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kort nyt af lucas vagn engell
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Stauning støves af
Hvad ville den socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning have skrevet på sin Face-
book, da han i 1933 indgik Kanslergadeforliget? Og kunne hans cigararbejderfingre mon sty-
re en iPhone?

Ingen ved det. Men nogle ved meget andet om det menneskelige modstykke til kaos. Og 
du kan få del i den viden lørdag den 10. maj klokken 10, hvor der inviteres til arbejderhistorie-
festival i Arbejdermuseet i Rømersgade i København.

I løbet af dagen vil der være 20 foredrag om social dumping i begyndelsen af 1900-tallet, 
om unge under den kolde krig, om Folkets Hus på Jagtvej 69, om Stauning og socialdemokra-
tismen, om ungdomspartierne i 50'erne og 60'erne, om mæglingsinstitutionen og meget, me-
get mere. Og så vil der være to store debatter, blandt andre forsøger Ritt Bjerregaard og Claus 
Bryld at svare på spørgsmålet: "Er arbejderbevægelsen en synkende skude?"

Gratis entre. Ølhalle byder på festivalmenu. Se hele programmet på Facebook: Arbejder-
historiefestival

74 %
Så stor er stigningen på et år i påbud 
og afgørelser om psykisk arbejdsmiljø. 
I samme periode er antallet af straks-
påbud fordoblet.

Kilde: ftf.dk

Færre vælger efterløn
Siden sommeren 2007 har antallet af personer, der går på efterløn, været konstant faldende. 
I fjerde kvartal sidste år var 95.700 på efterløn, og det er fald på 32 procent eller 44.500 per-
soner siden tredje kvartal 2007. Der er især blevet færre efterlønnere på 62 og 64 år, men der 
er fald i alle aldersgrupper.

Relativt ligger Bornholm i top med 35,4 procent af de 60-64-årige på efterløn, mens Køben-
havn med 21,3 procent har færrest.

Antallet af efterlønnere er faldet konstant siden tredje kvartal 2007, hvor den forrige rege-
rings tilbagetrækningsreform trådte i kraft.

Tegnefilm om  
arbejdstid
Uddannelsesforbundet har lance-
ret en lille tegnefilm, der fortæller om 
kernen i de nye arbejdstidsregler, som 
blev tvunget ned over lærerne med  
lovindgrebet i lockouten for et år siden.

Filmen havde premiere på et te-
makursus for 171 tillidsrepræsentan-
ter. Her sagde Uddannelsesforbun-
dets formand:

- Vi har lyttet til jeres ønske om at 
få noget materiale, I kan bruge til at 
forklare medlemmerne om lov 409. 
Brug den på skolen, til medlemsmø-
der og i andre situationer, hvor I synes, 
det giver mening.

Se filmen på uddannelsesforbundet.dk



Opgaveoversigten skal tages alvorligt
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DEN 1. AUGUST træder de nye arbejdstidsregler i kraft 
for lærerne på landets skoler, heriblandt for de fleste af 
Uddannelsesforbundets medlemmer.

Folketinget vedtog, at disse nye regler skulle tage ud-
gangspunkt i tjenestemændenes arbejdstidsaftale, dog 
med en årsnorm i stedet for det normale: en månedsnorm.

Derudover vedtog Folketinget nogle værnsregler for 
at beskytte lærerne mod dårlig ledelse, grov udnyttelse 
eller noget andet slemt!

En af værnsreglerne er § 13, stk. 3: ”Forud for hver 
normperiode udarbejder ledelsen en opgaveoversigt til 
læreren. Opgaveoversigten skal overordnet angive de ar-
bejdsopgaver, læreren påtænkes at løse i normperioden.”

Og stk. 4: ”Hvis der i løbet af normperioden opstår 
behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang 
af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, 
drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og læreren, 
herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer.”

NU HØRER VI desværre ude fra skolerne, at ledelserne 
er begyndt at spekulere i, hvordan man kan omgå disse 
værnsregler.

Vi havde faktisk en tro på, at ledelserne på skolerne 
ville forsøge at leve op til de love og regler, som Folketin-
get vedtager. Men vi hører udsagn som: ”En opgaveover-
sigt skal kun være en overordnet oversigt over de opga-
ver, som læreren normalt skal udføre i løbet af året” og 
”Opgaveoversigten kan jo bare ændres, hvis forholdene 
tilsiger det”. Ligeledes er der ledelser, der frejdigt påstår, 
at det overhovedet ikke behøver at fremgå af opgaveover-
sigten, hvad omfanget af de enkelte arbejdsopgaver er.

Uddannelsesforbundet vil på det kraftigste betone, at 
når Folketinget har vedtaget nogle værnsregler, der siger, 
at der skal laves en opgaveoversigt til den enkelte læ-
rer, og at der skal være en drøftelse snarest muligt mel-

lem ledelsen og læreren, hvis der sker væsentlige æn-
dringer i indhold eller omfang, så skal det tages alvorligt.

Den enkelte lærer har krav på en ordentlig opgave-
oversigt, der tydeligt fortæller, hvilke arbejdsopgaver der 
skal udføres i løbet af året. Opgaveoversigten skal jo give 
mening for læreren, for teamet, for afdelingen og for hele 
skolen. Ellers er der jo ingen grund til at lave den.

Desuden er det jo sådan, at ledelsen har disse oplys-
ninger til rådighed. De er nemlig forudsætningen for, at 
der kan laves et retvisende budget for det kommende 
skoleår. Og når ledelsen har fordelt opgaverne på team 
eller afdelinger for at kunne tildele resurser til disse en-
heder, er der vel ingen god grund til at holde det skjult 
for de ansatte!

Når ledelsen skal drøfte væsentlige ændringer i ind-
hold og omfang med læreren, er man jo også nødt til at 
kende indhold og omfang i den oprindeligt udarbejdede 
opgaveoversigt. Så har man et præcist stykke papir at 
tage udgangspunkt i, når leder og lærer på et menings-
fuldt grundlag drøfter, hvilke opgaver der er bortfaldet, 
hvilke nye opgaver der er kommet til, og hvordan hele op-
gaveoversigten i indhold og omfang kan tilrettes. Lede-
ren skal jo sikre, at opgaverne bliver løst, samtidig med 
at man vel har en interesse i, at de ansatte har et ordent-
ligt psykisk arbejdsmiljø.

