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andre laver, og laver noget sammen med 
dem. Vi bruger jo også deres produkter, så 
det er interessant at få et indblik i, hvor-
dan sådan noget bliver til.”

En anden elev siger, at:
”Det er godt at få sat nogle billeder på 

de forskellige ting, så man har noget at 
henvise til, når man senere snakker om for 
eksempel udskæringer og sådan noget. 
Man skal finde ud af, hvad der har rele-
vans for de forskellige fag på de enkelte 
værksteder.”

Baggrunden for at tænke i aldersin-
tegration i form af samarbejde mellem 
eleverne på grundforløbet og mellem 
grundforløbselever og hovedforløbsele-
ver kan findes i den kognitive forskning 
og neuroforskningen. Mange af syns-
punkterne fra den kognitive forskning er 
formidlet gennem professor i kognitions-
psykologi Howard Gardner, der taler om 
den individcentrerede skole, der tager et 
mangesidet syn på intelligens alvorligt. 
Med baggrund i den store spredning 
mellem eleverne på såvel grundforløb 

som hovedforløb argumenterer han for, at 
skolen må indrettes til at udvikle intelli-
genser og hjælpe mennesker til at nå mål, 
der svarer til deres særlige spektrum.

Dette står i kontrast til en uniform skole 
og planlægning, hvor eleverne marcherer i 
flok: ”først modul 1 for klassen, så modul 
2 for klassen, og når du har bestået modul 
3, må du komme videre til modul 4”.

Især erhvervsskoler må kunne rumme 
stor variation i elevernes kognitive og 
følelsesmæssige udvikling.

Mange elever på teknisk skole har van-
skeligt ved at medvirke i en skole, hvor de 
til stadighed konfronteres med deres egen 
utilstrækkelighed eller mangler på udfor-
dringer. Rammerne i form af værksteder 
og teorilokaler, materialer og indhold må 
inddrages i en tilrettelæggelse, der bedst 
tilgodeser de individuelle og de overord-
nede mål for alle elevers læreproces.

En konklusion
Eleverne i erhvervsuddannelserne er 
meget forskellige, og de udvikler sig 

forskelligt. Af interviews med mange, 
mange elever på såvel tekniske skoler 
som handelsskoler fremgår det tydeligt, 
at undervisningsdifferentiering ikke er et 
princip, man kan vælge til eller fra.

Det er selve nøglen til, om undervis-
ningen og uddannelsen lykkes. Alt står 
og falder med, at det lykkes at engagere 
hver enkelt elev i en faglig og personlig 
udviklingsproces, der kan løfte ham ud 
over det, han i forvejen kan som følge af 
sin baggrund.

Bedre differentiering kan nødvendig-
gøre, at klassebegrebet udgår og erstattes 
af fleksibel, aldersintegreret, tværgående 
og ofte niveaudelt organisering i og om-
kring værkstederne og teorilokalerne. Når 
vi skifter fokus på forskellighed, evner og 
rummelighed, må organisering, indret-
ning og undervisningsplanlægningen 
følge med. Det gør det nødvendigt med en 
helt anden organisering af undervisnin-
gen.      

19Kronik

Der skal nok fyres lærere. Og vi skal sælge 
bygninger.

Det var årets julehilsen fra ledelsen på 
Aarhus tekniske Skole, som umiddelbart 
før jul fortalte, at skolen havde et rekord-
stort underskud på 20 millioner kroner.

Ifølge skolens direktør, Annette Lau-
ridsen, har skolen mistet 500 årselever 
siden 2005. Det er primært de voksne, der 
udebliver. Ifølge direktøren, fordi de ikke 
har tid til at tage på efteruddannelse på 
grund af travlhed i virksomhederne. Af 
samme grund er der kun få ledige, der 
skal på kursus.

Desuden er der mindre skolepraktik 
end tidligere, og det koster også tilskud og 
dermed beskæftigelse for lærerne.

Først efter nytår kan direktøren sætte 
endeligt tal på fyringerne.

Skolen arbejder med en plan, der skal 

genoprette økonomien på fire år. I den pe-
riode skæres der 90 stillinger væk, men en 
del kan ske ved såkaldt naturlig afgang – 
det vil især sige lærere, der går på pension, 
uden at deres stillinger genopslås. Andre 
stillinger kan nedlægges, når lærere får nyt 
job. Men både AMU- og eud-delen bliver 
berørt.

Ud over fyringerne skal skolen sælge 
lidt mere end en femtedel af sine bygnin-
ger.     

     lucas

Aarhus tekniske Skole 
fyrer lærere
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10. klasse samles i ungdomsskolen
Københavns Kommunes børne- og ungdomsudvalg vil placere kommunens 10. klas-
seaktiviteter i ungdomsskolen - på nær specialklasserne. Dermed skal ungdomsskolen 
fremover indgå kontrakter om indhold, organisering og økonomi med erhvervsskolerne 
om 10. klasseundervisning i eud-regi. Den almene 10. klasseundervisning peger bredt 
frem mod ungdomsuddannelserne, men fastholdes i kommunalt regi, men i tæt samar-
bejde med erhvervsskolerne.

København har 1500 elever i 10. klasse. Sidste år gik 600 af dem på en folkesko-
le, cirka 350 på en erhvervsskole, 350 i ungdomsskolen og cirka 200 på en privatskole.

Indstillingen er i høring på blivhoert.dk frem til 12. september.

LIC konkurs
Lærernes Indkøbscentral - LIC - gik konkurs den 15. juli. Dermed kan 163.000 lærere 
- heriblandt mange af Uddannelsesforbundets medlemmer - ikke længere få rabat i en 
række butikker eller handle i LIC's varehuse. Læse mere på lic.dk

Ifølge Lån & Spar Bank kan man dog stadig bruge sit LIC Mastercard som alminde-
ligt Mastercard over hele verden. Læs mere på lsb.dk

LIC blev stiftet i Sverige i 1952, og den danske afdeling blev oprettet i 1960. LIC 
havde ved udgangen af 2012 cirka 163.000 medlemmer i Danmark

80 %
Så mange af danskerne - mindst - har oplevet, 
at kurser, efter- eller videreuddannelse har gav-
net deres jobsituation - enten fordi de har fået 
nyt job, forbedret jobindhold eller bedre mu-
lighed for at bevare det hidtidige job. Det viser 
den hidtil største internationale undersøgelse 
af voksnes kompetencer: OECD's PIAAC-un-
dersøgelse fra 2008-2013.

41 %
Så meget faldt antallet af AMU-kursister fra 
2009 til 2013, hvor AMU havde det laveste 
antal kursister i mange år. Aktiviteten toppe-
de i 2009 med mere end en million kursister.

ChOktal
12.700 unge under uddannel-
se manglede en praktikplads i 
maj 2014. Det er 13 procent 
flere end på samme tid sidste år.

Godt halvdelen kan fortsæt-
te i skolepraktik, men flere end 
6000 unge kan ikke komme vi-
dere i deres uddannelse, viser 
tal fra Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd, AE-Rådet.

koRt Nyt af lucas v. engell
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SÅ OPRaNDt DaGEN , hvor de nye arbejdstidsregler trådte 
i kraft. Mange af Uddannelsesforbundets medlemmer 
mødte op den 1. august og var meget spændte på, hvor-
dan deres daglige arbejdsdag skulle forløbe.

Siden Folketinget vedtog lov 409, har Uddannelses-
forbundet og vore lokale tillidsrepræsentanter arbejdet 
ihærdigt for, at alle vore medlemmer skulle have aftalte 
vilkår at arbejde under. Ret tidligt i forløbet viste det sig, 
at især Moderniseringsstyrelsen modarbejdede denne 
plan og derfor holdt møder med skoleledere og besty-
relser for at fortælle dem, at der ikke skulle laves lokale 
aftaler. Det blev også meddelt i diverse skrivelser.

Vore lokale tillidsrepræsentanter har alligevel arbej-
det ihærdigt. Ved samtale og dialog med medlemmer og 
ved utallige møder med ledelserne har de forsøgt at få så 
kendte vilkår som muligt. Mange steder er disse bestræ-
belser endt ud i, at ledelsen har udfærdiget papirer og 
retningslinjer, som i deres endelige udformning er blevet 
betydeligt klarere og forbedrede gennem den fortsatte 
dialog mellem ledelse og medarbejdere repræsenteret 
af tillidsrepræsentanten.

Så vidt så godt.

MEN PÅ EN DEl skoler har ledelsen - kraftigt understøt-
tet af de centrale arbejdsgivere - ikke villet dialogen. Det 
har ført til, at de udmeldinger, som ledelsen er kommet 
med, har efterladt læreren meget i tvivl om, hvilke regler 
der gælder, og hvordan man eksempelvis skal opgøre sin 
arbejdstid og sin undervisningstid, eller om man fik tillæg 
for ubekvemme arbejdstider. Desuden har man mange 
steder været i tvivl om, hvordan man i det hele taget re-
gistrerer sin arbejdstid.

På nogle skoler med fuld tilstedeværelse i hele ar-
bejdstiden har der manglet de mest basale faciliteter 
som borde, stole og computere. På andre arbejdsplad-
ser er udmeldingerne fra ledelsen kommet så sent, at 
lærerne gik på sommerferie uden at vide, hvordan ar-
bejdsdagen ville være, når de mødte den 1. august. Ja, 
på nogle få arbejdspladser ved lærerne endnu ikke, hvor-
dan de skal arbejde, og hvordan tiden skal registreres; 
de har fået at vide, at det kommer der en melding på al-
lerførst i september!

En ting er, at arbejdsgiverne hen over hovedet på læ-
rerne fastsætter vilkår, som ikke passer til en undervis-
ningsverden. Men at man ikke tager det ansvar på sig, 
at man nu har hele ledelsesretten og dermed udøver le-
delse, er for Uddannelsesforbundet helt uacceptabelt.

VI VIl VIa VORES centralorganisation (LC, Lærernes 
Centralorganisation) rejse faglige sager i de tilfælde, hvor 
vi mener, at de udmeldte regler fra ledelserne helt klart 
ikke holder sig inden for lov 409. Lideledes vil vi rejse 
sager om tilsidesættelse af de værnsregler, som var en 
del af lov 409. Disse sager rejses over for de politikere, 
der vedtog loven.

Uddannelsesforbundet forventer, at de centrale ar-
bejdsgivere får skabt ordnede forhold på alle vore ar-
bejdspladser, så lærerne ikke skal bruge al deres energi 
og ressourcer på at finde ud af, hvor og hvornår og hvor-
dan de skal arbejde, men kan bruge tiden på at forberede 
og levere god undervisning med den nødvendige kvalitet.

Af Børge  
Pedersen, 
næstformand i  
Uddannelses- 
forbundet
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Medlemmerne stemte ja til fornyelsen af 
FOAS’ sprogcenteroverenskomst.

{  af signe DaM lukowski }

ved en urafstemning kort før sommerferien sagde 
lærerne på de private sprogcentre ja til fornyelsen 
af FOAS’ sprogcenteroverenskomst. Stemmepro-

centen var 51,5, og stemmerne fordelte sig med 95 pro-
cent ja, fire procent nej og én procent blanke stemmer.

Overenskomstresultatet var allerede godkendt af LC’s 
forretningsudvalg og Uddannelsesforbundets hovedbe-
styrelse (under forudsætning af et ja fra medlemmerne), 
og FOAS har efterfølgende også tiltrådt overenskom-
sten. Selve overenskomsten gælder med tilbagevirkende 
kraft fra 1. april 2013, mens arbejdstidsaftalen og lønaf-
talerne træder i kraft 1. august 2014 eller 1. januar 2015, 
afhængigt af den enkelte skoles planlægningsperiode.

Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan 
er glad for resultatet af urafstemningen:

- Medlemmerne står bag aftalen med FOAS. De har 
det måske som mig; jeg har ikke på noget tidspunkt ment, 
at vi har opnået et prangende resultat. Men jeg tror, med-
lemmerne kvitterer for, at vi har fundet en forhandlings-
løsning. Det ville Kommunernes Landsforening ikke ved 
OK 13. Det vil UCplus og A2B ikke i vores forhandlin-
ger. Men FOAS har valgt forhandlingens vej med lærer-
nes faglige organisation og er gået efter en forhand-
lingsløsning. Det får de kredit for. Min forventning er nu, 
at man på skolerne kan finde gode og forhandlede løs-
ninger for, hvordan man indretter sig med den nye aftale, 
siger Hanne Pontoppidan. 

aftalens hovedelementer 

•	 	42	minutters	forberedelse	pr.	undervisningstime	(60	minutter).	Det	er	to	mi-
nutter	mindre,	end	lærerne	har	nu.

•	 	Nye	lærere,	som	ikke	har	færdiggjort	uddannelsen	som	lærer	i	dansk	som	
andetsprog,	får	yderligere	seks	minutters	forberedelsestid	pr.	time,	i	alt	48	
minutter.	Det	er	fire	minutter	mere,	end	de	har	nu.

•	 	Den	enkelte	 lærer	 råder	 selv	over	den	ene	halvdel	 af	 forberedelsestiden,	
mens	lederen	kan	planlægge	den	anden	halvdel.	Hvis	læreren	bliver	pålagt	
at forberede sig på skolen, er det en forudsætning, at de nødvendige facili-
teter	som	for	eksempel	rolige	lokaler	og	adgang	til	computer	er	til	stede.

•	 	Der	er	ikke	længere	et	loft	over	antallet	af	undervisningstimer,	men	lærere,	
som	underviser	mere	end	712,5	klokketimer	om	året,	vil	fremover	få	et	til-
læg	på	108,84	kroner	pr.	time.

•	 	Hvis	man	arbejder	om	aftenen	eller	i	weekenden,	kan	man	fremover	vælge	
at	få	et	tillæg	på	48	kroner	eller	25	procent	arbejdstid	pr.	time.

•	 	Aftalen	indeholder	også	en	lille	generel	lønstigning,	som	følger	den	i	staten,	
og	en	forhøjelse	af	det	faste	tillæg	på	4100	kroner.

•	 	Lederne	på	sprogcentrene	har	fået	forhøjet	deres	tillæg	med	5100	kroner.

•	 	Parterne	er	derudover	blevet	enige	om	et	sæt	forpligtende	minimumsregler	
i	forhold	til	samarbejdsudvalg.

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin

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

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

ok-forhandlere i tænkeboks
Mens FOaS-overenskomsten for underviser-
ne på sprogcentrene er på plads, er det ikke 
lykkedes	at	blive	enige	om	en	aftale	for	dag-
højskoler, projekter, FVU og ordblindeun-
dervisning.	 Forhandlingerne	mellem	Læ-
rernes	Centralorganisation	(LC)	og	Uddan-
nelsesforbundet på den ene side og arbejds-
giverne i FOaS på den anden side var sat på 
standby	lige	inden	dette	blad	gik	i	trykken.

Da parterne ikke kunne blive enige, afbrød 
de	forhandlingerne	tirsdag	den	12.	august	
og	gik	i	tænkeboks.	Og	der	blev	ikke	aftalt	
nye	møder.

Overenskomsten	fra	2011	kører	videre,	ind-
til	der	er	indgået	en	ny	aftale.	  
 luc

Massivt
til FOAS-
overenskomst
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BEGYNDERSYSTEMER
Til DU3 
Niveau 1: På vej til dansk
Niveau 2: Videre mod dansk

Til DU2
Niveau 1: Vi taler dansk 1

               NU EKSTRA
    ØVELSER TIL                            ARBEJDSMARKEDS-                         DANSK

“På allerhøjeste  
kvalitetsniveau...”

