen var involve-
ret. Første år var 26 tilmeldt; 11 
gennemførte og aflagde prøve i 
mindst et fag. Andet år var 14 til-
meldt, og ni gennemførte og af-
lagde prøve i mindst et fag. Eva-
lueringen viste, at bl.a. en skær-
pet visitation, der fokuserede på 
deltagernes motivation, var af-
gørende, mens kursisterne lag-
de særlig vægt på lærernes for-
ståelse for deres situation. Pro-
jektet er ikke videreført.
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{  af dOrtHe plecHinger -  fOtO: mikkel østergaard }

konference 
Konferencen ”inklusion af psykisk sårbare unge 
– hvordan styrker vi overgangen og fastholder 
de unge i ungdomsuddannelserne” foregår den 
10.-11. september 2014 i København. 

Uddannelsesforbundet, Danmarks Lærerfore- 
ning, Psykiatrifonden m.fl. står bag. 

Se mere på uddannelsesforbundet.dk

Hvad har du selv lært af  
projekt Grib Chancen?
- At være nysgerrig på andre mennesker. 
Den åbne tilgang til kursisterne har været 
enorm lærerig forstået på den måde, at det 
jo næsten er som at rejse til et fremmed land 
som turist og blive enormt fascineret og in-
spireret af at lære om den verden og andre 
måder at tænke på. Det udfordrer ens egen 
tankegang. Vi er jo alle tilbøjelige til at falde 
tilbage på de ting, vi kender, og holdningen 
om, at ”de kursister er også bare sådan og 
sådan”. Men med denne nysgerrige tilgang 
åbner sig nogle andre døre.

Kan du give et eksempel på en person, 
der virkelig har rykket dit verdensbillede?
- Mange! Men jeg havde for eksempel en 
kursist med forskellige diagnoser, der star-
tede med at præsentere sig selv som aso-
cial. Alt var bare sort, vi skulle ikke komme 
med nogle direktiver til ham, og livet var 
ikke værd at leve. Efterhånden begyndte 
han at agere på en måde, hvor jeg tænkte, 
at næh, han er da ikke asocial; og der gik 
ikke lang tid, før han nød at være i under-
visningen. Han kom for eksempel ti minut-
ter, før timen startede, og så sad vi og fik 
en god sludder. Det blev til mere og mere 
filosofiske emner, og jeg opdagede, at hold 
da op en viden, den fyr havde. Samtidig 
fortalte han om oplevelser fra skolen, hvor 
han havde fået at vide, at han var dum, og 
han måske kunne få en mulig løbebane på 
grønttorvet som pakker. 

- Det kan godt være, han er lidt speciel, 
men at få sådan en bemærkning slynget i 
hovedet af en lærer som 12-årig! Dem, der 
har haft den slags oplevelser eller et hårdt 
liv, lukker sig inde i deres egen lille verden 
og bygger et univers op af personer, som 
ikke kan skade dem. Det vil sige, at de har 
enorm meget kontakt på de sociale medier, 
for her er venner, der ikke gør dem fortræd.

Emnet for dit indlæg på konferencen er, 
om alle kan inkluderes? Kan de det?
- Det kommer sandelig an på, hvor meget 
magt for eksempel et misbrug har over en 

kursist eller angsten for at gå ind i et rum. 
Jeg er selv sådan en person, der siger: Godt, 
er det problemet, så går jeg dem i møde og 
finder et lokale eller en stol udenfor, og så 
løber jeg lidt frem og tilbage. Det er da be-
sværligt for mig og holdet, men måske har 
jeg rykket vedkommende så meget, at jeg 
næste gang kan åbne døren lidt. Og næste 
gang lidt mere. Så ja, det tror jeg, men når 
vi taler om inklusion af psykisk sårbare, er 
det tidskrævende og kan ikke måles som 
så meget andet fagligt. På den måde er in-
klusion et komplekst begreb.