SÅ FRA UDDANNELSESFORBUNDET skal der lyde en 
kraftig opfordring til ledelserne på ”vore” skoler om at 
leve op til lovgivernes intention om, at der skal laves op-
gaveoversigter, der i indhold og omfang giver den enkelte 
lærer en klar forvisning om, hvilke opgaver han eller hun 
forventes at skulle løse i det kommende skoleår, så læ-
reren kan udføre alle sine arbejdsopgaver med den kvali-
tet i opgaveudførelsen, som de selv gerne vil, og som ele-
ven/kursisten har krav på, og som samfundet forventer.

Af Børge  
Pedersen, 
næstformand  
for Uddannelses- 
forbundet



38

indhold

UDDANNELSESBLADET
Redaktion: ansv. redaktør Lucas Vagn Engell (DJ), journalist Heidi Kvistgaard Güttler (DJ), journalist Signe Lukowski (DJ), journalist 
Dorthe Plechinger (DJ), journalistpraktikant Sandra L. F. Bye (DJ). Henvendelser til redaktionen: Uddannelsesbladet, Nørre Farimagsgade 
15, 1364  København K, tlf. 7070 2722, blad@uddannelsesforbundet.dk. Design, produktion og tryk: Datagraf. Svanemærket trykkeri, 
licens 541-166. Annoncer: Allan Christensen, AC Annoncer, tlf. 8628 0315, ac@ac-annoncer.dk. Annoncepriser, udgivelsesplan, deadlines 
mv. se www.uddannelsesforbundet.dk. Oplag 11.013. Kontrolleret af Specialmediernes Oplagskontrol.  Abonnement: Marianne 
Jørgensen, maj@uddannelsesforbundet.dk, tlf. 7070 2722.

Uddannelsesbladet nr. 05 · maj 2014

06  Arbejdsmiljø: Voldsomt sygefravær på Søndersø  
Produktionshøjskole

10  Sprogcoaching: Udenlandske læger i Aalborg  
får individuel hjælp

13  Læge fra Grækenland: Man bliver bedre til at lytte

14  Overgreb: Lærernes nye arbejdstidsregler kan føre 
til posttraumatisk stresssyndrom

20  Sundhed: På Haderslev Produktionsskole dyrker  
lærerne motion i arbejdstiden

22  Resocialisering: Statsfængslet i Jyderup skruer  
op for AMU-kurser

24 PAUSEN

26  Arbejdstid: Lærerne på EUC Nordvestsjælland har et 
års erfaring med fuld tilstedeværelse

30 DEBAT

31 NyE BøgER & ANmELDELSER

35 STiLLiNgER

36 KURSER, møDER mv.

37 FAgLigT AKTUELT om ferie

38 iNTERviEW om ungdomscoaching

forside: Hanne loop

14

22

Dr. Panou  
fik individuel  

sprogcoaching

10



6 uddannelsesbladet 05-2014

sygemeldinger. Psykologhjælp. Medi-
cin. Arbejdsmiljøet på Søndersø Pro-
duktionshøjskole på Nordfyn er tilsy-

neladende så betændt, at flere medarbej-
dere er blevet syge af det.

- Det er vores opfattelse, at der er et me-
get dårligt arbejdsmiljø. Det ved vi fra mange 
henvendelser fra lærere. Der er særligt pro-
blemer med de ledelsesmæssige forhold, 
fortæller Jens Dam, der er vicesekretari-
atschef i Uddannelsesforbundet.

Lærernes udsagn understøttes af ud-
skrifter fra Arbejds- og Miljømedicinsk 
Klinik, der dokumenterer, at flere er blevet 
syge af at arbejde på skolen. Det er langt 
fra hverdagskost, at lærere henvender sig 
med så massive problemer.

- Det er ikke almindeligt i forhold til, hvad 
vi hører fra andre produktionsskoler og an-
dre skoleformer. Det her er langt ud over, 
hvad der er normalt. Det er en arbejdsplads 
med ondt i arbejdsmiljøet, siger Jens Dam.

Uddannelsesbladet har talt med flere læ-
rere, der bekræfter, at arbejdsmiljøet lider. De 
peger på ledelsen som en stor del af proble-
met og beskriver en hverdag, hvor kolleger 
på stribe bliver sygemeldt med stress. Ud-
dannelsesbladets kilder har talt sig frem til, 
at mindst 11 lærere fra skolen er gået ned 
med stress. Meget tyder på, at sygemeldin-

gerne blandt andet skyldes, at ledelsen for-
søger at få kolleger til at sladre om hinan-
den, og at lærere får modstridende meldin-
ger om, hvordan de skal udføre deres job.

- Man ved ikke, hvilke forventninger der 
er til én, og der mangler forudsigelighed 
i jobbet. Det var umuligt at få en forvent-
ningsafstemning, fortæller Naja Hind, der 
var ansat på den fynske skole indtil okto-
ber sidste år.

Hun peger på, at det dårlige arbejdsmiljø 
har ført til mange sygemeldinger.

- De voksne skal fremstå psykisk sta-
bile, men det gør de ikke, når der næsten 
dagligt er sygemeldinger. Det smitter af, 
når lærerne har alle symptomer på stress, 
siger Naja Hind.

Det værste er dog, at problemerne går 
ud over skolens kerneydelse, mener hun.

- Eleverne på en produktionshøjskole 
er nogle af de mest sårbare unge, og vi 
kunne gøre meget mere for dem, end der 
blev gjort, siger Naja Hind.

ingen hjælp fra ledelsen
Mia Rosendahl blev i maj 2012 ansat på 
Søndersø Produktionshøjskole som vikar 
for en sygemeldt lærer. Det var i et fleks-
job i 20 timer om ugen, da hun på grund 
af piskesmæld ikke kan arbejde fuld tid.

Ret hurtigt fik hun en fornemmelse af, 
at arbejdspladsen ikke fungerede normalt.

- Da jeg blev præsenteret for personale-
gruppen, undrede det mig, at de fleste kun 
havde været ansat i under et halvt år, men 
ser jeg tilbage på hele forløbet, forstår jeg 
nu hvorfor, siger hun.

Mia Rosendahl arbejdede på skolens 
butikslinje, der driver en lille butik. Efter en 
måneds tid blev hun midlertidig leder, da 
linjens leder blev langtidssygemeldt. Da en 
anden ansat på linjen samtidig med linje-
lederens sygemelding var blevet fyret, var 
det svært at få svar på spørgsmål om den 
daglige drift.