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

Af anmeldelse fra Uddannelsesbladet 4/2012

SOLGT TIL 

SPROGKURSER 

 I MANGE 
 LANDE

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

Supplerende materialer til bøgerne: 

• Lyd�ler til praktisk udtaletræning
• Stort udvalg af supplerende øvelser 
• Rettenøgle for selvstændigt arbejde 
• Digitale projektorsider til whiteboard 

”Allerede efter ét kapitel er kursisterne i stand  
til at kommunikere. Meget motiverende for dem”.

Dorthe de Neergaard, Kbh.’s Sprogcenter, 2013
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søndersø Produktionshøjskole har drop-
pet en injuriesag mod Uddannelses-
forbundet. Skolen stævnede ellers 

forbundet i januar i år, fordi Uddannelses-
forbundet havde videregivet informationer 
om skolen til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Forbundet havde fået en række henven-
delser fra tidligere ansatte. De berettede om 
dårligt arbejdsmiljø, og mindst 11 af dem er 
gået ned med stress. Forbundet fik også en 
række andre informationer om skolen, som 
til sammen var så alvorlige, at man valgte 
at give dem videre til Kvalitets- og Tilsyns-
styrelsen under Undervisningsministeriet.

Det førte til den injuriesag, der nu er 
droppet efter et møde mellem Uddannel-
sesforbundet og Mogens Christensen, der 
har været formand for Søndersø Produkti-
onshøjskoles bestyrelse siden februar i år.

- Det er i alles fælles interesse, at vi 
ikke skal gennem en retssag, siger Mo-
gens Christensen, der også er byrådsmed-
lem for Venstre.

to kritikpunkter droppet
Skolen var især optaget af to forhold, der 
var beskrevet i brevet til Kvalitets- og Til-
synsstyrelsen. Uddannelsesforbundet havde 
fået oplysninger om, at skolen havde tilba-
geholdt oplysninger i en sag, hvor et barn 
mistede livet i en ulykke med en jernbane-
bom, som skolen havde ansvaret for. Poli-
tiet undersøgte sagen og er ikke gået videre 
med den, så derfor har Uddannelsesfor-
bundet trukket den del af kritikken tilbage.

Det samme er sket i forhold til udsagn 

om, at skolen ikke spillede efter reglerne i 
forhold til tilskud fra kommunerne. Den sag 
gik Undervisningsministeriet ind i, men har 
ikke fundet grund til at gå videre med sagen. 
Også den del har forbundet trukket tilbage.

- Når sagerne er blevet undersøgt, og 
politiet og ministeriet ikke går videre med 
dem, er der ingen grund til, at vi holder fast 
i dem, siger Jens Dam, der er vicesekreta-
riatschef i Uddannelsesforbundet.

Personalepolitik på vej
Når det derimod handler om arbejdsmil-
jøet på skolen, er intet trukket tilbage. Den 
ene lærer efter den anden er blevet syg af 
at arbejde på skolen, og flere har peget på 
manglende jobbeskrivelser som en del af 
årsagen. Det har simpelthen været svært at 
finde ud af, hvad ledelsen ønskede, lærerne 
skulle levere i jobbet. Derfor har Undervis-
ningsministeriet opfordret skolen til at ud-
arbejde en personalepolitik og beskrivel-
ser af skolens jobfunktioner. Det er nu på 
vej, fortæller bestyrelsesformanden, der har 
bedt ledelsen om at rette op på manglerne.

Inden sommerferien fik bestyrelsesmed-
lemmerne et udkast til en pædagogiske stra-
tegi og til en personalehåndbog.

- Arbejdet er sat i gang. Nu ser vi på ud-
kastet, og så forventer vi at vedtage dem 
på et bestyrelsesmøde i september, for-
tæller Mogens Christensen og tilføjer, at 
også beskrivelser af de enkelte jobfunkti-
oner er på vej.

- Vi lægger op til stille og roligt at ud-
vikle funktionsbeskrivelser og arbejdsbe-

Søndersø Produktions- 
højskole dropper injuriesag

Bestyrelsen på søndersø Produktionshøjskole vil forbedre arbejdsmiljøet, efter 
at en række lærere er gået ned med stress, og skolen har været udsat for massiv 
kritik. Samtidig dropper skolen en injuriesag mod Uddannelsesforbundet.

{  af Mikkel kaMp }

skrivelser. De findes allerede på de fleste 
linjer, men vi forventer også at have styr på 
de sidste til bestyrelsesmødet i septem-
ber, siger han.

Stadig tillid til ledelsen
Et andet tilbagevendende kritikpunkt har 
været skolens ledelse, som ifølge tidligere 
ansatte blandt andet har spillet medarbej-
dere ud mod hinanden og opfordret dem til 
at sladre om hinanden. Bestyrelsen har dog 
stadig tillid til ledelsen.

- Ingen af de nuværende ansatte er kri-
tiske. De ting, der er sket tidligere, kan man 
jo ikke gøre noget ved nu. Det er ligesom 
regnskabet fra et tidligere år. Tallene er, som 
de er, og vi kan ikke gøre noget ved det, så 
nu ser vi fremad. Vi tager dialogen med Ud-
dannelsesforbundet, og så kan de hjælpe, 
hvis noget ikke er, som det skal være, siger 
Mogens Christensen.

I Uddannelsesforbundet er Jens Dam po-
sitiv over for, at skolen nu tager fat om pro-
blemerne og indgår i en konstruktiv dialog.

- Vi har haft positive møder med besty-
relsesformanden. Jeg har indtryk af, at den 
nye bestyrelse tager ansvar i forhold til sko-
lens forhold. Det har været en sag af en helt 
særlig karakter, som vi ikke har set før på 
området, men nu skal bestyrelsen have en 
chance for at føre de nye tiltag ud i livet, si-
ger vicesekretariatschefen. 
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Den 7. juni landede en god nyhed på 
Sundhedsministeriets hjemmeside. 
Ministeriet bevilgede 23 millioner 

kroner til at støtte elevernes mentale sund-
hed på erhvervsskoler og produktionsskoler.

- Flere af de her elever har oddsene mod 
sig. De kommer eksempelvis fra familier, hvor 
man ikke har tradition for at uddanne sig, 
og det kan i sig selv gøre det svært at gen-
nemføre en uddannelse. Og hvis de unge 
også skal slås med psykiske problemer, bli-
ver det i hvert fald ikke nemmere. Derfor 
giver vi nu en række skoler en hjælpende 
hånd til at få eleverne til at trives bedre og 
forebygge, at de udvikler psykiske lidelser, 
udtalte sundhedsminister Nick Hækkerup 
dengang i en pressemeddelelse, der blev 
citeret i flere medier.

Med en sådan melding kunne man forle-
des til at tro, at sundhedsministeren netop 
havde bevilget 23 millioner kroner til ele-
vernes mentale sundhed, og at det på den 
måde var besluttet at give en ny pose penge 
til området.

Det er dog ikke tilfældet.
Beslutningen blev truffet i oktober 2012 

i forbindelse med de årlige forhandlinger om 
satspuljen, som alle partier i folketinget med 
undtagelse af Enhedslisten stod bag. Også 
dengang blev der sendt pressemeddelelser 
ud om, at de psykisk sårbare unge nu skulle 
have mere hjælp. Dengang var det Astrid 
Kragh, der som sundhedsminister glædede 
sig over resultatet. Imens var Nick Hække-
rup som forsvarsminister sandsynligvis mere 
optaget af, at de danske styrker i Afghani-
stan netop i de dage overdrog en fange til 
de afghanske myndigheder, hvilket førte til 
en del debat herhjemme.

Med andre ord er det ikke en nyhed, at 
der er bevilget penge til området. Nu bliver 
pengene bare brugt i virkelighedens verden.

Politikere viser handlekraft
Eksemplet fra Ministeriet for Sundhed og 
Forebyggelse er måske det seneste, men 
langt fra det eneste. Eksempelvis er milli-
ardbeløb fløjet rundt i luften, når partierne 

bag de seneste års vækstpakker har frem-
lagt nye investeringer. I april 2013 blev alle 
folketingets partier med undtagelse af En-
hedslisten enige om en vækstpakke, der 
som et delelement skulle give en milliard 
kroner til ”mere og bedre voksen- og efter-
uddannelse”. Pengene bliver omtalt igen, da 
regeringen sammen med LO og DA drøf-
ter, hvordan de konkret skal bruges, og da 
endnu en vækstpakke bliver fremlagt i juni 
2014, optræder der igen en milliard kroner 
til samme formål – altså uden at der er kom-
met nye penge på bordet.

Fremgangsmåden med at pengene bli-
ver præsenteret flere gange, er helt normal 
blandt politikere og i ministerier, forklarer 
lektor Johannes Andersen fra Aalborg Uni-
versitet. Han er dog overbevist om, at det 
er svært for de fleste danskere at gennem-
skue, at de penge politikerne tager æren for, 
ofte er bevilget lang tid i forvejen og måske 
af helt andre politikere.

Politikerne bruger lejligheden til at vise 
handlekraft, mener lektoren.

Politikere smykker sig 
med oppustede fjer

når politikerne bevilger penge, er de samme penge ofte 
bevilget f lere gange før. I juni fortalte sundhedsministeren, at 
han bevilgede 23 millioner kroner til unges mentale sundhed. 
I virkeligheden var beslutningen truffet to år tidligere. Den 
almindelige dansker ved ikke, at pengene er de samme, vurderer 
samfundsforsker, mens pressechef kalder metoden helt naturlig.

{  af Mikkel kaMp }
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- De viser, at de gør noget, og det er på 
den ene side rigtigt, fordi de penge, som 
tidligere er bevilget, nu bliver brugt. På den 
anden side er det ikke rigtigt, for de gør jo 
ikke noget reelt. Beslutningen om at bruge 
pengene er truffet for længe siden, siger 
Johannes Andersen.

Politikerne kunne blive bedre til at for-
tælle, hvor pengene kommer fra, mener han.

- Jeg vil ikke sige, at politikerne pynter 
sig med lånte fjer, men de pynter sig med 
fjer, der er pustet op til at være større, end 
de egentlig burde være, siger Johannes An-
dersen, der dog ikke umiddelbart kan pege 
på alternative metoder.

- Det er vist bare sådan, det er, siger han.

Ministeren tager æren
Det er helt korrekt, at penge, der er bevilget 
via satspuljen, bliver omtalt flere gange, for-

tæller Thomas Bille Winkel, der er presse-
chef i Ministeriet for Sundhed og Forebyg-
gelse. Samtidig er det helt naturligt.

- Når aftalen om satspuljen er forhand-
let hjem, vil man gå ud og præsentere den 
og fortælle, hvad pengene går til. Næste 
gang, man omtaler historien, er, når der 
skal findes aktører til at føre projekterne 
ud i livet. Tredje gang er, når det er beslut-
tet, hvor pengene konkret skal bruges ... når 
pengene reelt skal ud at arbejde, siger han.

Det er også oplagt, at den siddende mi-
nister tager æren, selv om han reelt ikke 
har været en del af beslutningen om at be-
vilge pengene.

- En ny minister skal også fra dag et stå 
på mål for de sager, som pressen skriver 
kritisk om. Derfor er det klart, at man også 
fortæller den gode, positive historie, siger 
Thomas Bille Winkel og tilføjer, at det langt 

fra altid er ministerierne eller politikerne, der 
står bag, når det i pressen fremstår som om, 
der er bevilget nye penge, uden at det re-
elt er tilfældet.

- Når der for eksempel er bevilget penge 
fra satspuljen, og man har fundet ud af, 
hvilke kommuner der får støtte til projek-
terne, fortæller de lokale medier om det. 
Og på det tidspunkt er det nyt, at netop 
den kommune har fået penge til et projekt,  
siger pressechefen. 
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Vreden  
ulmer i klasselokalerne

{  af Mikkel kaMp -  foto: Helene Bagger }
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elever bliver vrede og har svært ved at styre temperamentet. Det oplever lærere jævnligt - på alle 
skoleformer. Men skolerne tackler det vidt forskelligt. Enkelte gennemfører kurser i vredeshåndtering, 
andre har tilknyttet en psykolog, mens andre igen håndterer vreden i den daglige snak med eleverne.

U
ngdomsskoler. Erhvervs-
skoler. Daghøjskoler. 
Overalt findes der en-
kelte elever, som har 
så svært ved at hånd-
tere vrede, at det giver 
problemer for dem selv, 

for deres klassekammerater og for lærerne.
Det oplever man blandt andet på er-

hvervsskolen Selandia i Slagelse.
- Der går mange vrede unge menne-

sker rundt. De unge bliver vrede på hinan-
den, på lærere, vejledere eller på udstyret i 
autoværkstedet, hvis det ikke gør, som ele-
verne mener, det skal, siger Janni Risager 
Jensen, som er den ene af to psykologer, 
der er tilknyttet skolen.

Vreden, og de handlinger den udløser, 
har konsekvenser.

- Det virker negativt på klassefællesska-
bet og for den enkelte, og nogle gange føler 
lærere sig også truet af voldsomme hand-
linger, fortæller psykologen.

På Hjørring Daghøjskole er vrede kursi-
ster ikke et problem i hverdagen, men i for-
bindelse med kontanthjælpsreformen, hvor 
kontanthjælpsmodtagere under 30 år fik 
et uddannelsespålæg og samtidig fik re-
duceret kontanthjælpen, blev flere af sko-
lens elever vrede.

- Vi oplever både frustration og aggres-
sion, og inden for det seneste års tid har 
vi faktisk politianmeldt to, fordi de truede 
andre i telefonen. Vi var nødt til at trække 

en streg i sandet,  da de sagde noget i stil 
med: ”Jeg ved, hvor du bor.” Men når man 
tænker på, hvem vi arbejder med, oplever 
vi faktisk ikke så meget af den slags, siger 
socialrådgiver John Becker.

Vrede og trusler gavner ikke
Episoderne har ikke fået Hjørring Daghøj-
skole til at indføre særlige forløb med fo-
kus på vrede. I stedet håndterer de det i 
hverdagen.

- Vi snakker med dem om, at vrede og 
trusler aldrig gavner deres sag, og viser dem, 
hvad der er normal, accepteret adfærd, si-
ger John Becker.

Der er dog en enkelt undtagelse. Dag-
højskolen har et hold for unge med ADHD, 
hvor der generelt er fokus på, hvordan man 
begår sig. En del af kurset handler om at 
holde sine aggressioner i ro. Det arbejder 
man blandt andet med via mindfulness og 
ved simpelthen at snakke med eleverne.

- På en daghøjskole har vi i høj grad fo-
kus på dannelse og mindre på uddannelse. 
Der skal være overensstemmelse mellem, 
hvad de tænker, og hvad de siger og gør. 
En del af det er at holde temperamentet i 
ro, fortæller John Becker.

Man kan ikke bare styre sig
På Selandia kan elever få hjælp hos skolens 
to psykologer eller af lærere og vejledere.

- Heldigvis ved eleverne godt selv, når de 
har problemet, og vi har fokus på at hjælpe 

teMa

Der går mange  
vrede unge rundt



14 uddannelsesbladet 09-2014

dem, siger Janni Risager Jensen og under-
streger, at vrede er meget mere end vold-
somme handlinger.