Kræver det særlige forudsætninger at in-
kludere nye grupper?
- Nogle gange er holdningen, at intet kan 
lade sig gøre, medmindre man har de rig-
tige rammer, den rigtige it og den rette ud-
dannelse. Men jeg vil alligevel sige: Prøv! 
Jeg ved dog også godt, at der kommer no-
get andet ind i billedet. Undervisningsmini-
steriet siger jo, at vi har de her faglige mål, 
vi skal nå, og vi skal målrette, målstyre og 
evaluere hele tiden, og hvordan skal vi leve 
op til det? Vi får jo ikke ekstra undervis-
ningstimer til at differentiere undervisnin-
gen. Og det er et stort problem. 

- De faglige mål er ofte på et alt for højt 
niveau i forhold til den virkelighed, der mø-
der os. På VUF kan vi i hvert fald se, at vo-
res virkelighed er ganske anderledes end 
for bare et halvt år siden. Vi har virkelig fået 
det, jeg vil kalde underklassen af de tospro-
gede, dem, der har været gemt væk i sy-
stemet mange år, men nu på grund af kon-
tanthjælpsreformen er sendt til os. Vi kan 
jo mærke reformerne. Det er klart, at her 
må man gøre op, om man kan nå de faglige 
mål på et halvt eller helt år. Ministeriet må 
forstå, at det godt kan være, at det kommer 
til at tage længere tid med de her menne-
sker, der befinder sig helt ude på randzonen.

Har man aldrig som lærer lyst til  
at give op?
- Jeg havde en sød oplevelse her for nylig. 
Efter jul fik vi nye kursister, en gruppe so-
maliere. Den ene har været ude i noget mis-

brug, men er i gang med at blive afvænnet. 
Det betyder, at han nogle gange kommer 
busende ind i lokalet, farer hen til vinduet 
og står og puster og stønner, og jeg må lige 
få ham ned igen. Han har haft svært ved at 
koncentrere sig, og ved terminsprøven gik 
det ikke særlig godt for ham. Da jeg skulle 
give ham karaktererne, blev han så vred og 
hidsede sig op: Så kunne det fandeme også 
være lige meget! Og så gik han.

- Jeg tænkte, om det mon var håbløst. 
Misbrug er rigtigt svært at tackle, når man 
også er psykisk sårbar. Efter nogle dage 
gjorde jeg dog op med mig selv, at jeg blev 
nødt til at betragte dét, at han var kommet 
så meget, som en handling, der fortalte, at 
han rigtig gerne ville. Så jeg sendte ham en 
sms med beskeden om, at jeg godt kunne 
forstå, at han var vred og skuffet, og at han 
havde masser af ting at slås med, men at 
han skulle vide, at hvis han holdt ud, var jeg 
sikker på, at det nok skulle gå.

- Der gik et par dage, så stod han der. 
Nu sidder han med strålende øjne og leve-
rer fantastiske ting i hverdagen, og jeg hå-
ber sådan, at han også kan gøre det til ek-
samen. Det er de der succesøjeblikke, der 
gør, at jeg tænker: Yes! Vi skal videre og 
have	flere	med	ind!	•
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DU 3

VUC/FVU

MODUL 4

Det rykker! er et selvstændigt materiale med temaer 
fra dagligdagen udviklet til dansk som andetsprog, 
DU 3 modul 4. Grundbogen rummer seks kapitler 
med læsetekster, øvelser samt skriftlige og mundtlige 
opgaver.

Det rykker! opøver kursisternes kommunikative 
kompetencer i dansk gennem arbejdet med temaerne 
• Noget om årets gang
• Skole og uddannelse
• Musik
• Køn og alder
• Arbejde
• Tøj, budskaber og bæredygtighed
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Af Bodil Jeppesen og Grethe Maribo
Grundbog · 136 sider 

Kr. 320,-

Sprog i bevægelse

NYHED
udkommer

15. august 2014

Materialet består af: 
grundbog med cd og dvd til eleven ∙ øvebog ∙ 
lærervejledning ∙ supplerende læsetekster ∙  
supplerende øvelser på website.
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