- Flere gange måtte jeg ringe til linjele-
deren, selv om hun var sygemeldt. Det var 
slet ikke i orden, men ingen kunne svare 
mig på noget, hverken om den daglige bu-
tiksdrift eller linjens elever, fortæller hun.

Hun oplevede også, at det som med-
arbejder var svært at få en klar jobbeskri-
velse, og at ledelsen konstant stillede mod-
stridende krav.

- Jeg kunne eksempelvis ikke få et bud-
get for butikslinjen. Jeg fik at vide, at det ikke 
var vigtigt, hvor mange penge jeg brugte, 
bare der samlet ikke var underskud. Det er 
umuligt at drive en butik, hvis man ikke en-
gang har et budget. Vi fik på et tidspunkt 

Produktionshøjskole  
producerer  
lærere på stribe
søndersø Produktionshøjskole har store problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Mindst 11 lærere 
er blevet sygemeldt med stress, og meget tyder på, at ledelsen er en stor del af problemet. Flere lærere 
fortæller, at ledelsen vil have dem til at sladre om kolleger, skælder dem ud og ikke vil give dem de 
nødvendige redskaber til at udføre arbejdet.

{  af Mikkel kaMP }

SygE
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en vikar ind, som havde haft egen butik i 
flere år. Også hun forsøgte at få et budget 
for butikken, men måtte også opgive, for-
tæller Mia Rosendahl.

Tabte håret i frustration
Det var langt fra den eneste episode.

- Jeg blev ringet op i weekender og på 
helligdage og afkrævet svar om alt mu-
ligt. Elever stod tit alene i butikken, for jeg 
kunne ikke dække alle timerne i de peri-
oder, fordi der ikke var ansatte nok. Det 
skete flere gange. En dag fortalte en græ-
dende vikar mig, at hun i løbet af en week-
end havde mistet så meget hår, at frisøren 
mandag morgen måtte klippe det meste af 
hendes hår af. Hun gik grædende fra sko-
len og opsagde sin stilling på stedet, da det 
var psykisk for hårdt et pres med konstante 
modstridende ordrer og mistillid fra ledel-
sen, fortæller Mia Rosendahl.

Et andet eksempel på tvivlsom ledelse 
var, at Mia Rosendahl pludselig skulle ar-
bejde 26 timer hver tredje uge og blev fra-
taget en fridag, selv om hun var i et fleks-
job på 20 timer om ugen.

- Hvis jeg ikke accepterede, kunne man 
ikke bruge mig på skolen længere, blev der 
gentagne gange sagt mellem linjerne, selv 
om jeg havde rådført mig med kommunen, 
der ikke mente, det var lovligt, fortæller hun.

Det blev episoden, der fik læsset til at 
vælte for Mia Rosendahl. Hun blev syge-
meldt med stress og udviklede en depres-
sion. Hun er siden blevet fyret fra skolen, 
da hun meddelte skolen, at hun snart vil be-
gynde på deltid igen.

Skulle bagtale kolleger
Mia Rosendahls historie er langt 
fra enestående. Også Steffen Hin-
chely og Mette Nielsen har været 
ansat på skolen og blev syge af det. 
De arbejdede på skolens afdeling 
i Bogense, men nåede at være der 
mindre end et halvt år, inden de 
knækkede sammen med stress.

Det begyndte ellers godt for 
Steffen Hinchely, der næsten ikke 
kunne få armene ned, da han fik 
jobbet. Efter en årrække i reklame- 
og turistbranchen – blandt andet 
med ledelsesansvar – ville han 

gerne arbejde med mennesker.
Han blev ansat i projektet AMOK, der 

er målrettet unge, som har det for svært til 
at gå på produktionsskole på almindelige 
vilkår. Fra første dag blev han præsenteret 
for unge med svære problemer og grumme 
historier i rygsækken. Han efterlyste flere 
gange supervision og efteruddannelse for 
at kunne tackle dem bedst muligt, men det 
modtager han aldrig.

Alarmklokkerne begyndte for alvor at 
ringe for Steffen Hinchely efter cirka tre 
uger, da han første gang fik besøg af for-
stander Anders Andersen.

- Han inviterede mig ind på kontoret, 
lukkede døren og spurgte mig, hvordan 
det gik. Jeg fortalte, at jeg var glad, for det 
var jo mit drømmejob. Så begyndte han at 
udspørge mig om mine kolleger. Han ville 
høre, hvad de snakkede om – særligt hvad 
de sagde om ham. Jeg var rystet, men sva-
rede ham ikke. Da samtalen var slut, klap-
pede han mig på benet og sagde: "Denne 
samtale bliver mellem os," fortæller Stef-
fen Hinchely.

Det gik dog ikke, som forstanderen havde 
planlagt, for Steffen Hinchely samlede efter 
samtalen sine nærmeste kolleger og for-
talte om episoden.

- De svarer, at de fleste nye medarbej-
dere bliver stillet den type spørgsmål, for-
tæller han.

Også Mette Nielsen har oplevet, at le-
delsen kraftigt har opfordret hende til at 
bagtale kolleger.

- Jeg er fire eller fem gange blevet ud-
spurgt om, hvad mine kolleger gik og sagde, 

specielt hvad de sagde om ledelsen, og jeg 
er blevet råbt ind i hovedet, fordi jeg ikke 
ville svare, fortæller hun.

Mette Nielsen beskriver også et miljø, 
hvor en gruppe af lærere rapporterer til le-
delsen. Hun fortæller, at hun personligt har 
oplevet, at ledelsen har konfronteret hende 
med noget, hun har sagt til kolleger.

- Stemningen var forfærdelig. Jeg følte 
mig overvåget hele tiden og kunne ikke 
slappe af. Vi jokede med, at væggene havde 
øjne og ører, fortæller hun.

Store krav, men intet værktøj
Steffen Hinchely og Mette Nielsen var begge 
flere gange ude for, at ledelsen stillede 
krav, som var umulige at honorere, fordi de 
ikke havde de praktiske redskaber til det. 
Skulle de købe værktøj eller materialer, var 
det nødvendigt med tilladelse fra ledelsen. 
Det  kunne ofte tage lang tid, fortæller de.

- Jeg arbejdede med en pige med svære 
faglige problemer. Hun skulle have en it-
rygsæk, men for at tage den i brug, var det 
nødvendigt med nogle koder. Det tog flere 
måneder, og da jeg endelig fik dem, var de 
forkerte. Jeg var ansat til at udføre en op-
gave og havde fået at vide, at jeg bare skulle 
fortælle, hvad jeg skulle bruge. Når jeg så 
gjorde det, skete der ikke noget, eller også 
fik jeg skæld ud for det, siger Mette Nielsen.