- Vi reagerer ofte på handlinger, men 
vrede er kompleks, og man kan ikke bare 
styre sig. Jeg taler med mange vejledere om, 
hvad vrede er for noget. Det er både følel-
ser og handlinger på baggrund af handle-
impulser. Vi kan rykke noget, når vi ser på, 
hvilke handlinger der udløser vreden. Der 
findes ikke et quickfix, siger hun.

De fleste elever taler dog ikke med psy-
kologerne, men med lærerne, der har fået 
gode råd af de professionelle.

- Nogle er gode til at sige til en elev, at 
han har problemer med temperamentet, 
som de måske kan hjælpe ham med. De går 
i dialog om, hvad der udløser vreden. Den 
dialog fungerer bedst, når eleven er faldet 
ned. De snakker om, hvad eleven kan gøre, 
når vreden er på vej. Står man for eksem-
pel i et køkken, hvor der er mange skarpe 
knive, kan det være en god ide at gå ud, si-
ger Janni Risager Jensen.

Vreden giver mening
I efteråret 2011 henvendte en elev sig til 
personalet på Rødovre Ungdomsskole. Han 
havde svært ved at styre sit temperament 
og ville gerne have hjælp til at håndtere sit 
problem. Skolen undersøgte, om der var eg-
nede tilbud, men de fandt ikke nogen, der 
passede til målgruppen. Derfor udviklede 
man selv Diamantforløbet, hvor elever får 
hjælp til at håndtere aggressioner.

Det var der også behov for på andre ud-
dannelser. Siden har folkene bag uddannet 
80 professionelle fra blandt andet folkesko-
ler, ungdomsskoler og forskellige voksen-
uddannelser i at gennemføre diamantforløb, 
fortæller psykolog Maria Dressler, der er af-
delingsleder på Rødovre Ungdomsskole.

Selve undervisningsforløbet for de unge 
er en blanding af fysiske øvelser, mindful-
ness og undervisning i at forstå, hvad der 
hos den enkelte udløser vrede, og hvordan 
den kan dæmpes. Samtidig afprøver de unge 
gennem øvelser, hvor de blandt andet be-
vidst bliver provokeret, hvordan de kan hånd-
tere følelserne, inden de kommer helt i kog.

Det teoretiske grundlag er således både 
en kognitiv tilgang, men også traumeteori, 
der tager udgangspunkt i, at handlinger ud 
fra den enkeltes forståelse på det tidspunkt, 
de bliver udført, altid giver mening.

- Vi arbejder meget med at gøre dem 
bevidste om sammenhænge. Vi har den 
grundforståelse, at det altid giver mening, 
når elever reagerer, som de gør. En aggres-
siv handling virker selvfølgelig umiddelbart 
uforståelig, men når man går bagom hand-
lingen, og ser på de unges tidligere hand-
lemønstre, historie og situation, og de for-
tæller, hvad de tænkte, giver det mening, 
siger Maria Dressler.

Eleverne på forløbet har oplevet, at de 
kan bruge det.

- De unge siger selv, at det virker, og vi 
får gode evalueringer, så meget tyder på det. 
Men vi har ikke undersøgelser, der viser, om 
forløbet virker på lang sigt, eller hvilken ef-
fekt det har, når andre professionelle bru-
ger metoderne. Vi arbejder dog på at ud-
vikle et evalueringsværktøj, så vi kan få den 
viden, fortæller Maria Dressler.

Møder de unge, hvor de er
På Gøglerskolen i Aarhus møder man ikke 
ofte vrede elever, men det sker. En del af 
eleverne har oplevet svigt fra familien eller 
samfundet, og nogle af de tosprogede ele-
ver er i klemme mellem to kulturer. Vrede må 
ses som en naturlig reaktion, når hverdagen 
bliver uoverskuelig eller urimelig, forklarer 

produktionsskolens leder P.C. Asmussen.
- Vreden er en del af vores følelsesre-

gister, så det ville være underligt, hvis den 
ikke var der. Samtidig er det vores opgave 
at arbejde med de unge mennesker, så de 
lærer at håndtere vreden. Det gør vi blandt 
andet via rapmusik, som på mange må-
der handler om at håndtere vrede og om-
danne den til kunst, ligesom man i hiphop 
kan battle på dans i stedet for at gøre det 
mere fysisk, siger han.

Selv om en del kursister bærer vreden i 
sig, er det ikke ofte, de koger over, men det 
sker. Derfor har skolen i samarbejde med 
SSP udviklet et system for konflikthåndte-
ring. Det har først og fremmest fokus på at 
udvikle en kultur, hvor konflikter ikke op-
står, men elever og lærere lærer også kon-
krete redskaber.

I hverdagen er udgangspunktet at møde 
de unge dér, hvor de er. Det kan være van-
skeligt for en underviser, som måske selv 
kommer fra en anden baggrund, men her 
er det en fordel at mange lærere på skolen 
har stor erfaring med målgruppen.

- Vi har en del elever med arabisk bag-
grund. Vi har sat cirkusforestillinger op i 
Mellemøsten, og flere medarbejdere ta-
ler også noget arabisk. Det giver respekt 
i forhold til dem med arabisk baggrund og 
betyder, at lærerne bedre forstår de unges 
baggrund. Det giver færre konflikter, siger 
P.C Asmussen. 

flere får hjælp til at håndtere vrede 
Psykologer	og	andre	behandlere	oplever,	at	flere	og	flere	søger	hjælp	til	at	håndtere	vrede.	Det	kan	
være vrede over for kollegerne, verbale slagsmål i familien eller ukontrollabel vrede i eksempel-
vis	trafikken.	Der	findes	ikke	et	samlet	overblik	over,	hvor	mange	der	får	hjælp,	men	sidste	år	kon-
taktede	Kristeligt	Dagblad	en	række	behandlere,	der	bekræftede	tendensen.
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Gode råd  
om at hjælpe 
vrede elever

Vrede er mere end handlinger
Vi reagerer ofte på handlinger, 
men skal man virkelig hjælpe ele-
ven, skal man bag om handlin-
gen	og	finde	ud	af,	hvad	der	udlø-
ser	vreden.

Tal åbent om vreden
Sig til eleven, at du oplever, at han 
har problemer med temperamen-
tet, og at du gerne vil hjælpe ham 
med	det.

Hold dig i ro
hvis en elev er ved at køre op, så 
forsøg at lade være med at køre 
med.	Hvis	du	holder	dig	 i	 ro,	sti-
ger	sandsynligheden	for,	at	situa-
tionen	ikke	udvikler	sig.

Giv eleven handlemuligheder
Find sammen med eleven ud af, 
hvad der kan udløse raseri, og 
hvordan	eleven	 føler	det	 rent	 fy-
sisk,	lige	inden	han	går	amok.	Den	
større bevidsthed om, hvordan det 
føles	 rent	 fysisk,	kan	give	eleven	
mere tid til at gå væk eller nå at 
overveje konsekvenserne af eksem-
pelvis	at	slå	en	anden.

Før en ligeværdig dialog
Det er væsentligt at føre en ligevær-
dig	dialog.	Tag	udgangspunkt	i	at	
vrede hos både lærere og elever gi-
ver mening ud fra den position, de 
hver	især	står	i.

Vent til eleven er kølet ned
En elev, der er oppe i det røde felt, 
er sjældent modtagelig for en for-
nuftig	dialog.	Vent	 til	han	er	 fal-
det	ned.

Mød de unge, hvor de er
Mange	aggressioner	kan	forebygges	
ved at være anerkendende og møde 
de	unge	der,	hvor	de	er.

Søg hjælp
Er elevens vrede voldsom, så søg 
råd og vejledning hos professio-
nelle.	Overbevis	 eventuelt	 eleven	
om, at han skal søge hjælp til pro-
blemet.
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i Heltidsundervisningen 
ungnorddjurs lærer unge 
at beherske deres vrede ved 
hjælp af metoden Aggression 
Replacement Training. 
Eleverne bliver bedre til at 
mærke, når temperamentet 
nærmer sig kogepunktet, og 
lærer strategier til at undgå, 
at det sker.

Nogle har truet med en kniv. Andre 
har tæsket klassekammerater eller 
slået en lærer. Der er flere grunde til, 

at unge har skiftet folkeskolen ud med Hel-
tidsundervisningen UngNorddjurs i Grenaa. 
En del af eleverne har det fællestræk, at de 
har svært ved at styre deres temperament.

- Man bliver visiteret til at gå hos os, hvis 
det ikke fungerer i folkeskolen. I folkesko-
len skal man indordne sig, og hvis det ikke 
fungerer, kan man som nogle af vores ele-
ver blive presset ud i at gøre noget meget 
uhensigtsmæssigt, siger leder af heltidsun-
dervisningen Klaus Knudsen.

For at hjælpe eleverne til at tøjle vreden 
har skolen det seneste år indført Aggres-
sion Replacement Training (A.R.T.). Meto-
den er udviklet i USA, hvor den blandt andet 
bruges i fængsler, og videreudviklet i Norge 
i en version, der passer bedre til nordiske 
forhold. For omkring to år siden blev Klaus 
Knudsen opmærksom på de norske erfa-
ringer, og siden er han og to lærere blevet 
uddannet i metoden.

I løbet af et lille halvt år deltager eleverne 
i ti sessioner, der foregår efter en nogen-

lunde fast struktur. Instruktøren gennem-
går teori, som er relevant for dagens pro-
gram. Herefter gennemfører eleverne for-
skellige rollespil, hvor de eksempelvis gen-
oplever en episode, der har fået en elev til at 
reagere aggressivt, eller de kan diskutere et 
moralsk dilemma. Mellem sessionerne får 
eleverne personlige lektier for, så de kan 
arbejde med det, de hver især har brug for.

Indholdsmæssigt har A.R.T. tre hoved-
komponenter: træning i sociale færdighe-
der, kontrol af vrede og træning i moralsk 
ræsonnement. Elementerne spiller sam-
men, så den unge ikke bare bliver bedre 
til at kontrollere sin vrede, men også bedre 
kan gennemskue konsekvenserne af sine 
handlinger og bliver bedre til at begå sig  
socialt, så antallet af positive møder med 
andre mennesker stiger. I det hele taget 
skal træningen ikke bare lære eleverne at 
kontrollere vreden, men også give dem al-
ternativer til at reagere aggressivt over for 
andre mennesker.

oplever færre konflikter
16-årige Andreas Frederiksen har gennem-
ført alle ti sessioner. Til at begynde med syn-
tes han, at det virkede en smule fjollet, men 
i dag er han glad for både forløb og resultat.

- Jeg kommer i færre konflikter, og det 
går heller ikke, at jeg kommer op at slås nu. 
Jeg er over 15 år, så hvis jeg ikke var blevet 
bedre til at styre mig, havde jeg nok været 
i fængsel et par gange, siger eleven fra ni-
ende klasse.

Han har stadig svært ved at holde tem-
peramentet i ro, hvis nogen generer hans 
familie, men der er sket forbedringer.

- Hvis folk tidligere sagde noget dår-
ligt om mig, tændte jeg af. Det gør jeg ikke 

Unge lærer at holde vreden 
under kogepunktet
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mere. Nu lukker jeg øjnene, tæller til ti, og 
så går jeg, siger Andreas Frederiksen og til-
føjer, at han bagefter i bogstaveligste for-
stand glemmer det.

- Det er ligesom, hvis man ikke gider lave 
lektier. Så kan man godt glemme det helt 
rigtigt, siger han.

Gentager rigtige konflikter
Vejen til bedre at styre temperamentet er 
gået gennem ti sessioner med de to lærere 
Lise Thastum og Thomas Sørensen, der er 
uddannede A.R.T.-instruktører. Andreas Fre-
deriksen har sammen med fem andre ele-
ver lært, hvordan netop deres vrede bliver 
fremmet eller hæmmet, og de har øvet me-
toder til at håndtere, når temperamentet er 
på vej til at koge. De unge bliver mere be-
vidste om, hvad der sker, og dermed kan 
de nå at reagere, når de mærker, at vreden  
er på vej.

Andreas Frederiksen har for eksempel 
været i klammeri i en bus, hvor han blev pro-
vokeret. Den situation er blevet gentaget i 
et rollespil på kurset, hvor Andreas Frede-
riksen undervejs fortalte, hvad han tænkte, 
og hvordan han gerne ville reagere, så si-
tuationen kunne udvikle sig mindre vold-
somt, end den gjorde i virkeligheden. På 
den måde får eleverne i en tryg ramme 
træning i at håndtere de svære situationer, 
og selv om konflikterne ikke er ægte, kan 
følelserne komme i kog. Derfor afsluttes 
hver session med, at eleverne giver hinan-
den hånden, så rollespillet ikke tages med 
ud i virkeligheden.

Træningen i sociale færdigheder er me-
get konkret. A.R.T. opererer med 50 sociale  
færdigheder, unge skal mestre for at kunne 
begå sig. Det er blandt andet at kunne præ-

sentere sig selv for nye mennesker og sige 
tak for mad, men også at hævde sine rettig-
heder og tackle gruppepres. Lærerne væl-
ger, hvad der er relevant at arbejde med i 
forhold til den konkrete gruppe elever.

Budskaberne trænger ind
Det er en stor fordel at arbejde med de unge 
i trygge rammer, fortæller Thomas Sørensen.

- Normalt får man ofte først fat i unge, 
når de har gjort noget galt. Så fortæller 
vi bagefter, at de skal lade være. Her ta-
ger vi dem ud og arbejder med dem, alle-
rede inden situationen opstår. Vi taler med 
dem, mens de er rolige, og kan derfor me-
get bedre trænge ind med vores budska-
ber, siger læreren og tilføjer, at da trænin-
gen i A.R.T. foregår i grupper, er det langt 
fra kun lærerne, budskaberne kommer fra.

- Ofte kommer en af de andre elever 
med et godt råd eller siger sin mening om 
noget. Det virker ofte bedre end vores vel-
menende råd.

De positive budskaber kan i nogle til-
fælde brede sig som ringe i vandet, både til 
elever på skolen, som endnu ikke selv har 
været på kurset, og familien.

- Flere har for eksempel sagt noget i stil 
med, at deres mor altid er sur om aftenen. 
Nogle af dem har senere fortalt mig, at de 
har forsøgt sig med at sige tak for mad, og 
så er moren pludselig glad om aftenen, si-
ger Thomas Sørensen.

Der er tavshedspligt for eleverne på hol-
det forstået på den måde, at de gerne må 
fortælle, hvilke emner de arbejder med, 
men de må ikke nævne konkrete eksem-
pler, som de andre på holdet er kommet 
med. Det fungerer.

- Der er endnu ikke nogen, som har for-

talt andre for meget om, hvad der er blevet 
sagt på møderne. De tager det dybt seri-
øst, fortæller Thomas Sørensen.

Generelt er det vigtigt, at både lærere 
og elever stoler på hinanden.

- Det er afgørende, at jeg har en god 
relation til de unge. Det betyder rigtig me-
get, for det er helt anderledes end at un-
dervise i matematik eller motorlære, siger 
Thomas Sørensen.

Skal møde om morgenen
En af de store udfordringer i arbejdet med 
de unge er at få dem til at møde i skole.

- Vi skal have dem herhen, for at vi kan 
undervise dem, men det kan være svært 
med de skoletrætte elever. Derfor yder vi 
en slags service især i begyndelsen. Vi rin-
ger til dem og den slags for at få dem her-
hen. Efter et stykke tid bliver det typisk let-
tere, og de begynder at møde mere sta-
bilt, siger han.

En anden forudsætning for succes er, at 
det omkringliggende miljø får at vide, hvad 
der foregår, forklarer Klaus Knudsen.

- De andre elever skal vide, hvad de la-
ver, når de træner A.R.T., ellers går de og 
undrer sig over, at nogle elever bliver taget 
ud til anden undervisning, hvor de måske 
oven i købet får kage. Samtidig er det vig-
tigt, at forældre bliver inddraget, så de kan 
bakke op og også lærer noget af det. Der 
er et element af forældreundervisning i det, 
forklarer han. 

teMa

vidste du, at vrede er en af kristendommens syv dødssynder? 
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gode råd til vrede lærere 

Fortæl, at du er vred
Bring	det	på	bane	på	en	ordentlig	måde.	Det	er	naturligt	
at	blive	vred	i	relationsarbejde.	Lad	være	med	at	råbe	eller	
skælde ud, men fortæl, at du er blevet vred, og at vreden 
ikke	skyldes	eleven,	men	dig	selv.	Undgå	skyld	og	skam,	
da	det	kan	have	den	modsatte	effekt	af	den,	du	ønsker.

Vær nysgerrig
Vær	nysgerrig	på,	hvad	der	udløser	din	vrede.	Har	du	en	
idé om, hvorfor du blev vred, er du bedre forberedt næ-
ste	gang,	du	skal	ind	til	den	samme	klasse.

Før en ligeværdig dialog
Det	er	væsentligt	at	føre	en	ligeværdig	dialog.	Fortæl,	at	
du	er	blevet	vred,	ligesom	eleven	måske	også	blev.	Tag	
udgangspunkt i, at vrede hos både lærer og elev giver me-
ning	ud	fra	den	position,	I	hver	især	står	i.

Smed mens jernet er koldt
Det	lykkes	sjældent	at	føre	en	konstruktiv	dialog,	når	du	
er	vred.	Udskyd	det	til	senere,	når	både	du	og	eleven	er	
faldet	ned.	Er	en	situation	blevet	tilspidset,	behøver	pro-
blemerne	ikke	at	blive	løst	nu	og	her.

Lærere 
må gerne 
være 
vrede
nogle lærere søger hjælp for at 
håndtere vrede, mens andre i første 
omgang ikke mener, at de har ansvaret 
for, at en konflikt er eskaleret. Lærere 
må dog gerne blive vrede og vise det, 
mener skoleleder og psykologer.

Elever kan være så provokerende, at undervisere ikke kan bevare 
det kølige overblik. Og det skal der være plads til, mener leder 
af Gøglerskolen P.C. Asmussen.

- Vi har den generelle politik, at vi prøver at være personlige. Det be-
tyder også, at vi kan komme til at slå en skævert. Vi har brug for ansatte, 
der sætter sig selv i spil. Det kan godt være, at vores lærere diskuterer 
indbyrdes, mens eleverne hører det. Det er o.k., hvis de bare samler op 
på det bagefter, siger lederen af den århusianske produktionsskole.

Også på erhvervsskolen Selandia i Slagelse kan temperamentet 
løbe af med lærerne. Skolen har en åben telefonrådgivning, hvor både 
elever og undervisere kan få gode råd af to psykologer, der er tilknyt-
tet skolen. Her henvender lærere sig indimellem, fordi de selv synes, 
at de har svært ved at styre temperamentet.

- Nogle lærere bliver stjernetossede, når elever gør noget på en be-
stemt måde, og det vil lærerne gerne gøre noget ved. De henvender 
sig og spørger, hvad de kan gøre, siger Janni Risager Jensen, som er 
den ene af to psykologer, der er tilknyttet skolen. Ligesom eleverne 
får lærerne blandt andet det råd, at de skal forsøge at finde frem til, 
hvad der udløser vreden hos dem og i øvrigt acceptere, at vrede er en 
naturlig del af følelsesregistret.

Lægger skylden hos eleven
De samme råd møder undervisere, der bliver uddannet til at lede Dia-
mantforløbet i vredeshåndtering, som er udviklet på Rødovre Ung-
domsskole.

Som en del af forløbet arbejder kursisterne fra forskellige uddan-
nelsesinstitutioner med at forstå og håndtere deres egen vrede, der 
hos nogle viser sig i klasseværelset. Der er dog stor forskel på, hvor 
bevidste kursisterne er om deres egen rolle, når en konflikt med en 
elev eskalerer, fortæller psykolog Maria Dressler.

- På hvert hold har vi et par stykker, der fortæller, at de er i god 
kontakt med deres vrede. De ved godt, at de nogle gange er med til 
at køre en konflikt op i stedet for ned. Omvendt møder vi også lærere, 
der oplever, at eleven har ansvaret for konflikten og siger: Han kørte 
op, så jeg kunne ikke gøre andet end det, jeg gjorde, siger afdelings-
lederen på Rødovre Ungdomsskole.

Ofte er der andre muligheder end at optrappe en konflikt, men der 
kan opstå uhensigtsmæssige mønstre mellem lærere og elever, der 
kan have en forstærkende effekt på en elevs negative adfærd.

- Det betyder, at en lærer stik imod sin hensigt kan være med til at 
opretholde en uønsket adfærd og måske oven i købet forstærker den, 
forklarer Maria Dressler.

Det betyder dog ikke, at man ikke må have følelser med på job.
- Det kan ikke undgås. Vi bliver sure, kede af det og så videre. Det 

er altid en fordel at lade være med at råbe og skrige, men vrede er en 
præmis, når vi arbejder med mennesker, og derfor kan vi lige så godt 
tale om det – også med eleverne, siger Maria Dressler. 
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ungdomsuddannelser skal udvikle campus-tankegangen, men behøver ikke at f lytte 
sammen, regeringen vil indføre et socialt taxameter, og en analyse af det trængte AMU-område 
bliver ikke gennemført før 2016, fortalte undervisningsministeren på Mercantec i Viborg.

Uddannelsesinstitutioner skal arbejde 
tættere sammen og gerne etablere 
et egentligt campus. Men de må selv 

bestemme, om de vil flytte sammen. Sådan 
lød et af budskaberne, da undervisningsmi-
nister Christine Antorini den 8. august gæ-
stede erhvervsskolen Mercantec i Viborg, 
hvor samtlige medarbejdere var samlet til 
skolens årlige strategidag.

- Vi skal trække på det bedste fra hinan-
den, uden at skolerne bliver en grå, ensar-
tet leverpostej. Det handler om pædagogik 
og undervisning og ikke nødvendigvis om, 
hvorvidt uddannelsesinstitutionerne fysisk 
er placeret det samme sted. Nogle har for-
stået vores planer som om, at alle nu skal 
fusionere. Det er ikke tanken. Det er op til 
de enkelte institutioner, hvordan de vil sam-
arbejde. Men nu laver vi en kortlægning af 
campus, der kan pege på fordele og barri-
erer, siger Christine Antorini.

Ministeriet vil i det hele taget blive klo-
gere på, hvad det betyder for eleverne, at 
de går på et campus.

- Vi vil skaffe mere viden om, hvad det 
betyder at være på et campus. For eksem-
pel skal vi undersøge, om eleverne bliver 
dygtigere af det. Vi har en fornemmelse 
og nogle indikationer af, at det både kan 
hæve det faglige niveau og sænke frafal-
det. Hvis en elev stopper på en uddannelse, 
kan man eksempelvis hurtigt få ham over 
på en anden uddannelse. Men vi indhenter 
mere konkret viden, siger hun.

100 procent skal tage en  
ungdomsuddannelse
Ministeren understregede vigtigheden af, at 

flest muligt tager en ungdomsuddannelse.
- I virkeligheden skulle vores målsætning 

ikke være, at 95 procent af en årgang tager 
en ungdomsuddannelse. Det skulle nærmere 
være 100 procent, for en ungdomsuddan-
nelse er ekstremt vigtig for at blive livsdu-
elig. For eksempel har ni ud af ti unge un-
der 25 år på kontanthjælp det fællestræk, 
at de ikke har en ungdomsuddannelse, si-
ger hun og understreger, at hun ikke lan-
cerer en ny officiel målsætning om, at alle 
skal have en ungdomsuddannelse.

- Vi har 95 procents-målsætningen, som 
er god, fordi vi er kommet tættere på. De 
100 procent er mere for at lege med tan-
ken om, hvad der skal til, for at endnu flere 
får en ungdomsuddannelse. Vi har jo STU, 
som blandt andet er oprettet, så mennesker 
med fysiske og psykiske handicap kan ud-
danne sig. Måske kan man tænke sig frem 
til andre måder som supplement.

Socialt taxameter på vej
På årets Sorø-møde lancerede Christine 
Antorini regeringens planer om at indføre 
et socialt taxameter, så uddannelsesin-
stitutioner med mange unge, der har det 
svært, også får flere penge. I Viborg uddy-
bede hun planerne.

- Vi ved, at hvis der ikke er en uddannel-
sestradition i hjemmet, slår det desværre 
igennem i forhold til, om man gennemfø-
rer en uddannelse. Derfor vil vi foreslå et 
socialt taxameter, som kompenserer for, at 
nogle elever skal have en mere håndholdt 
uddannelse, siger Christine Antorini og un-
derstreger, at forslaget først skal forhandles 
hjem i forbindelse med finansloven.

Det sociale taxameter skal følge den en-
kelte elev, og samtidig er planen, at der skal 
ske en lille omfordeling fra det almene gym-
nasium til erhvervsskolerne. Man afgør, om 
en elev kan udløse ekstra penge, ved at se 
på resultatet fra folkeskolens afgangsprøve.

- Vi har undersøgt sagen og kigget på, 
hvilke socioøkonomiske faktorer vi kan vur-
dere ud fra. Vi har fundet ud af, at den bed-
ste enkeltstående indikator for, om elever 
gennemfører en ungdomsuddannelse, er 
den unges karakterer fra folkeskolen, for-
tæller ministeren.

Analyse af AMU i 2016
Både for folk med uddannelse og dem, der 
ikke har en, er AMU en mulighed for at blive 
opkvalificeret. AMU har dog store økono-
miske problemer, erkender undervisnings-
ministeren.

- AMU har haft det svært, men vi har af-
sat en milliard til at styrke voksen- og efter-
uddannelse, og to tredjedele af de penge 
går til AMU. Forhåbentlig giver det et boost 
til aktiviteten, siger hun.

Også en kulegravning af det økonomisk 
trængte AMU-område er på vej. Analysen 
kommer dog først til at foregå i 2016. 

- Vi har sat en række initiativer i søen 
– blandt andet hævet taksterne på nogle 
områder. Skal vi lave et seriøst styrings- og 
taksteftersyn, må vi først kende konsekven-
serne af de nye tiltag. Derfor skal vi kende 
regnskaberne for 2015, før vi endelig gen-
nemfører analysen i 2016. Det handler om 
at måle den virkelighed, der faktisk eksiste-
rer, siger Christine Antorini. 

Undervisningsministeren  
har flere initiativer på vej

{  af Mikkel kaMp }
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Drik varm chokolade om morgenen 

FUP eller FAKTA - om overvågning på jobbet

Lærerinder skal til gynækolog før skolestart

Endelig kom den perfekte undskyldning for at drik-
ke kakao fra morgenstunden. Varm chokolade løfter 
nemlig både humøret og opmærksomheden. Det skri-
ver avisen.dk med henvisning til forskere, som har stu-
deret matematikstuderende, der var i gang med ma-
tematikopgaver: Når de studerende drak kakao, blev 
de skarpere og hurtigere. Hvis du også kommer lidt 
minimælk i din kakao, er det en perfekt start på da-
gen. Proteinerne og kulhydraterne fra kakaomælken 
vil nemlig stabilisere dit blodsukker frem til frokost, og 
dermed vil dit humør også holde skansen.

ledelsen på en arbejdsplads har fri adgang til at registrere, hvem en medarbejder  
ringer	til	i	arbejdstiden.

Ledelsen	må	godt	overvåge	arbejdspladsen	med	videokameraer.

Det	er	forbudt	at	optage	en	telefonsamtale,	uden	at	den,	man	taler	med,	ved	det.

Ledelsen	må	godt	læse	en	medarbejders	mail,	uden	at	medarbejderen	ved	det.

Ledelsen	har	ret	til	at	registrere,	hvordan	en	medarbejder	bruger	internettet.

Hvis du er kvinde og vil have et job som skolelærer i den brasilian-
ske storby São Paolo, så skal du forberede dig på en lidt utraditi-
onel ansøgningsproces. Det er nemlig ikke nok at fremvise eksa-
mensbevis og cv. Du skal også kunne bevise, at du er sund og rask, 
og det kræver blandt andet, at du får foretaget en såkaldt smear-
test, der viser, om du har kræft. Og den test bliver lavet hos gynæ-
kologen. Den eneste måde, kvindelige ansøgere kan smutte uden 
om briksen hos gynækologen, er, hvis de af deres læge får en er-
klæring på, at de aldrig har været seksuelt aktive. Ifølge mx.dk, der 
har The Telegraph som kilde, protesterer brasilianske kvinderets-
forkæmpere over kravene. Mænd over 40 år skal have lavet en pro-
stataundersøgelse.

1

2

3

4

5

faktafup

SVAR:
1.  FUP. Ledelsen må som udgangspunkt ikke registrere, hvem en medarbejder ringer til eller hvorfor. Man kan dog lave lokale aftaler om brugen af tele-

fon, men disse bør være så rimelige som muligt og forenelige med det daglige arbejde.
2.  FAKTA. Men der skal skiltes med, at der overvåges, og medarbejderne skal varsles mindst seks uger i forvejen. Den enkelte medarbejder må dog ikke 

overvåges, og man må heller ikke krænke medarbejdernes privatsfære ved for eksempel at overvåge baderum eller toiletter. Skal et enmandskontor 
overvåges, skal ledelsen have tilladelse fra medarbejderen.

3.  FUP. Man må godt optage en telefonsamtale, hvis man selv er den ene samtalepart. Man må også godt optage telefonsamtaler mellem andre, hvis 
mindst den ene samtalepart ved det og har givet samtykke.

4.  FUP. En leder må kun læse en medarbejders mail, hvis medarbejderen informeres om det. Men mails mærket PRIVAT eller PERSONLIG skal lederen 
altid holde sig fra - også selv om man har en aftale om, at man ikke må sende privat post fra sin arbejdsmail.

5.  FAKTA. Medarbejdere har dog ret til at vide, hvilke oplysninger der bliver samlet ind, og hvordan de bliver brugt.

Se svarene nedenfor.
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SUDokU LEt SUDokU SVæR

Psykologer oplever, at flere og flere søger hjælp til at håndtere vrede.
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Hvilke tanker gør du dig forud for det 
kommende skoleår?

- Jeg står lidt med en følelse af 
kaos: Hvad er forventningerne til mig, og 
hvad har jeg ressourcer til? Det er svært 
at arbejde under. Jeg ved, hvad jeg skal, 
men ikke hvornår og hvordan. Før havde vi 
for eksempel en forberedelsespulje og en 
fast rettereduktion, men nu har vi bare fået 
nogle procenter til de enkelte fag. Det ska-
ber en uigennemsigtighed i forhold til res-
sourcefordelingen, og det giver en utryg-
hed oven i alt det nye.