Det samme skete for Steffen Hinchely.
- Hver gang jeg ville bruge for over 500 

kroner på værktøj, var det bøvlet, for kø-
bet skulle altid først godkendes. Samtidig 
krævede Anders (forstanderen, red.), at der 
skulle være produktion. Vi ville restaurere 

møbler, og han havde sagt god for 
det, men vi manglede udstyr. Vi ville 
for eksempel købe en rystepudser, 
som måske kostede 600 kroner. 
Det kunne tage en uge eller to, før 
vi fik lov til det, og vi var nødt til at 
rykke flere gange for det. Syste-
met var sådan, at vi skulle spørge 
om lov, siger han og peger på, at 
taberne var både lærerne og de 
unge på skolen.

- De unge kedede sig forståe-
ligt nok, men vi havde ikke noget 
værktøj. Samtidig var det en evig 
stressfaktor for os, at vi hele ti-
den skulle vente på at få svar fra 

ingen kommentarer fra ledelsen
Uddannelsesbladet har talt med forstander An-
ders Andersen, men han ønsker ikke at medvirke 
i artiklen. Han henviser til sin advokat Jens Brus-
gaard, der dog heller ikke har kommentarer. Til 
gengæld truer han i en mail Uddannelsesbladet 
med en retssag: 

- Hvis du (journalisten, red.) eller bladet frem-
sætter beskyldninger eller injurier mod skolen, 
der ikke kan bevises, får det et retsligt efterspil, 
skriver han.
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ledelsen for at føre vores planer ud i livet. Vi havde jo de unge, der 
troppede op hver dag. Vi skulle give dem et ordentligt tilbud, men 
ofte var vores eneste mulighed at gå en tur sammen, siger han og 
tilføjer, at han på et tidspunkt skulle lede en køkkenlinje, men hel-
ler ikke kunne få de mest banale redskaber som eksempelvis en 
røremaskine til at udføre arbejdet.

- Det svarer lidt til, at man får ordre om at grave et meterdybt 
hul i jorden og ikke får en spade til opgaven, men må bruge en 
pind, siger Steffen Hinchely.

Konfrontationer førte til sygemeldinger
Hverken Mette Nielsen eller Steffen Hinchely nåede at arbejde et 
halvt år på skolen, inden de blev sygemeldt. Til gengæld har Mette 
Nielsen brugt omkring et år, før hun var klar til at arbejde. Hun er 
netop begyndt i et andet job. Steffen Hinchely har endnu ikke fået 
nyt job. Begge er sygemeldt efter endnu en konflikt med ledelsen.

For Mette Nielsen toppede konflikten på en personaletur. Nogle 
kolleger havde af forskellige grunde fået lov til at køre hjem at sove. 
Da de havde forladt huset, begyndte ledelsen ifølge Mette Nielsen 

injuriesag mod uddannelsesforbundet
Flere tidligere ansatte på skolen har henvendt sig til Uddannelsesfor-
bundet og fortalt om forholdene. De bekræfter billedet, der er beskrevet 
i denne artikel og tilføjer flere og andre historier. Uddannelsesforbundet 
har derfor forsøgt at komme i dialog med ledelsen og bestyrelsen om sy-
gefravær og arbejdspladsvurderinger. Men det er ikke lykkedes, fortæl-
ler vicesekretariatschef Jens Dam, som ikke er i tvivl om, hvem der skal 
rydde op i problemerne.

- Skolens bestyrelse har ansvaret for arbejdsmiljøet og de ansattes vil-
kår. Ansvaret for at undersøge, hvad der er i vejen, ligger hos bestyrel-
sen, siger han.

Da der tilsyneladende ikke er sket forbedringer af arbejdsmiljøet, og da 
problemerne har stået på i flere år, valgte Uddannelsesforbundet i efter-
året 2013 at informere Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Styrelsen sendte op-
lysningerne videre til Arbejdstilsynet, der siden har besøgt skolen, men 
ikke kunne bevise, at der var problemer.

Skolens ledelse har ifølge Uddannelsesbladets oplysninger ikke gjort no-
get for at forbedre arbejdsmiljøet, men den har reageret. Svaret kom i slut-
ningen af januar i form af en stævning fra skolens advokat, hvor skolen 
anklager Uddannelsesforbundet for injurier, fordi forbundet har videre-
givet informationer til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. I forbundet mener 
man ikke, at man har gjort noget forkert, og derfor ender sagen i retten.

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

at bagtale kollegerne. Mette Nielsen sendte en sms til en af kol-
legerne, så han vidste, hvad der blev sagt om dem. Det førte se-
nere til en konfrontation med en leder.

- Han råbte ind i hovedet på mig, at han troede, han kunne stole 
på mig og den slags, og vi fik at vide, at vi var uduelige og ikke no-
get værd, fortæller hun.

Mette Nielsen kom ikke tilbage til skolen efter den tur, som også 
udløste, at fire andre lærere blev sygemeldt med stress, oplyser hun.

- Jeg kom ikke om mandagen. Jeg var hos lægen, der konsta-
terede, at jeg havde et vildt højt blodtryk, og han sygemeldte mig 
med stress, fortæller hun.

Fik blackout og blev sygemeldt
Steffen Hinchely kan fortælle en lignende historie. Hans tid på sko-
len kulminerede i et skænderi med forstanderen. Projektet, han 
var ansat i, var på det tidspunkt lukket, og lederen sygemeldt. På 
et møde bebrejdede skolens forstander Steffen Hinchely, at der 
ikke var sket mere for de unge, og læreren, der efter eget udsagn 
har forsøgt og forsøgt, men ikke har kunnet få de nødvendige red-
skaber fra ledelsen, fortalte højlydt sin mening til forstanderen. 

- Da vi var på tomandshånd, sagde han, at han bebrejdede mig, 
at jeg ikke havde advaret ham om, at der ikke skete mere, men det 
havde jeg jo gjort, så jeg gav ham verdens største skideballe, for-
tæller Steffen Hinchely.

Næste dag kørte han i bil på vej til sit arbejde på skolen. Un-
dervejs fik han blackout. Han kom til sig selv på en rasteplads, 
men kan ikke huske, at han er kørt derhen, eller hvad der ellers 
er sket. Han kom hjem og blev kort efter sygemeldt med stress. 
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De er lægernes 
sproglige livline
sproglærere er med 
udenlandske hospitalslæger 
på vagt og følger dem til 
patientsamtaler, undersøgelser 
og konferencer, så de kan 
hjælpe dem med at løse 
kommunikative problemer, når 
og hvor de opstår. Der er gode 
erfaringer med ordningen, men 
den kan ikke stå alene.

{  Af Dorthe Plechinger •  foto: MichAel Bo rAsMussen }

Det gik helt galt den dag, hvor sprog-
lærer Birgitte Volf Andersen sad med 
ved en alvorlig patientsamtale: Den 

udenlandske kræftlæge, hun fulgte som 
sprogcoach, sagde til patienten, at der var 
kommet svar på kræftprøverne, ”men svaret 
tager vi lige bagefter, for først vil jeg høre, 
hvordan du har det...”

- Jeg kunne ikke bryde ind, men sad bare 
og tænkte, at nej, nej, nej, det går jo slet 
ikke. Stakkels patient. Hun ventede kun på 
svaret. Hun var så anspændt, at hun over-

hovedet ikke var i stand til at høre efter el-
ler svare på, hvordan hun havde det, fortæl-
ler Birgitte Volf Andersen.

Da samtalen var færdig, forklarede Bir-
gitte Volf Andersen kræftlægen, hvorfor det 
gik galt, og de fik sammen bygget en ræk-
kefølge op for god kommunikation ved en 
alvorlig samtale.

- Hvis vi ikke havde været der og fan-
get ”fejlen”, kunne den ellers yderst kom-
petente kræftlæge være fortsat i samme 
spor, siger hun.

Sproglærer Birgitte Volf 
Andersen (tv.) følger 

her læge Vasiliki Panou 
fra Grækenland. Endnu 

har ingen patienter 
frabedt sig lærernes 

tilstedeværelse – heller 
ikke i sårbare eller 

kritiske situationer.
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Det er bare ét eksempel på, hvad det in-
dividuelle sprogcoaching-forløb, som nu i tre 
år har kørt på Aalborg Universitetshospital, 
kan dreje sig om: Birgitte Volf Andersen og 
kollegaen Gert Christensen er fluer på væg-
gen, når de følger og fanger de sproglige el-
ler kulturelle problemer, hvor og når de op-
står for en udenlandsk læge under en vagt, 
en samtale eller en konference. Og så ta-
ger de snakken med vedkommende bagef-
ter og får arbejdet med de sproglige regler, 
sprogkulturen og kropssproget.

Og der er god brug for den indsats, for 
hver fjerde læge på Aalborg Universitets-
hospital – 150 ud af 600 – er fra udlandet 
og bliver ofte kastet meget hurtigt ud i si-
tuationer, hvor det forventes af dem, at de 
på et forståeligt dansk skal kunne forklare 
sig. Derfor er den individuelle og håndholdte 
sprogundervisning, som foreløbig 60 uden-
landske læger har været igennem, en me-
get effektiv og relativt billig løsning.

- Det kan umiddelbart lyde dyrt med in-
dividuelle sprogkurser, når Gert og jeg i 
den tid, vi coacher én person, kunne have 
undervist 24 kursister. Men i et større per-
spektiv er det ikke dyrt. Man kan lidt frækt 
sige, at man sparer de udgifter, som hjem-
landet har til lægernes 12-13-årige spe-
cialuddannelse, ved at plukke dem bagef-
ter. Her får de så dette lille tilbud – og den 
gratis sprogundervisning på sprogcentret 
lige som alle andre, der kommer til landet. 
På den måde synes jeg faktisk, samfundet 
slipper billigt, siger Birgitte Volf Andersen.

Vi sidder i hendes kontor i hospitalets ad-
ministrationsbygning Urban. På skiltet uden-
for står der Sprogkonsulent. Gert Christen-
sen er også kommet til. Birgitte Volf Ander-
sen er lånt ud én dag om ugen af Aalborg 
Sprogcenter, og her står hun til rådighed 
for det udenlandske sundhedspersonale, 
der har brug for skriftlig, administrativ hjælp 
og generel sproglig sparring. Desuden ko-
ordinerer hun forløb med mundtlig sprog-
coaching mellem sig og Gert Christensen. 
Og det fremgår hurtigt – blandt andet fordi 
de to har tendens til at afbryde hinanden 
– at det ikke er helt hen i skoven, når Gert 

Christensen kalder deres samarbejde for et 
”erhvervsmæssigt ægteskab i medgang og 
modgang” igennem 28 år:

- Jeg tror, at vi supplerer hinanden godt. 
Vi har lidt forskellige politiske holdninger 
og griber tingene forskelligt an, og vi ople-
ver, at kursisterne kan lide det spil og vo-
res forskellige tilgange. Stemningen bliver 
åben og venskabelig, og kursisterne tør så 
også være uenige og komme ud af busken, 
siger Birgitte Volf Andersen.

De to lærere underviser også sammen 
på Aalborg Sprogcenter i den almindelige 
sprogundervisning. Og de to ting – den 
håndholdte sprogcoaching og de brede 
hold – kan ikke erstatte hinanden, under-
streger de flere gange. Men den vender vi 
tilbage til. For allerførst: Hvordan reagerer 
patienterne på, at lærerne sidder der med 
åben notesblok og lukket mund – selv i me-
get alvorlige snakke?

Meget venligt og imødekommende. Fak-
tisk har ingen af de to sprogcoaches ople-
vet, at en patient har frabedt sig deres til-
stedeværelse – heller ikke i en sårbar el-
ler kritisk situation.

- Når der så er optræk til, at nogen skal 
til at tage tøjet af, vender vi diskret ryggen 
til, siger Gert Christensen.

Den sproglige oprustning har betydet, 
at det generelt er blevet nemmere og mere 
legitimt at tale om sprog på Aalborg Uni-
versitetshospital. Før kunne ledelsen godt 
være lidt nervøs over den indirekte kritik, 
der kunne ligge i at bede udenlandske læ-
ger modtage sprogundervisning eller coa-
ching. Men så fik sproglærerne nogle af de 
allerdygtigste overlæger i undervisning først.

- Det har været med til at løfte de an-
dre, for hvis de bedste kunne deltage, ville 
man ikke selv tabe ansigt eller status ved 
også at være med, fortæller de.