- Jeg er ikke skræmt af at skulle have en 
fast arbejdstid, tværtimod, men der er ge-
nerelt nok et manglende kendskab til vo-
res hverdag fra samfundets side af. VUC 
er en eksamensskole, og det betyder, at ar-
bejdsopgaverne ikke er ens året igennem. 
Undervisningsperioden er gennemsnitligt 
34 uger. Herefter følger eksamensperio-
den. Derfor mener jeg ikke, at man kan nor-
malisere arbejdstiden med samme antal ti-

Jeg føler mig smidt 
ud på åbent hav

vuc-lærer tina elisabeth Firlings har svært ved at 
gennemskue, hvordan hendes arbejdstid skal hænge 
sammen næste skoleår. Hun er bekymret for, at den 
”normaliserede” arbejdstid enten vil give meget lange 
arbejdsuger eller en ringere kvalitet i undervisningen.

{  af signe DaM lukowski -  foto: Helene Bagger }

VIRkELIGHED

Et nyt skoleår på spritnye betingelser er så småt indledt for de f leste af Uddannelsesforbundets 
medlemmer. Vi har adopteret to af dem: VUC-lærer tina elisabeth firlings fra Silkeborg og 

ungdomsskolelærer seref aras fra Helsingør. Vi vil høre, hvilke tanker og forestillinger de har gjort sig 
forud for det nye skoleår – hvad de eventuelt er bekymrede for eller omvendt glæder sig til. Senere vender 

vi tilbage til dem for at høre, hvordan den nye virkelighed så fungerer i praksis.

Blå bog: 
Tina Elisabeth Firlings,	45	år,	blev	færdigud-
dannet	som	lærer	i	2009	og	har	været	ansat	på	
TH.	Langs	HF	&	VUC	i	Silkeborg	lige	siden.	Un-
derviser i dansk, engelsk og samfundsfag på 
avu-niveau.

mer hver uge, som man har i det private er-
hvervsliv, vi skal tilpasses efter. Der vil være 
flere timer i undervisningsperioden. Så jeg 
er bekymret for, at min ugentlige arbejds-
tid vil blive meget stor i perioder, og om jeg 
vil kunne nå at give den kvalitet i undervis-
ningen, jeg normalt plejer at kunne levere.

Hvad tænker du om at skulle være mere 
til stede på din arbejdsplads?

- Jeg håber, vi kan komme det grænse-
løse arbejde i møde ved at være mere til 
stede. De fleste vælger at være hjemme, 
når de ikke har undervisning, men jeg har 
ønsket at være til stede på skolen 38,9 ti-
mer om ugen næste år. Det er den eneste 
måde at synliggøre over for mig selv og min 
ledelse, hvor meget tid jeg bruger.

- Det seneste år har jeg faktisk valgt 
at forberede mig på skolen for at imøde-
komme de nye vilkår. Men jeg har ikke haft 
en fast arbejdsplads, og det har været svært 
at få plads til alle mine ting. Så jeg er klart 
spændt med hensyn til arbejdsforholdene 

efter sommerferien. Det er jo en forudsæt-
ning for reformen.

Er der noget, du glæder dig til?
- Næste skoleår får kursisterne en lek-

tion mere om ugen i alle kernefag plus eks-
tra støttetimer. Det ser jeg frem til, for kursi-
sterne har brug for flere timer med lærerne. 
Jeg glæder mig også til at kunne bruge kol-
legerne til sparring i forbindelse med de eks-
tra støttetimer. Jeg håber, vi kan få etable-
ret nogle gode rammer med de nye regler, 
men man ændrer ikke en kultur på en gang. 
Det kommer i bølger. 
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Det tager cirka 44 minutter at køre fra 
Nørrebro til Helsingør – afhængig af 
trafikken – og det samme retur ved 

fyraftenstid. Det giver masser af tid for Seref 
Aras, lærer ved Helsingør Ungdomsskole, 
til at overveje, om denne pendling er uma-
gen værd. Han er meget glad for sit job og 
sine kolleger, men med de nye vilkår efter 
sommer vil han alligevel se tiden an. Frem-
over skal han og de 11 kolleger nemlig være 
fuldt til stede på skolen 40 timer om ugen. 
Det vil betyde 42 arbejdsuger om året med 
en arbejdstid, der cirka hedder 8-16 man-
dag til onsdag, 8-17 torsdag og 8-15 fredag.

- Jeg bor i København og har en lille dat-
ter på et år, som jeg skal hente i vuggestue. 
Når jeg får fri klokken 16, kan jeg først hente 
hende klokken 16.45 og om torsdagen slet 
ikke, men er så heldig, at min kone kan gå 
tidligere fra arbejde nogle gange. Et eller 
andet sted må jeg nok sige, at vi bliver nødt 
til at kigge på, hvordan vi fremover kan få 
tingene til at hænge sammen, siger Seref 
Aras og tilføjer, at han ikke kun ser det som 
sit eget ”kæmpeproblem”, men også som et 
generelt samfundsproblem:

- Jeg tror, at mange små skoler i de min-
dre byer – det, man kan kalde det moderne 
udkantsdanmark – vil få det sværere. De læ-
rere, der kommer fra store byer for at under-
vise her, vil begynde at overveje deres job, 

Vi valgte jo 
ikke at blive 
lærere på de 
her betingelser
36-årige seref aras er meget glad for sit lærerjob på Helsingør 
Ungdomsskole, men han ser tiden an med de nye arbejdstider: Kan 
det betale sig at pendle fra København til Helsingør, kan han nå at 
hente sin lille datter, og vil han blive nødt til at droppe det frivillige 
arbejde som fodboldtræner?

{  af DortHe plecHinger -  foto: Mikkel ØstergaarD }

Blå bog:  
Seref Aras,	36	år,	begyndte	som	vikar	på	Helsin-
gør	Ungdomsskole	i	1999	og	har	læst	ved	siden	
af.	Er	i	dag	uddannet	folkeskolelærer	med	linje-
fagene matematik, idræt og sløjd samt special-
pædagogik.	Arbejder	i	alternativklasserne	samt	
fire	timer	i	den	internationale	ungdomsklasse	
for	flygtninge	og	indvandrere,	der	kommer	her-
til	som	14-20-årige.

når de både skal være meget mere på sko-
lerne og bruge lang tid på transport. Som le-
der skal man generelt huske på, at der ikke 
er nogen af de lærere, der er ansat i dag, 
som har kendt de nuværende betingelser, da 
de gik i gang med uddannelsen, siger han.

Vi har fanget Seref Aras ved Humlebæk 
forud for det nye skoleår, hvor han arbej-
der i en fodboldskole for børn og unge en 
uge af sin sommerferie. Det må fremover 
skrottes, da det ikke kan forenes med de 
nye arbejdsvilkår, og Aras tror, at også her 
vil det ramme mere bredt samfundsmæs-
sigt – nemlig den del af det frivillige arbejde, 
som mange idrætslærere for eksempel har.

- Det med at være lærer er jo ikke bare 
et job for mange af lærerne. Det er en livs-
stil, og man er lærer i 24 timer i døgnet… 
Men fremover er det selvfølgelig et plus, 
at man kan slukke for sin computer og gå 
hjem og holde fri, siger han.

Vil du være i stand til det?
- Det bliver sgu svært. I vores arbejde 

har vi jo også en udvidet forældrekontakt, 
hvor både forældrene og eleverne kan ringe. 
Fremover kan det blive nødvendigt at lukke 
telefonen klokken 16 eller 17 og holde mø-
der med forældre inden for normal arbejdstid.

Er du nervøs for de nye vilkår?
- Nej, det skal nok gå, selv om der selv-

følgelig vil være nogle udfordringer, og der 
er da også et kæmpe plus i forhold til for-
beredelsen. Vi er vant til at arbejde i teams 
her og være to lærere i undervisningen. Men 
fremover vil vi få meget mere ud af at for-
berede os sammen frem for at uddelegere 
forberedelsen. På den måde kan vi samle 
det hele på skolen, hvor de fleste materia-
ler oftest også er. Så lige på det punkt tror 
jeg, det bliver en opkvalificering, siger Se-
ref Aras, der i skrivende stund – forud for 
elevernes tilbagevenden på skolen – er me-
get spændt på, hvordan det hele kommer til 
at hænge sammen. 



26 uddannelsesbladet 09-2014

Der er to kandidater til formandsposten hos VUC-lærerne. På 
sektionens generalforsamling onsdag den 3. september i Fredericia 
stiller Lotte Klein fra VUC på Frederiksberg op mod den nuværende 
formand Henning Madsen fra VUC i Grenaa. 
 
Vi har bedt de to kandidater om at fortælle, hvorfor man skal stemme 
på netop dem.

På mit VUC taler vi meget om vores fremtid som VUC-lærere. Bekymringen for kvalite-
ten af vores arbejde, og for om vi kan få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen, fyl-
der rigtig meget hos os. Det lokale sammenhold er i centrum, og så virker det måske lidt 
mærkeligt, at vi nu skal til at have kampvalg om formandsposten i VUC-lærersektionen.

Men netop derfor! Vi går en udfordrende tid i møde, hvor det bliver endnu vigtigere, at 
vi som VUC-lærere har gennemslagskraft, så vi kan få den nødvendige indflydelse ikke 
bare på vores eget arbejde, men også på VUC-områdets fremtidige udvikling.

Jeg mener, at det er altafgørende for VUC-sektionens og Uddannelsesforbundets 
fremtid, at der er et stærkt demokrati med åbenhed og gennemsigtighed. Det er vigtigt 
for mig, at en faglig organisation bygger på, at processer, beslutninger og valg er gennem-
skuelige for medlemmerne. Derfor er jeg nu åbent og ærligt gået ind i denne valgkamp.

Lad mig præsentere mig: Jeg hedder Lotte Klein, har siden 1990 været ansat på VUC 
på Frederiksberg, blev TR i 2007 og har været med i VUC-sektionsbestyrelsen siden 2009.

Jeg vil som formand for VUC-sektionen søge at være aktiv, synlig og handlekraftig 
med visioner og ideer; en katalysator i forhold til sektionsbestyrelsens samarbejde både 
internt og eksternt; en samlende figur med fokus på medlemmernes faglige og pædago-
giske interesser og ikke mindst på TR’ernes nye og udfordrede rolle.

Et flertal i bestyrelsen støtter mit kandidatur og ønsket om forandring: Susanne Pie-
terse, VUC Fyn, næstformand gennem syv år, Henrik Mikkelsen, Randers HF og VUC, og 
Lene Meyland, VUC Vestsjælland Syd, begge valgt ind i august 2013.

De mener, som jeg, at en stærk og synlig sektionsformand skal indgå i forhandlings-
situationer og politiske dialoger med de øvrige sektioner og foreninger i Uddannelses-
forbundet og dermed få sat budskaber om VUC-lærernes særlige profession og faglig-
hed på dagsordenen.

Kampvalg hos 
VUC-lærerne

Lotte Klein

{  foto: Helene Bagger }
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Jeg har været sektionsformand og samtidig medlem af hoved-
bestyrelsen både i det gamle LVU og nu i Uddannelsesforbun-
det siden maj 2007.

Min motivation for at gå ind i fagpolitisk arbejde hænger nøje 
sammen med mine holdninger til, at solidaritet og fællesskab i læ-
rerkollegiet er en af betingelserne for at udvikle en god arbejds-
plads, herunder at få etableret en god dialog med ledelsen.

Dette har været baggrunden for, at jeg siden 1992 har enga-
geret mig fagligt og været lokal tillidsrepræsentant og siden 1996 
og frem til mit valg som sektionsformand i 2007 endvidere fælles-
tillidsrepræsentant i det gamle Århus Amt.

Fællesskab og solidaritet er en af de vigtigste forudsætninger 
for at skabe en god arbejdsplads. Krumtappen til lokalt at sikre 
dette er veluddannede tillidsfolk. Et af mine fokuspunkter har, både 
i mine syv år som sektionsformand og også inden som næstfor-
mand, været at sikre gode arbejdsbetingelser for det lokale TR-
arbejde, både gennem TR-uddannelse og ved at skabe mulighed 

Henning Madsen

En formand skal være primus motor i etablering af samarbejde 
mellem sekretariatet og sektionsbestyrelsen i relation til medlems-
ønsker og -initiativer. Og sidst, men ikke mindst, skal formanden 
kvalificere debatten i sektionsbestyrelsen og konkretisere sine be-
hov for sparring med bestyrelsen.

Sektionsformanden er i samarbejde med bestyrelsen garan-
ten for, at det enkelte VUC-medlem kan genkende sig selv og sine 
egne problemstillinger i den politik, der føres i forbundet både i 
forhold til løn- og ansættelsesvilkår og i forhold til den pædago-
giske udfordring.

Og det allervigtigste i en fagforening er jo medlemmerne, så det 
er bydende nødvendigt, at man som politiker i Uddannelsesforbun-
det har fokus på hvert enkelt medlems motiver til at være og ikke 
mindst vedblive med at være medlem. Derfor mener jeg, at sekti-
onsformanden, for at bevare kontakten til og være en del af den 
hverdag, alle VUC-lærere har, skal kombinere sit politiske arbejde 
i Uddannelsesforbundet med sit arbejde på VUC.

Jeg vil som sektionsformand blandt andet arbejde for
·  at øge kommunikationen, samarbejdet og debatten mellem 

medlemmer, TR’ere, sektionsformand og bestyrelse blandt andet 
med flere aktuelle nyhedsbreve.

·  at styrke forståelsen for og formidlingen af VUC-lærernes syn 
på overenskomstforhold samt pædagogiske og uddannelsespoli-
tiske forhold – såvel internt i Uddannelsesforbundet som i forhold 
til eksterne beslutningstagere.

Jeg har mod på og lyst til arbejdet som jeres formand, så jeg 
håber, at I vil komme til sektionens generalforsamling den 3. sep-
tember og give mig jeres stemme!  
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for at etablere TR-teams med inddragelse 
af suppleanten.

Som bestyrelsesformand har det været 
mit mål at inddrage hele bestyrelsen i ar-
bejdet, så resultaterne i bestyrelsen er på 
baggrund af et kollektivt arbejde. Som be-
styrelsesformand skal jeg have øje for alle 
bestyrelsens udfordringer, og selv om min 
hovedindsats har været på det overens-
komstmæssige og organisatoriske område, 
har jeg også engageret mig i det pædago-
giske arbejde.

Jeg har set det som en væsentlig opgave 
at fremme sektionens interesser i Uddan-
nelsesforbundet. Et konkret resultat i denne 
valgperiode har været, at det på kongressen 
i 2011 mod HB-flertallets indstilling lykkedes 
at få flertal for, at konfliktstøtte/kontingent 
skulle bæres ligeligt af alle i Uddannelses-
forbundet, uanset om man er i konflikt el-
ler ej. Denne vedtagelse har haft den kon-
sekvens, at regningen til de lockoutede un-
der lærerkonflikten blev på cirka det halve 
af, hvad den ellers ville have været.

Jeg har altid lagt stor vægt på at komme 
rundt til medlemsmøder, det har resulteret 
i en god dialog og for mig været udbytte-
rig i det politiske arbejde – det er vigtigt at 
vide, hvor skoen trykker.