Så alt i alt lutter gode erfaringer med 
denne individuelle sprogcoaching på ar-
bejdspladsen. Er det så ikke bare vejen 
frem? Hertil siger Birgitte Volf Andersen:

- Det er afsindigt vigtigt at lære sprog 
på arbejdspladsen, fordi vi får et autentisk 
sprog, og vi er med derude, hvor det hand-
ler om, hvorvidt sproget kan bære. Men det 
må aldrig erstatte undervisningen på sko-
len, fordi det er her, du kan dumme dig og 
have tid til repetition og sparring med an-
dre kursister.

Og Gert Christensen tilføjer:
- Man kunne kalde klasselokalet et so-

cialt læringsrum med indbygget tryghed. 
Kursisterne opbygger her sammen med 
lærerne efterhånden et miljø, hvor de fø-
ler sig godt tilpas, og så er de mere parate 
til at åbne sig og tage diskussioner. Men 
det er rigtigt godt, at vi kombinerer under-
visning med praksis, og at sprogindlæring 
sker gennem flere kanaler på samme tid.

”Hvis lægens sProg er ”Defekt ”, 

kan Det Have en afsMittenDe 

virkning På Patientens oPfat-

telse af Det lægefaglige  

niveau.”

Gert  Christensen
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keligt antal, da halvdelen af lægerne altid 
var på vagt. Det blev simpelthen for dyrt.

- Det er vi lidt kede af, for det gav lægerne 
noget ekstra, når de var sammen kolleger 
fra forskellige afdelinger og med forskellige 
specialer, men inden for samme verden. Man 
kunne vise dem et indslag fra YouTube om 
brugen af elektrochok inden for psykiatrien 
og derefter diskutere, hvorvidt den slags er 
rimeligt, forklarer Gert Christensen, mens 
Birgitte Volf Andersen dog også mener, at 
der kan være fordele ved at møde kursister 
med andre baggrunde end ens egen, hvil-
ket lægerne gør nu, da de i dag går på al-
mindelige hold på Sprogcentret.

Ingen af lærerne lægger skjul på, at ar-
bejdet kræver stor fleksibilitet. De skal i prin-
cippet stå til rådighed fra klokken 8.30 til 
21 som de andre lærere på sprogcentret. 
Men i forhold til lægerne er det langt hen 
ad vejen et spørgsmål om, hvornår de kan 
og har brug for undervisning.

- Så må vi tilpasse os lægernes vagtplan. 

Den gamle forestilling om, at man som sprog-
lærer får udleveret et fast skema, den eksi-
sterer ikke mere. Rent fagforeningsmæs-
sigt burde det udløse et overenskomstmæs-
sigt tillæg. Det vil jeg gerne citeres for, siger 
Gert Christensen med eftertryk.

Birgitte Volf Andersen tilføjer, at også 
lægernes arbejdsvilkår er kommet bag på 

”en sygePlejerske sagDe På en 

konference På BørneAfDelingen, 

at ”lille MatHias er Mit sMer-

tensBArn”.  BAgefter sPurgte jeg 

Den læge, jeg fulgte,  oM Han Hav-

De forstået Det uDtryk. Han sva-

reDe ja ,  at MatHias HavDe sMerter 

og skulle Have noget Mere sMer-

testillenDe.”

Birgit te  Volf  Andersen

Derfor er begge sproglærere også lidt 
ærgerlige over, at man har måttet opgive 
de tidligere lukkede hold for udenlandske 
læger. Det viste sig bare hurtigt, at det var 
svært at opretholde hold med et tilstræk-

Lærerne må tilpasse sig lægernes vagtplan. Det er slut med at få udleveret et fast lærerskema. Det burde til gengæld udløse et 
tillæg, siger sproglærer Gert Christensen (th.). Her sammen med læge Vasiliki Panou (tv.) og sproglærer Birgitte Volf Andersen.
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vasiliki Panou, 27 år, er ved at ud-
danne sig til speciallæge i lun-
gemedicin. Hun kom fra Græ-

kenland for tre år siden. Hun har både 
deltaget på det særlige lægehold på 
sprogcentret og modtaget individuel 
sprogcoaching af Gert Christensen og 
Birgitte Volf Andersen. For et år siden 
følte hun sig så stærk sprogligt, at hun 
blev tillidsrepræsentant for sine kolle-
ger. Birgitte har her hjulpet hende med 
referater, breve og den slags.

- Det sproglige var lidt hårdt i star-
ten. Men jeg synes, det er dejligt at ar-
bejde her og har et virkelig godt forhold 
til kollegerne. Der er en god tone mel-
lem læger og sygeplejersker og andre 
faggrupper. Jeg kan godt lide, at der 
ikke er så autoritært som andre steder 
i Europa, siger Vasiliki Panou, der ved 
siden af arbejdet er i gang med en ph.d. 
om de særlige lungekræftsygdomme, 
der knytter sig til området på grund af 
Dansk Eternit Fabrik i Aalborg.

Også patienterne har taget godt 
imod hende, og hun har ikke haft sprog-
lige problemer i forhold til dem.

- Måske skal jeg nogle gange gen-
tage en sætning eller finde måder at 
omformulere mig på, siger hun.

Birgitte Volf Andersen forklarer, at 
patienterne faktisk mange gange er 
glade for de udenlandske læger, fordi 
de i høj grad tager sig tid til at tale 
med dem. De har selv brug for tid og 
ro, når de skal tale på et andet sprog, 
og så dur flygtige beskeder på gangen 

ikke. Selv siger Vasiliki Panou det på 
denne måde:

- Der er den fordel ved ikke at være 
så god til dansk, at man bliver meget 
bedre til at lytte. Så kan man udvikle 
den evne.

Du har også meget alvorlige sam-
taler?

- Ja, for eksempel i forbindelse med 
cancerudredninger. Men jeg oplever, 
at patienterne er glade og tilfredse – 
og ofte siger tak, når de går fra vores 
samtaler. Og jeg er ekstra tilfreds, når 
det handler om alvorlige samtaler, som 
jeg nu har klaret alene det sidste år.

Har der været en situation, hvor 
du har været særlig glad for sprog-
coaching?

- Vi bruger nogle bestemte udtryk 
i forbindelse med de lungefunktions-
undersøgelser, som patienten får fore-
taget hver gang. Jeg laver cirka 10 af 
dem om dagen. Her oplevede jeg, at 
der var bestemte sætninger, jeg havde 
sagt forkert igen og igen, uden at no-
gen havde rettet mig, siger Vasiliki Pa-
nou og fortæller, at først da Birgitte 
Volf Andersen fulgte hende og kunne 
se, hvad der gik galt, blev fejlen rettet.