Det var således på et medlemsmøde, 
at jeg i 2008 blev gjort opmærksom på, at 
ressourcen til vejledning var blevet kraftigt 
beskåret i de afsluttede OK-forhandlinger 
trods løfter om det modsatte. Jeg indsam-
lede data fra samtlige VUC’er og lavede et 
notat til brug i fornyede forhandlinger. Det 
resulterede i, at ressourcen blev hævet fra 
10,1 timer per årskursist til 12,8.

Jeg har også gennem årene fokuseret 
på lokale lønforhandlinger. Min holdning er, 
at så meget løn som muligt skal være cen-
tralt fastsat. Det, man derudover kan opnå 
lokalt, kræver, at tillidsrepræsentanten er 
godt uddannet og samtidig har de rette 
værktøjer som for eksempel en god løn-
statistik. Jeg har selv været med til at ud-
arbejde en lønstatistik, som har været brugt 
i lokale lønforhandlinger. Lige nu er der et 

arbejde i gang for at få en statslig lønstati-
stik til at fungere, men jeg kan konstatere, 
at der stadig er fejl i den på VUC-området.

Jeg stiller op til genvalg, fordi jeg mener, 
at jeg stadig kan gøre en forskel. Der er op-
stået nye udfordringer med de ændrede ram-
mer for arbejdstilrettelæggelse. Der bliver 
stillet nye krav til tillidsrepræsentanterne - 
noget, der kræver en justering af TR-uddan-
nelsen. Samtidig er det blevet endnu vigti-
gere med sammenhold i lærerkollegiet, så 
hermed også en kraftig opfordring til alle 
jer medlemmer om at bakke jeres tillidsre-
præsentant op og vægte fællesskabet.  

VUC-lærernes Generalforsamling afholdes 
den 3. september kl. 16.00 på Hotel Frede-
ricia, Vestre Ringvej 96 i Fredericia.

Alle grupper hos AlfA Travel får deres 
helt egen AlfA Gate - GRATIS.  
Gaten er en unik portal på nettet, som 
giver dig adgang til al information om 
rejsen - både før, under og efter. Du får 
også mulighed for let og effektivt at 
kommunikere med rejsedeltagerne 
og din rejsekonsulent. 
Kontakt os og hør mere...

CHECK IND OG SPAR TID!

Vi har gjort det meget lettere at 
arrangere studierejsen - og spare tid. 

NYHED!

Læs mere om gaten:

Ring til vores rejsekonsulenter på 8020 8870 
og få et godt tilbud på jeres studierejse 
- uanset hvor rejsen går hen.

Christian  Heine

STUDIEREJSER 14/15

FX. LONDON M. FLY
FRA KR. 1.898,-

- BESTIL JERES TILBUD NU

info@alfatravel.dk · alfatravel.dk · 8020 8870

Annonce_berlin.indd   1 8/7/2014   10:01:03 AM
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SCREENING AVU
– Flyt fokus fra rettearbejde til målrettet indsats

Med Screening – avu kan du teste dine kursisters 
faglige niveau online med direkte evaluering til dig og 
dine kolleger.

Screening – avu dækker fagene:
• Dansk
• Dansk som andetsprog
• Engelsk
• Matematik

Indeholder tests i bl.a.: ordforråd, læse- og lytteforstå-
else, grammatik, tal og algebra, geometri og funktioner. 
Testene er opdelt på niveauerne: basis, G, F, E og D. 

 Se priser og licenser på shop.systime.dk

Læs systime.dk  |  Ring 70 12 11 00  |  Skriv systime@systime.dk  |  Deltag lab.systime.dk

NYHEDER
•   Mulighed for individuel indretning af testene med 

det  ønskede indhold.
•   For at øge overskueligheden i det omfattende 

 materiale, har vi fagopdelt testene i Screening – avu.
•   Feedback-funktion, så du kan give eleverne individuel 

 respons online.

Se også
•  Screening – Læsning/stavning
•  Screening – Matematikvanskeligheder

Læs mere på screening.systime.dkScreening
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koRt Nyt

Blokade  
mod UCplus' sprog- 
centervirksomhed
Lærernes Centralorganisation 
har iværksat blokade over for 
UCplus' sprogcentervirksom-
hed i forlængelse af gentagne 
mislykkede forsøg siden primo 
2012 på at opnå overenskomst-
dækning med UCplus.

Blokaden omfatter samtlige 
medlemmer af LC's medlems-
organisationer - herunder Ud-
dannelsesforbundet - og inde-
bærer, at intet medlem må søge 
eller lade sig ansætte i stillinger 
ved UCplus. Blokaden trådte i 
kraft ved døgnets begyndelse 
den 10. juni 2014.

Ledere skal ud af skoleskabet
"Det allermest afgørende i fremtidens skoleledelse er, at skolelederne er i så tilstrækkelig 
nær og nærværende kontakt med lærerne i undervisningssituationen, at skolelederen reelt 
kan fungere som leder og sparringspartner."

Sådan lyder det allerførste punkt i Danmarks Lærerforenings syv nye bud på god sko-
leledelse. Buddene er udarbejdet i samarbejde med den tidligere Irma-direktør Alfred Jo-
sefsen, der nu er ledelseskonsulent. Desuden har skolelederne i DLF været med inde over.

Alfred Josefsen deler skoleledelse op i to dele: lederskab og skoleskab. Lederskab er 
alt det, der handler om at motivere mennesker til at gøre deres bedste - medarbejderudvik-
ling, pædagogisk udvikling, værdier og passion. Skoleskab er fuldt af skemaer, økonomirap-
porter, fraværsstatistikker, timer og minutter. Ideen er, at skolelederne skal ud af skoleska-
bet og finde tid til lederskab.

"Ordene stammer fra min tid i købmandsbranchen, hvor vi talte om lederskab og køb-
mandskab", fortæller Alfred Josefsen til folkeskolen.dk og fortsætter:

"Tit når jeg er ude at tale for en forsamling af ledere, så spørger jeg dem, hvor længe de 
kan tale om deres faglige område uden at begynde at gentage sig selv. Og det er jo dage-
vis, ugevis, hvis ingen stopper dem. Og så spørger jeg dem, hvor længe de kan tale om le-
delse, og det er jo noget med timer og minutter."

De syv punkter præsenteres af Alfred Josefsen i syv videoer, som man kan se på  
dlf.org/skoleledelse



DEBAt

Arbejdslivet på en teknisk skole er meget for-
skelligt fra fag til fag, og her er min situation:

Efter 24 års arbejdsrutiner vedrørende 
forberedelse bliver min hverdag lavet om 
på et klokkeslæt. Jeg skal være på skolen 
37 timer per uge. 7,4 klokketimer per dag. 
Jeg skal være på skolen mellem kl. 8.15 og 
14.15, og jeg må flekse fra kl. 6.00 til 17.00 
mandag til fredag.

Jeg må ikke arbejde hjemme.
I 24 år har jeg forberedt mig en del 

hjemme. Ro og fordybelse. Tid til at søge 
fagligt stof i mit private og rimeligt omfat-
tende fagbibliotek med bøger, der blandt an-
det omhandler el-teknik, automation, kemi 
og fysik, samt naturligvis internettet. Ro til 
at udvikle undervisning. Tid til at læse ny-
heder i fagblade i liggestolen på græsplæ-
nen. Tid til at opstille et forsøg i mit private 
værksted, hvor jeg har det grej, der virker, 
og som jeg ikke skal dele med andre kol-
leger, og som ikke har været berørt af ele-
ver. Altså, at jeg kan stole på mit eget ud-
styr, inden jeg afprøver nye forsøg på elever, 

og således har jeg en chance for at imøde-
komme og opdage fejlkilder.

Efter 24 år må jeg heller ikke få en 
god ide, der bør afprøves efter kl. 17.00 
hjemme og absolut heller ikke i weeken-
den. Jeg skal arbejde på skolen, og hvis 
jeg sidder og kigger lidt fjernt lige ud i luf-
ten, bliver der kommenteret, at jeg ikke la-
ver en skid. En ny idé til udvikling af et for-
søg var lige ved at glippe, da jeg tvang mig 
selv til ikke at arbejde hjemme, og næste 
dag måtte jeg grave lidt i hukommelsen for 
at genkalde ideen.

Jeg har allerede i første uge arbejdet 
ulovligt hjemmefra. Jeg har ikke spurgt min 
chef om lov, men jeg kan ikke lade være. Jeg 
kan sgu ikke lade være! Efter en dag med 
undervisning tuller jeg lidt rundt hjemme 
og funderer lidt over, hvad der skete, og 
begynder at forberede de næste lektioner. 
Jeg skifter fag og klasse hver dag, og jeg 
bruger en del tid til at samle udstyr og ma-
terialer til næste emne. Et andet eksempel 
er, at en helt ny kollega, ansat på en afde-

ling 50 km fra min, har forsøgt at kontakte 
mig for at få hjælp til mandag morgen. Vi 
opnår kontakt lørdag, og naturligvis bru-
ger jeg en time på at hjælpe med mail og 
telefonisk kontakt. Jeg kan sgu ikke lade 
en ny kollega i stikken! Chefens kommen-
tar var: ”Jeg er da ligeglad med, hvornår du 
arbejder gratis.”

Jeg er ikke i stand til at forberede næste 
dags undervisning fra kl. 14.15 til 17.00 da 
min lille hjerne har brug for en pause. Nu er 
jeg nødt til at møde meget tidligt om mor-
genen for at forberede dagens undervis-
ning. Samtidig er der allerede nu så meget 
uro på lærerværelset, at flere kolleger flyg-
ter ud til et eller andet sted, hvor der er ro.

Jeg føler mig trampet på. Jeg føler mig 
mistænkeliggjort. Jeg føler mig nedgjort 
til fabriksarbejder. Jeg er skuffet. Jeg er 
ked af det.

 

Søren H. Hansen
faglærer, EUC Sjælland

Arbejdsliv på en teknisk skole uge 32, 2014
- eller uge 1, år 0

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

Studiebesøg Faglige 
kompendier

Tryghed & 
sikkerhed

Erfarne 
konsulenter

Spar tid og penge & styrk fagligheden på skolerejsen 

www.kilroygroupS.comgør STudiErEjSEn En klaSSE bEdrE

Forslag til studiebesøg i New York City:
•  Harlem Tour inkl. Gospel •  Musical
•  Foredrag med dansk journalist

Andre muligheder:
Wien, fly, 5 dage/4 nætter ............................. fra kr.  1.565,-
Lissabon, fly, 6 dage/5 nætter ........................ fra kr.  2.250,-
Barcelona, fly, 5 dage/4 nætter ...................... fra kr.  2.360,-
Athen, fly, 5 dage/4 nætter ............................. fra kr.  2.395,-
Firenze, fly, 5 dage/4 nætter ......................... fra kr.  2.625,-

Prisen er pr. person i flersengsværelse på hostel

nEw york
STUDIEREJSE TIL

7 dg./5 nt. 
fly fra kr. 5.375
I BOR PÅ MANHATTAN



Forlaget Andrico
Mossøbrå 5   •   8660 Skanderborg   •   Tlf 86 57 92 19   •   forlaget@andrico.dk   •   www.andrico.dk

“Step by Step”
En engelsk basisgrammatik 
med øvelser

af Wacher og Kjærgaard

Hvert kapitel indledes med en “Basics-boks”, som giver en kort 
indledning til et grammatisk emne. Grammatik på venstre-siderne 
og øvelser på højre-siderne, så eleven straks kan afprøve sin 
forståelse uden at skulle bladre rundt i bogen. 
• Step by Step, 80 sider, A4-format, 99 kr.  • Facithæfte, 44 sider, 29 kr. 
• Step by Step (E-bog), enkeltlicens 69 kr., klasselicens 49 kr. pr bruger. 

FA

NYT TIL
ENGELSK!

(priser ekskl. moms)

Se vores øvrige engelskbøger 
på www.andrico.dk

(bl.a. GRATIS øvelser 
fra den nye i-bog)  

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK
ORGANISATION KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 

TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

NYHEDER TIL UNGDOMSUDDANNELSERNE

Af Inger-Lise Heinze og  
Ida Lyndby Jensen

ELEVBOG 79,20 KR. 
LÆRERVEJLEDNING 
319,20 KR. 

Af Søs Rask Andresen og  
Nanna Paarup

Ny bog med konkrete værk-
tøjer til at fortolke og arbejde 
med historier, der understøtter 
elevernes kompetenceud-
vikling og læringsproces – af 
forfatterne bag Klasseledelse 
i praksis.

Af Helle Overballe Mogensen og 
Karin Overballe

”Det er bogen for alle lærere i 
udskolingen og ungdomsud-
dannelserne, som gerne vil 
vide noget om unge med sær-
lige behov.“ 
 Redaktør Kai Pedersen, 
 AKTBladet, nr. 137/2013

207,20 KR.

239,20 KR.

 STAV UNG
Et nyt systematisk materiale om ret-
stavning, grammatik og kommatering. 
Der arbejdes med målbeskrivelser og 
autentiske tekster, og mange opgaver 
er selvkontrollerende. Materialet bygger 
bro mellem grundskolens og ungdoms-
uddannelsernes undervisning. 

Materialet består af en elevbog samt en 
lærervejledning med facit og uddybende 
kommentarer til de enkelte emner. 

Alle priser er 
ekskl. moms
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 Magt og mennesker
Af Ulrik Grubb m.fl. Gyldendal 2014. 200 s. 195 kr.

    

Denne bog er tredje bind i Gyldendals grundbogserie Historie på Tværs. 
Bogen kan bl.a. bruges i historie og samfundsfag i gymnasiet og hf.

Bogens kapitler er bygget op omkring forskellige problemstillinger, der 
kan knyttes til det overordnede tema Magt og mennesker. Tidsmæssigt 
dækker bogen flere århundreder – fra antikken til i dag.

Magt og mennesker er ikke en periodevis skildring af verdenshistorien, 
men knytter sig mere til den franske Annalesskoles historietradition; for-
fatterne har fokuseret på de sammenhængende mekanismer, der mere 
idéhistorisk forklarer verden omkring os. Kapitlerne berører dermed nog-
le centrale temaer, men giver samtidig indsigt i den pågældende histori-
ske periode. Det er temaer som statsdannelse, demokratiet i antikkens 
Athen, revolutioner samt EU’s betydning og postkoloniale stater i Afrika.

Hvert kapitel er forsynet med primære kilder – og det virker især i de 
første kapitler godt, hvor der også er direkte kildehenvisninger til disse kil-
der. Derudover har bogen en lækker grafikside. Fx bliver vigtige budska-
ber i kapitlerne pointeret i bogens brødtekst og gengivet med en grøn-
lig skrift, der lige får læseren til at stoppe op og tænke endnu en gang 
over det, man har læst. Samme grønne farve er at finde yderst på de si-
der, der bringer kildeteksterne, så man nemt kan bladre frem og tilbage 
mellem kapitel og kilder.

På bogseriens hjemmeside (historiepåtværs.gyldendal.dk) kan man fin-
de arbejdsspørgsmål til både selve kapitlerne og de anvendte kilder. Det er 
ikke sådanne spørgsmål, som blot tjekker om eleven har læst på sin lek-
tie. De er rigtig gode, da de tvinger eleven ud i selvstændige refleksioner.