Birgitte Volf Andersen fortæller, at 
Vasiliki skulle instruere patienterne i, 
hvordan de skulle puste på en bestemt 
måde, så læberne sluttede helt tæt på 
mundstykket.

- Og den type instrukser og for-
muleringer kan man ikke læse sig til, 
som hun siger.

Man bliver 
bedre til at lytte

hende. De har så mange bolde i luften, bli-
ver konstant bippet og har aldrig ro:

- Vidste du, at når de har en nattevagt, 
går den fra klokken 15 om eftermiddagen 
til otte om morgenen? Arbejdsforholdene 
er i forvejen hårde, og så bliver de kastet 
ud i dem på et nyt sprog. Jeg har fået så 
stor respekt for lægerne gennem det her. 
De arbejder under et pres, som jeg slet ikke 
havde forstillet mig.

Hvad med dig selv – du står jo også til 
rådighed i mange af døgnets timer? 

- Jeg har været i branchen i så mange år, 
at jeg sagtens kan lægge det fra mig, når 
jeg går hjem. Jeg kan nogle gange efter en 
lang ferie helt glemme, hvordan man under-
viser. Jeg har fire børn, så arbejdet har al-
drig fået lov til at fylde det hele. Jeg prøver 
at tænke, at nu har jeg fri i fire timer, i ste-
det for at tænke på, at åh, nu skal jeg på 
arbejde igen i aften.

På hospitaler er der instrukser 
og formuleringer, man ikke kan 
læse sig til, siger læge Vasiliki 
Panou.
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Lærerne har i offentlighedens 
øjne fået frataget deres 
faglighed, integritet og 
værdighed. Det er i sig selv 
skamløst. Nu mister de så også 
kontrollen med deres arbejde. 
Det er uværdigt, mener psykolog 
Nadja U. Prætorius.
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Det skal tages meget alvorligt, når lærere føler, at de med nye 
arbejdstidsregler ikke kan gøre arbejdet godt nok. De risikerer at havne 
i en højstresstilstand, der kan udvikle sig til posttraumatisk stress-
syndrom. Psykolog Nadja Prætorius har i f lere år råbt vagt i gevær om, 
hvor skadelige de nye arbejdsnormer i samfundet kan være.

{  Af Dorthe Plechinger  •   foto: Mikkel østergAArD }

Det var en stor overraskelse for psy-
kolog Nadja U. Prætorius at opdage, 
at hendes stressklienter kom med 

nøjagtig samme symptomer som de trau-
matiserede mennesker, hun i mange år har 
beskæftiget sig med. Også de stressramte 
reagerede, som om de havde været udsat 
for et traume. Men de havde bare passet 
deres arbejde.

- De kom efter de ændringer, der blev 
indført med alle de nye managementmeto-
der, og havde fået at vide, at de skulle være 
forandringsparate, for ellers kørte toget og 
den slags, siger hun og tilføjer:

- Hvis man bare havde kigget på nogle 
af de undersøgelser, der viser, hvad tærsk-
len er for menneskers kapacitet og for, hvor 
meget man kan forandre sig og stadig be-
vare en ordentlig kontakt til sig selv og sin 
egen rytme, ville man have set, at vi bliver 

syge af at blive behandlet som robotter. Vi 
kan ikke tåle det.

Nadja U. Prætorius siger det lavmælt, 
men der er ingen tvivl om, at hendes bud-
skab er både larmende og alarmerende: Vi 
bliver simpelthen syge af at gå på arbejde, 
hvis det ikke føles rigtigt, ordentligt, værdigt 
og meningsfyldt. Og vores krop vil til sidst 
reagere på det som ved et fysisk overgreb, 
for den skelner ikke mellem et fysisk og et 
psykisk overgreb: Den går i højeste alarm-
beredskab og bliver der, til tilstandene æn-
dres, eller man bukker under.

Prætorius er aktuel med et bidrag i bo-
gen Læring i konkurrencestaten, hvor hun 
beskriver, hvad der sker med os rent fysisk 
og mentalt, hvis vi bliver dehumaniserede og 
fremmedgjorte på arbejdsmarkedet, og hvis 
vi lever i længere tid med et arbejde, som 
vi ikke føler, vi gør godt nok – eller får uri-

når arbejdet 
bliver et overgreb
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melige betingelser for at udføre. Derfor er 
det oplagt at høre, hvad hun har at sige til 
lærernes nye arbejdsvilkår og arbejdstids-
regler. Lad os bare afsløre allerede her, at 
hun bruger ord som skamløst og uværdigt 
i den forbindelse.

Men allerførst beskriver hun, hvad det 
særlige ved hendes forskning er. Hun har 
nemlig i sine bøger og undersøgelser gi-
vet stemme til de cirka 100 klienter, hun 
har siddet over for i sin klinik. Hun har talt 
med hver enkelt person om, hvordan deres 
vilkår på arbejdet er, og hvordan de har det 
med det. Også lærere. Og det vil sige, at hun 
ikke bare som sociologisk eller psykologisk 
teori har samlet sin viden, men helt konkret 
ude i den virkelige verden hos de menne-
sker, der befinder sig i den og bukker under 
for kravene. Og Nadja Prætorius er rystet:

Kronisk højstresstilstand
- Det er et kæmpe problem, hvad vækst- 
og konkurrencesamfundet gør ved men-
nesker – både psykosocialt, psykologisk 
og neurobiologisk. Mine og andres studier 
har vist, at mennesker kan komme i en kro-
nisk højstresstilstand, hvis arbejdsvilkårene 
er urimelige, og vise de samme sympto-
mer, som hvis de var i en livstruende situa-
tion. Sker det over en længere periode, bli-
ver man mentalt påvirket af det og kan få 
symptomer, som om man har posttrauma-
tisk stress-syndrom, PTSD. Lige bortset fra, 
at der her ikke er tale om et ”post” eller ”ef-
ter”, for du er på dit arbejde og skal tilbage 
igen, og det gør det endnu alvorligere, si-
ger hun. Hendes hovedbudskab er derfor, 
at vi simpelthen ikke kan fortsætte med at 
lukke øjnene for de arbejdsvilkår, som kon-
kurrencestaten giver os. Vi bliver syge og 
faktisk også dummere af det. Men nok så 
paradoksalt betyder det, at vi undertrykker 
de egenskaber, vi i virkeligheden skal over-
leve på i en global verden: refleksion, krea-
tivitet, nærvær, samarbejdsevner.