Bogen er virkelig god og indsigtsfuld. Den vil nemt kunne bruges i fx 
1.g for at give appetit til, at historie faktisk er et interessant fag, og bud-
skabet er klart, at svaret på vores nutid skal findes i fortiden. Det eneste, 
jeg mangler i bogen, er en afrunding – bl.a. fordi bogen også rummer et 
forord. En afrunding ville i øvrigt også lige have perspektiveret bogens 
flere temaer til hinanden.

Lotte Max Bank

 Dokumentér og skriv – i SoSU
Af Christina Ellinor Thulin. Munksgaard 2014. 168 s. 185 kr.

    

Bogen henvender sig – som titlen siger – til elever på sosu-uddannel-
serne. Dokumentér og skriv fokuserer på skriftlighed og dokumentati-
on. Bogens kapitler gennemgår systematisk forskellige typer af faglige 
tekster som logbog, breve og mødereferater, men også jobansøgninger 
og cv. Selv brugen af smartphones og betydningen af sms-sprog gen-
nemgås i bogen.

Til hver teksttype er både en skabelon og flere eksempler. Sidst i hvert 
kapitel er der en række gode arbejdsopgaver samt et skema med ord-
forklaringer, hvor den studerende selv skal beskrive, hvad en række be-
greber og fagtermer betyder. Disse ABC-skemaer, som forfatteren kal-
der dem, kommer dog blot til at fremstå som tjeklister, hvor læreren kan 
tjekke efter, om eleven har læst kapitlet.

Bogen indeholder lækker grafik, der gør de forskellige dele af bo-

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

SoMMEREN På CARLSHoLM. Historisk roman
Af Vibeke Bruun Arildsen. Turbine 2014. 220 s. 279 kr.

BASAL MEDICINREGNING
Af Susanne Piilgaard Hallin. Munksgaard 2014. 160 s. 175 kr.

tEAMkooRDINAtoREN
Af Sten Clod Poulsen. MetaConsult 2014. 269 s. 345 kr. Cd 345 
kr. Bog + cd 600 kr.

DokUMENtéR oG SkRIV – I SoSU
Af Christina Ellinor Thulin. Munksgaard 2014. 168 s. 185 kr.

REStEN AF SoMMEREN. Ungdomsroman
Af Tamara Bach. Turbine 2014. 118 s. 229 kr.

C-BoGEN – DIN GRUNDBoG tIL SAMFUNDSFAG C
Af Søren Kauffeldt. Columbus 2014. 192 s. 125 kr.

ANGLES
Af Anders Daugaard & Jonas Kjær Andersen. Gyldendal 2014. 
344 s. 299 kr.

INFANCIA CLANDEStINA
Af Dorthe Fredsgaard Svendsen. Gyldendal 2014. 83 s. 199 kr.

PRoFESSIoNER UNDER PRES. Status, viden og styring
Af Gitte Sommer Harrits m.fl., red. ViaSystime 2014. 287 s. 295 kr.

LE CHANGEMENt – C’ESt MAINtENANt
Af Connie Pedersen. Gyldendal 2014. 96 s. 129 kr.

LEDELSE AF LEDELSE. Anden ordens ledelse i organisationer
Af Frode Boye Andersen, red. ViaSystime 2014. 287 s. 295 kr.

WHEN LESS IS MoRE. AMERICAN MINIMALISt FICtIoN
Af Mette Hermann & Stine Karlsen. Gyldendal 2014. 128 s. 139 kr.

DANSk På Ny
Af Anette Hauge Nielsen m.fl., red. Dansklærerforeningen/Systime 
2014. 196 s. 160 kr. Fås også som iBog m/videoklip, ebog mv.

DEt GøR kUN oNDt EN GANG
Af Peter Krogholm & Diana Hansen. Turbine 2014. 276 s. 299 kr.

EARLy CHILDHooD EDUCAtIoN. Values and Practices in Denmark
Af Erik Hygum & Peter Møller Pedersen, red. ViaSystime 2014. 
160 s. iBog 160 kr. iBog+Bog 235 kr.

ELEVERS LæRING oG UDVIkLING  
– også i komplicerede læringssituationer
Af Ole Løw & Else Skibsted, red. Akademisk 2014. 328 s. 399 kr.

kUNStEN At LæRE SPRoG
Af Jacob Wittstrøm Selsbæk m.fl. Alfabeta 2014. 96 s. 120 kr.

SætNINGSLED oG oRDStILLING. I fagene dansk som andetsprog
Af Maria Tiemroth & Søren Lindskrog. Alfabeta 2014. 71 s. 150 kr.

LæRINGENS BIoLoGI oG UNDERVISNING DER VIRkER
Af Kaj Smedemark. Klim 2014. 279 s. 299 kr.
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gen overskuelige: egentlig brødtekst, eksem-
pler, skabeloner og arbejdsopgaver.

Forfatteren har ramt en tone i bogen, hvor 
hun henvender sig direkte til sosu-eleven som 
bogens læser – i 2. person - med vendinger 
som ”Når du har identificeret et sygeproblem, 
skal du opsætte et mål” (s. 21). Eller ”Række-
følgen er vigtig, når du skriver, så skriv kronolo-
gisk” (s. 56). Formen her kunne godt blive an-
strengende, men den direkte form virker faktisk 
godt. Bogens form og grafik er med til, at bo-
gen fremstår som en manual i at skrive de for-
skellige tekster.

I flere af bogens kapitler skitserer Christina 
E. Thulin de forskellige teksttyper i forhold til 
sprog/fagsprog og betydningen af etik. Disse 
afsnit er rigtig gode. Nogle af afsnittene i bo-
gen kan evt. bruges i andre ungdomsuddannel-
ser - fx afsnittet om objektivitet/subjektivitet. De 
mange praktiske eksempler fra hospitalsverde-
nen, psykiatrien og ældreplejen gør dog, at bo-
gen primært henvender sig til sosu-elever eller 
evt. sygeplejerskestuderende. Med Dokumentér 
og skriv i baghånden kan eleven komme godt i 
gang med at træne i at skrive og dokumentere 
sit professionelle virke.

Lotte Max Bank

 Resten af sommeren. Ungdomsroman
Af Tamara Bach. Turbine 2014. 118 s. 229 kr.

    

 Dette er ingen dagbog. Psykologisk 
ungdomsroman
Af Erna Sassen. Turbine 2014. 156 s. 249 kr.

    

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

    

Tre ungdomsbøger fra forlaget Turbine i ind-
bakken. Det kunne give et hint om, at forlaget 
er i gang med en satsning på nyskrevne ung-
domsbøger af yngre forfattere (årgang 1961-
1976). Romanerne anmeldes her under et, da 
der er ganske mange fællestræk både i valg af 
tema, sprog, form, central intrige og målgruppe.

Scenen er forandringens univers. Fra før-
ste til sidste side følger læseren en hovedper-
son (i Åndejægerne dog spaltet op på tre 13-åri-
ge) på den uafvendelige rejse ”coming-of-age”.

Historier med mange spørgsmål, mange svar 

og frem for alt mange følelser. Hver historie sin 
udgave af denne proces, hvor alle mennesker 
udvikler sig fra barn til voksen, går fra kaos til or-
den, fra forvirring til forståelse af vigtige livsem-
ner – ind og ud af livets lyse og mørke sider.

Disse tre bøger fortæller historierne om, 
hvordan en bestemt begivenhed eller afslut-
tet periode som sommerferien, mødet med en 
person eller løsningen af en given opgave bliver 
det foreløbigt endelige mål for hovedpersoner-
ne. Undervejs udspiller sig kamp og tvivl, angst 
og vrede og selvfølgelig forelskelse.

Den store forskel på de tre nævnte bøger 
er deres såkaldte lødighed. Åndejægerne er et 
habilt forsøg på at skrive spændende science 
fiction for unge. Her møder læseren overnatur-
lige kræfter, skæbnebestemte hændelser og 
masser af uforklarlige og mystiske begiven-
heder. Både sproget, de mange tunge kliche-
er og den selvhøjtidelige tone leder tanken hen 
på en ”da Vinci-mysteriet for unge”. Det er dra-
matik og spænding.

Resten af sommeren er en letlæst, sprog-
ligt og tematisk veldrejet og vedkommende 
bog om venskab. Venskab, der opstår og ud-
vikles på trods af mange åbenlyse forhindrin-
ger. De to piger er henholdsvis 12 og 17 år – 
altså i hver sin ende af teenage-perioden. Følel-
sen af forkerthed, ensomhed, skoletræthed og 
familiekonflikter har de derimod til fælles. Der-
udaf vokser så dette venskab, som styrker og 
fornøjer dem begge.

Det er et stille, troværdigt, gribende drama, 
der udfoldes i Dette er ingen dagbog af den hol-
landske forfatter Erna Sassen. Dagbogen bli-
ver ført af den 16-årige dreng Boudewijn. Når 
hovedpersonen alligevel allerede i bogens før-
ste linje melder klart ud, at ”dette er ingen dag-
bog”, er det, fordi skrivningen ikke udspringer af 
lyst og fortælleglæde. Den unge mands far har 
nemlig stillet ham over for et alvorligt ultimatum. 
Enten skriver han hver dag i dagbogen og lytter 
til et stykke udvalgt musik. Eller han bliver sendt 
til behandling hos en psykiater.

Læseren møder Boudewijn på et tidspunkt, 
hvor han er totalt energiløs, uinteresseret i alt 
og alle og ikke kan se nogen mening med noget 
som helst: hverken stå op af sengen, gå i skole 
eller være i kontakt med venner og familie (alt-
så bortset fra sin elskede lillesøster, Dun). Kort 
sagt grebet af et alvorligt, ungdommeligt sløv-
sind. Set i lyset af de realiteter, som vi lidt efter 
lidt får indblik i, er der dog nok nærmere tale om 
et psykologisk drama med en ung mand ramt 

af en lammende sorg over sin mors selvmord.
Som en naturlig del af handlingens drive 

stiller bogen en del liv-og-død-spørgsmål, og 
forfatteren/dagbogs-skriveren er ikke tilbage-
holdende med at skildre menneskelivets styr-
ker og svagheder. Men ”Kan man huske en fø-
lelse?”, spørger Boudewijn i sin dagbog. Efter-
hånden svarer han selv: ”Ja, det kan altså godt 
lade sig gøre. At huske en følelse. For at være 
helt nøjagtig: Jeg lader til at være i stand til at 
huske negative følelser.” (s. 33).

Ved hvert af de små kapitler er der henvisnin-
ger til musik, som sandsynligvis vil understøtte 
og berige læseoplevelsen. Det meste fra døds-
messen Stabat Mater.

Både vrede, frygt, sorg, ensomhed og følel-
ser af afmagt og fællesskab skildres helt usæd-
vanligt sobert og åndfuldt i denne tekst. Her er 
absolut ingen ”kvalmende forståelse”, som Bou-
dewijn kalder det, men nuancerede bidrag til 
forståelse af både bogens personer, men også 
læseren selv.

Da Boudewijn på en af de sidste sider får 
svar på uudtalte spørgsmål om moderens selv-
mord, virker det som en stor, stor følelsesmæs-
sig forløsning. Moderen er død, men han siger 
ja til livet – sit eget: ”Og derefter spekulerede 
jeg over, hvad jeg ville synes om det. (Hvis han 
havde fundet på det for at gøre hende mindre 
ked af det). Og derefter spekulerede jeg over alt 
muligt andet. (End om moderen havde mærket 
noget, da hun lod sig køre over af et tog. M.B.)

Alle tre bøger er egnet til frilæsning på ung-
domsskoler og efterskoler. I den rette sammen-
hæng indeholder de også alle tre stof til efter-
tanke, diskussion og  pædagogisk planlagt vej-
ledning og gruppearbejde. Historierne kan fun-
gere som afsæt for at beskæftige sig med em-
ner som mobning, venskab, misundelse mellem 
søskende, løgn og sandhed og meget andet. 
Det afhænger først og fremmest af brugernes 
fantasi. Derfor vil de også alle tre kunne bidra-
ge med letlæseligt materiale i interessegrupper 
eller ungdomsuddannelser.

Anmelderens tildeling af stjerner beror først 
og fremmest på bøgernes forskellige substans 
og troværdighed.

Marianne Bindslev
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MINDEoRD

anders Harbo andersen

Medstifter af og formand for Foreningen 
af EUD-læsevejledere i Danmark og for-
mand for FVU-opgavekommissionen.
Født 1. maj 1945. Død 31. juli 2014.

Anders Harbo Andersen var læsevejled-
ningens Grand Old Man. Som en af de før-
ste inden for erhvervsskolesystemet i Dan-
mark blev Anders i 1996 uddannet til først 
læsepædagog og senere læsevejleder og 
FVU-lærer i dansk og matematik. Uddan-
nelser, der skulle blive startskuddet til man-
ge års engagement inden for udviklingen 
af læse-/skriveindsatsen på erhvervsskole-
området i hele landet. 

Anders blev ansat på AARHUS TECH 
den 1. august 1988, hvor han med en ud-
dannelse som folkeskolelærer kombine-
ret med en udpræget pædagogisk sans 
hurtigt blev en afholdt underviser og kol-
lega. Det var især elever, som havde ud-
fordringer i forhold til de almene skolefag, 
der havde Anders’ bevågenhed. Så da han 
fik mulighed for at videreuddanne sig i for-
hold til at hjælpe disse elever, var Anders 
ikke sen til at slå til, og i løbet af de efter-
følgende år blev Anders involveret i utalli-
ge læse-/skriveprojekter over det ganske 
land, ligesom han blev medlem af diverse 
råd og nævn på området.

Som mangeårig FVU-leder og koordi-
nerende læsevejleder på AARHUS TECH 
nåede Anders at implementere både FVU-
undervisning og læsevejledning på alle 
skolens afdelinger. Han var en foregangs-
mand, som aldrig tog nej for et svar, hvis 
han havde fået en ide, der kunne komme 
de læsesvage til gavn.

Hans enorme engagement favnede 
bredt – fra den enkelte ordblinde elev, som 
han selv sad og læste eksamenstekster op 
for, til møder på Christiansborg, hvor han 
rådgav ministre og embedsmænd. 

Anders var en vellidt og omsorgsfuld 
kollega. Hvis nogen havde arbejdsmæssige 
eller personlige problemer, lagde Anders 
altid gladelig øre og hjerte til. 

Anders sov ind efter længere tids syg-
dom, men hans ånd vil være her en rum tid 
endnu. Han satte så mange skibe i søen – 
skibe, som vil sejle videre, uagtet at Anders 
ikke er ved roret længere.

Æret været Anders Harbo Andersens 
minde.

Sussie Jensen
Vejledningsservice
AARHUS TECH

Lærerstandens Brand- 
forsikring meddeler:

Understøttelser
Medlemmer af LB Foreningen (Lærerstan-
dens Brandforsikring) kan inden 1. oktober 
ansøge om tildeling af understøttelser. Ef-
ter bestyrelsens skøn tildeles understøttel-
ser fortrinsvis til:
1.  Ældre medlemmer eller disses pårøren-

de, der er i økonomisk trang på grund af 
sygdom eller på grund af andre ganske 
særlige omstændigheder.

2.  Andre medlemmer eller disses pårøren-
de, der er i økonomisk trang på grund af 
sygdom, forsørgertab eller på grund af 
andre ganske særlige omstændigheder.

Arbejdsløshed eller status som uddannelses-
søgende betragtes ikke i sig selv som gan-
ske særlige omstændigheder. Der ydes ikke 
tilskud til børn under uddannelse. Ansøg-
ningsskema rekvireres ved henvendelse til 

LB Foreningen 
Farvergade 17 
1463 København K
tlf. 3395 7584 eller e-mail: ja@lb.dk

Lærernes Pension  
meddeler:

7,6 pct. i afkast
Med et afkast på 7,6 procent i det første 
halvår opnår Lærernes Pension et afkast 
langt højere end forventet. Lidt usædvanligt 
har alle aktivklasser givet gevinst, både de 
sikre statsobligationer og de mere risikofyldte 
investeringer.

”Et afkast på 7,6 procent i årets første seks 
måneder er langt større, end jeg havde forventet, 
og det glæder vi os selvfølgelig over i Lærernes 
Pension. Der er imidlertid stor usikkerhed om 
den makroøkonomiske og geopolitiske udvikling, 
blandt andet uroen i Mellemøsten og omkring 
Ukraine, og det kan nemt påvirke aktierne 
i negativ retning,” siger investeringschef i 
Lærernes Pension, Morten Malle.

I Lærernes Pension er en god risikospredning 
en vigtig brik i investeringsstrategien, og kommer 
der en stor korrektion i markedet, er Lærernes 
Pension derfor klar til det. 

”Uanset hvordan markederne arter sig, er 
Lærernes Pension et meget velpolstret selskab, 
så lærerne vil under alle omstændigheder 
få en fornuftig forrentning af deres 
pensionsopsparing," slutter Morten Malle. 

tjenestemændenes Låneforening meddeler:
Halvårsmeddelelse 2014

Udlånsrenten har siden 01.03.2012 været på 6,25% p.a. Der er fortsat ingen gebyrer eller stiftel-
sesomkostninger. Lånet kan altid indfries uden omkostninger. 

Hovedtal 1. halvår 2014 1. halvår 2013
Antal lån 2.454 2.671

mio.kr. mio.kr.

Udlånssum 281,1 299,8

Samlet udlån 1.394 1.420

Omkostninger 5,3 4,8

Tab og hensættelser 3,6 3,9

HALVÅRETS RESULTAT 7,4 4,4

Egenkapital 244,2 229,5

Der er et mindre fald i antal etablerede lån i forhold til sidste halvår. Det samlede udlån er efter man-
ge års stigning faldet med ca. 26 mio.kr. Det gennemsnitlige lån er på ca. 114.500 kr.

Der er et mindre fald i antallet lån, der får afslag, og i 1. halvår er der givet 142 afslag mod 182 
sidste halvår, svarende til 5 pct. af de indkomne ansøgninger. Årsagen til afslagene er fortsat, at en 
del ansøgere tidligere har fået bevilget lån med bemærkning om at lånet skal nedbringes til halvde-
len, jf. foreningens lånebetingelser, og ved fornyet ansøgning gives der så afslag på nyt lån.

Halvårsresultatet udviser et overskud på 7,4 mio.kr. mod 4,4 mio.kr. for 1. halvår 2013 og er re-
kord for et halvårsregnskab. Det skyldes i stort omfang en positiv udvikling i foreningens værdipapi-
rer. Det samlede udbytte, renteindtægter og kursreguleringer på foreningens værdipapirer udviser et 
positivt resultat på ca. 4,3 mio.kr. mod 1,1 mio.kr. for 1. halvår 2013.

Det forventes, at årets resultat som helhed vil blive positivt med et overskud på ca. 12 mio.kr. 
Egenkapitalen udgør nu 244,2 mio.kr. 

Tjenestemændenes Låneforening er fortsat et meget attraktivt tilbud til alle, der har behov for 
et billigt og hurtigt forbrugslån, men også til de mere varige forbrugsgoder er tilbuddet  attraktivt og 
konkurrencedygtigt.
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af Jens erik DaM, leDer af forHanDlingsenHeDen i uDDannelsesforBunDet

FAGLIGt AktUELt

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

nye arbejdstidsregler  
– hvad skal du være opmærksom på?

fra 1. august er alle Uddannelsesfor-
bundets medlemmer på statslige og 
kommunale skoler omfattet af de ar-

bejdstidsregler, som Folketinget besluttede 
i april 2013 efter en måneds lockout af læ-
rerne. De nye regler gælder for alle medlem-
mer på erhvervsskoler, på AMU, på VUC, på 
produktionsskoler og i kommunernes ung-
domsskoler og sprogcentre. Reglerne be-
tyder store ændringer i dine arbejdsvilkår.

Du har krav på en opgaveoversigt
Forud for hver normperiode skal ledelsen 
på din skole udarbejde en opgaveoversigt 
til dig. Opgaveoversigten skal angive de ar-
bejdsopgaver, som du skal løse i normpe-
rioden. Udformningen af opgaveoversigten 
er vigtig, da det er her, din arbejdsbelast-
ning bliver fastlagt.

Det er vigtigt, at du forholder dig til op-
gaveoversigten, når den bliver præsenteret 
for dig, og påpeger, hvis det ikke ser ud til, 
at du kan løse alle dine opgaver i arbejds-
tiden. Blandt andet skal du være opmærk-
som på, om der er tilstrækkelig tid til for-
beredelse af din undervisning.

Du må forvente, at din opgaveoversigt 
udformes efter en dialog med din ledelse. 
Hvis der i løbet af normperioden opstår be-
hov for at ændre væsentligt på indhold el-
ler omfang af dine arbejdsopgaver, skal 
dette drøftes i god tid forinden mellem din 
ledelse og dig.

Selv om du umiddelbart har vurderet, 
at opgavemængden er rimelig i forhold til 
din årsnorm, så er der ikke tale om en ak-
kordaftale, hvor du har forpligtet dig til at 
løse opgaverne, ligegyldigt om der er ar-
bejdstid til det.

Hvis det viser sig, at du ikke kan løse op-
gaverne inden for den tid, ledelsen har givet 
dig, må du – eventuelt sammen med din til-
lidsrepræsentant – bede ledelsen vurdere, 
om opgaverne skal være færre, om de skal 
løses med en ringere kvalitet, eller om du 

skal have mere tid, så du typisk pålægges 
overarbejde.

Hvornår er du på arbejde  
- hvornår har du fri?
Du må forvente, at din ledelse udleverer en 
plan, så du kan se, hvornår du er på arbejde, 
og hvornår du har fri.

Hvis der er indgået en aftale mellem 
skolens ledelse og din tillidsrepræsentant 
om arbejdstid derhjemme eller om flekstid, 
vil vilkårene fremgå af aftalen, fx hvordan 
man opgør arbejdstiden ved sit hjemmear-
bejde eller sin fleks.

I lovindgrebet står der, at der ved den 
konkrete arbejdstilrettelæggelse skal ta-
ges størst muligt hensyn til den ansatte. 
Det indebærer blandt andet, at tjeneste-
planer/planer over din arbejdstid skal be-
kendtgøres så tidligt som muligt, og at æn-
dringer i planen tilsvarende skal varsles så 
tidligt som muligt.

Hold styr på din arbejdstid 
Arbejdstiden (hvor mange timer du arbej-
der) bliver som udgangspunkt opgjort mel-
lem møde- og gå-hjem-tidspunktet. Hvert 
år opgøres arbejdstiden med henblik på at 
finde ud af, om du har overtid.

Hvis du fx arbejder derhjemme, eller du 
kan ”flekse”, uden at der er indgået en af-
tale med tillidsrepræsentanten om, hvor-
dan dine og kollegernes timer opgøres, 
er I nødt til løbende at registrere jeres ar-
bejdstimer og være sikre på, at ledelsen re-
gistrerer korrekt.

Du er også nødt til at holde styr på dine 
undervisningstimer, da der på flere af vores 
overenskomster udbetales tillæg for antallet 
af undervisningstimer og tillæg, hvis du over-
skrider en øvre grænse (undervisningsloft).

Endelig er det vigtigt, at have styr på pla-
ceringen af din arbejdstid. Hvis du arbej-
der om aftenen eller på lørdage, søndage 
og helligdage, skal du have ulempetillæg.

Uddannelsesforbundet anbefaler, at I i 
klubben eller foreningen på arbejdsplad-
sen drøfter, hvordan I sikrer, at arbejdsti-
den opgøres korrekt, så I ikke bliver snydt 
for tillæg eller eventuel overtid. 

Din tillidsrepræsentant kan altid kon-
takte Uddannelsesforbundets sekretariat 
for mere information. 
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oplevelseslæring er 
stenalderkost til hjernen

ved at give elever særlige oplevelser giver man dem en knage at hænge deres læring op på. 
Det betyder, at læringen sætter sig fat i en urgammel del af vores hukommelse, som vi deler 

med blandt andre mus og fugle. Resultatet er, at eleverne bedre husker, hvad de har lært.

{  af Mikkel kaMp -  foto: Helene Bagger }
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Hvad er oplevelseslæring?
- Det er en vinkel på læring, som fokuserer 
på, hvordan vi lærer som mennesker. Får vi 
en personlig oplevelse, lagrer den sig i første 
omgang et andet sted i hukommelsen, end 
hvis vi lærer om noget i et klasseværelse el-
ler læser det i en bog. Den oplevelse kan vo-
res hukommelse bruge som en knage, man 
hænger viden op på. Tænker du tilbage på 
en ferie, kan du huske nogle højdepunkter, 
men når du tænker på højdepunktet, kom-
mer flere detaljer om ferien. Det samme gæl-
der med læring. Hvis elever skal lære noget 
om historie, kan du sætte dem til at læse 30 
sider i en bog, men hvis du i stedet iscene-
sætter et læringsforløb i Den Gamle By i 
Aarhus, får eleverne personlige oplevelser, 
som de danner deres egen mening om. De 
er lettere at huske og gør, at de bedre kan 
huske anden viden om emnet.

Hvordan hænger det sammen med  
vores viden om hukommelse?
- I gamle dage troede man, at hukommel-
sen fungerede ligesom en lagerhal eller et 
forrådskammer, hvor man gemmer noget, 
man kan finde frem. Så opdagede man, at 
folk med hjerneskader i hukommelsesmæs-
sig forstand fik bestemte problemer. Nogle 
kan ikke huske, hvilken dag det er, men de 
kan godt huske noget, der ligger længere 
tilbage. Andre mister evnen til at gøre ting; 
pludselig kan de for eksempel ikke bruge 
kniv og gaffel. Det fik hjerneforskere til at 
tænke, at der måtte være flere ting på spil 
i hukommelsen.

I dag opererer vi med tre typer hukom-
melse, nemlig episodisk, semantisk og pro-
cedural hukommelse, og de tre typer hu-
kommelse spiller sammen.

Den episodiske hukommelse er en æld-
gammel del af hukommelsen, som vi deler 
med selv den mindste mus og fugle. Den 
episodiske hukommelse gemmer på selv-
oplevede oplevelser, og det er stærke min-
der, som vi bruger i oplevelseslæringen. 
Denne type hukommelse er generelt over-
set i læring, der er lagt an på den semanti-
ske hukommelse.

Den semantiske hukommelse er knyttet 
til sproget, og hos mennesker er den udviklet 
til et punkt, så det er svært at sammenligne 
den med dyrenes evner. Det er vores viden 
om, hvordan verden er indrettet, og den vi-
den vi får ved for eksempel at læse og høre 
forelæsninger. Den type læring vil naturligt 
dominere vores uddannelsessystem, og det 
er fint, men vi kan også få meget ud af at 
aktivere den gamle type hukommelse. Det 
er som stenalderkost for hjernen.

Procedural hukommelse er noget, vi i min-
dre grad tænker bevidst på. Jeg kan måske 
ikke forklare, hvordan man dividerer, men 
hvis jeg sætter mig ned med et stykke pa-
pir og skriver det op, kan jeg gøre det, fordi 
jeg ved, at når jeg har gjort det ene, kom-
mer det næste og så videre.

Kan man bruge oplevelseslæring  
for meget?
- Ja. Hvis man får særlige oplevelser hver 
dag, og der ikke er så stor forskel på ople-
velserne, vil man glemme det. Mit råd er at 
gemme det til særlige situationer, hvor det 
er vigtigt, at eleverne husker det. Det kan 
integreres i pensum, så eleverne får en sær-
lig oplevelser, når de går i gang med et nyt 
emne. Så får de en knage at hænge deres 
viden op på og kan på den måde bedre hu-
ske resten af det, de lærer om emnet. Ople-

velsen skal være fagligt relevant, ellers bli-
ver det bare oplevelser.

Du taler om hukommelsesknager, man 
kan hænge en oplevelse eller viden 
op på. Men elever oplever ofte noget 
forskelligt. Hvordan forholder man sig 
til det som lærer?
- Det er helt sikkert, at de lægger mærke 
til noget forskelligt. Lader man en flok ele-
ver gå rundt på Naturhistorisk Museum i 
en time og bagefter stiller dem konkrete 
spørgsmål om en hvalros, vil kun få kunne 
svare, fordi de andre har lagt mærke til alt 
muligt andet. De har fået forskellige kna-
ger, men som lærer kan man tilrettelægge 
forløb, så knagerne så at sige hænger lige 
inden for døren. Man kan gøre det mere 
sandsynligt, at de får nogle af de samme 
oplevelser. Samtidig kan man stoppe for-
løbet indimellem og tale med eleverne om, 
hvad de laver, og hvad de oplever. Her er 
den afgørende udfordring at sætte sig ind 
i, hvordan eleverne oplever.

Kan oplevelseslæring foregå  
i klasseværelset?
- Det kan det godt, men der er større sand-
synlighed for, at det bliver et stærkt minde, 
hvis det foregår i uvante rammer. Men hvis 
jeg troppede op til en forelæsning om epi-
sodisk hukommelse uden bukser på, kunne 
det fungere, og min pointe ville blive under-
streget. På samme måde kan en fysiklærer 
indlede et forløb med et spektakulært for-
søg, eller den meget ordentlige lærer kan 
måske skabe et episodisk minde for ele-
verne ved at smide alle borde og stole ud 
af klasseværelset og lave en helt ny ind-
retning for at opnå et bestemt resultat. 

Kære læser.
Denne artikel kan få betydning for, hvordan du i fremtiden planlægger din undervisning. Dine elever kommer til bedre at huske, hvad 
de lærer hos dig. Problemet er bare, at du om lidt skal lave mad, undervise eller noget helt tredje, og du derfor selv glemmer, hvad du 
har læst, medmindre du nu gør, som jeg beder dig om, inden du læser videre.

Lige nu skal du gøre noget, du absolut ikke plejer at gøre. Sidder din ægtefælle over for dig, kan du folde bladet sam-
men og slå ham eller hende i hovedet med det. Sidder du på lærerværelset, kan du give en kollega et kys eller råbe højt, at  
Christine Antorini er både klog og lækker. Du kan også gøre noget helt andet, det skal bare være noget, du ikke plejer at gøre.

Er opgaven udført, har du så sandelig fortjent den forklaring, som du her får af Andreas Lieberoth. Han er ph.d.-stude-
rende på psykologisk institut på Aarhus Universitet og beskæftiger sig blandt andet med, hvordan oplevelser i læring får  
elever til bedre at huske, hvad de har lært.
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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 tilhørende lyd og video på website  ∙ 
øvebog ∙ lærervejledning ∙ supplerende læsetekster 
∙ supplerende øvelser på website.
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