Hvad er det for arbejdsvilkår, vi bliver 
syge af?

- De virkelig alvorlige belastningsfak-
torer er dem, hvor man aldrig kan gøre det 
rigtige – altså dobbeltbindende situatio-
ner, hvor man pludselig skal omdefinere og 
snyde med virkeligheden, og hvor man får 
et nyt sprog, som skal dække over de re-
elle betingelser. Ord som selvledelse, vær-

dier i arbejdet og anerkendende ledelse. 
I realiteten dækker de over, at man aldrig 
nogensinde vil kunne gøre sit arbejde, så 
det giver mening, eller så man kan leve op 
til de krav og forventninger og resultatop-
nåelse, som man har kontrakt på i sit ar-
bejde, forklarer Nadja U. Prætorius og gi-
ver et aktuelt eksempel: at lærerne får at 
vide, at de skal inkludere så og så mange i 
skolen, kunne opvise de og de resultater og 
være dybt engageret i det, samtidig med at 
det bliver gjort fuldstændigt umuligt, fordi 
midlerne ikke står til rådighed.

Et andet eksempel er, at der bliver ind-
ført en ny måde at arbejde på, hvor vi må-
ske føler, at vi skal gøre eller mene noget, 
som ikke giver mening for os. Det kan fø-
les dybt krænkende, men også få os til at 
miste fornemmelsen for vores egen døm-
mekraft og sansning, siger hun og kalder 
det for et realitetssammenbrud:

- I realiteten er det det samme, som når 
du går ned ad en trappe, hvor der er et trin 
for meget, som du ikke har forudset. Du 
træder ned på det, og dit hjernesystem 
går i højstress i et meget lille øjeblik; or-
ganismen føler livsfare, fordi det hele ikke 
giver mening på den måde, du havde fore-
stillet dig – lige til du får sagt til dig selv, 
at nå, der var et trin mere, end jeg troede. 
Hvis man overfører det til arbejdssituatio-
ner, gælder der måske pludselig helt an-
dre regler, værdier og en anden faglighed 
på ens job. Hvis det betyder, at du overho-
vedet ikke har kontrol over din egen situ-
ation, men hele tiden kommer i uforudsi-
gelige situationer – og hvis det betyder en 
langvarig påvirkning af arbejdsvilkår, der er 
urimelige – så bliver det farligt.

Computerstyret måling
Samtidig har overvågningssystemerne bredt 
sig, så man konstant bliver overvåget, målt 
og vejet for eksempel via computerstyrede 
programmer. Og det sker meget subtilt, for 
det er ikke et andet menneske, der står og 
måler dig – det er faktisk dig selv, du står 
og kigger over skulderen, evaluerer og rap-
porterer ind om. Dermed bliver din egen op-
levelse af, hvem du er, transporteret uden 
for dig selv, forklarer hun:

- Hele det system skaber også en utryg-
hed og en følelse af magtesløshed, fordi du 
hele tiden skal referere til noget uden for 

dig selv og ikke dig selv og din egen vurde-
ringskraft. Du mister simpelthen din egen 
føling med tingene. Det alene betyder, at 
man havner i en kronisk stresstilstand, si-
ger hun og tilføjer, at det i øvrigt er meget 
veldokumenteret.

Skamløst og uværdigt
Problemet er, hvis man føler, at man er den 
eneste, der mener, at vilkårene ikke er i or-
den, for alle de andre – ledelsen og ens kol-
leger – ser jo ud til at trives med dem. Det 
kan virke meget, meget nedbrydende i sig 
selv. Ovenikøbet bliver du måske klandret 
for, at du reagerer på, at det her ikke er i 
orden, og får at vide, at du er en brokke-
røv, som der nærmest hænger en fyresed-
del over hovedet på:

- Den kombination er nok den værste, 
og den giver ofte anledning til mobning – 
en slags systemmobning. Til sidst bliver 
det en selvopfyldende profeti, hvor du selv 
oplever at være umulig, og at der er noget 
helt skingrende galt med dig.

Lærerne får ændrede arbejdsbetingel-
ser, mindre forberedelse og mere tilstedevæ-
relse på skolen, og de er bange for, at de ikke 
kan gøre deres arbejde ordentligt. Hvor vil 
du placere det i forhold til den stress, du be-
skæftiger dig med?

nadja u. Prætorius
er psykolog, forfatter og foredragsholder. 
Hun har skrevet bøgerne Den etiske udfor-
dring i en global tid og Stress – det moder-
ne traume. Hun medvirker aktuelt i antolo-
gien Læring i Konkurrencestaten redigeret 
af Knud Illeris.

Whitehall-studierne
Engelske forskere har fulgt mere end 
10.000 offentligt ansatte på mange niveau-
er siden 1967. Man har bl.a. undersøgt dø-
delighed i forhold til ens social position.

Whitehall II fokuserer i højere grad på for-
bindelsen mellem arbejde, stress og hel-
bred. Her fandt man, at bl.a. måden, arbej-
det er organiseret på, og ens egen indflydel-
se på jobbet, har stor betydning for stress.
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- Lærerne har i mange, mange år væ-
ret en stigmatiseret gruppe politisk. De har 
fået at vide, at de ikke er gode nok, uanset 
hvad de gør. De har i offentlighedens øjne 
fået frataget deres faglighed, integritet og 
værdighed. Det er i sig selv skamløst. Oven 
på det mister de så fuldstændig kontrollen 
med deres arbejde. De bliver ikke spurgt om 
de nye ændringer. Tænk, hvis man havde 
taget lærerne med på råd: Vi vil gerne lave 
nogle ændringer, og I har jo den faglige vi-
den, der er brug for, så hvordan kan vi løse 
den her situation? Det gør man ikke. Man 
ændrer, så de mister kontrollen og herre-
dømmet og bliver magtesløse, samtidig med 
at de får at vide, at de ikke er gode nok. På 
den måde undergraver man dem systema-
tisk, siger Nadja U. Prætorius, der på sin 
lavmælte facon alligevel får sagt ord, der i 
sig selv indeholder et udråbstegn:

- Jeg mener, det er uværdigt.

Dumhedssyndrom
Du må være stødt på argumentet om, at 
det er de svage, der bukker først under for 
stress?

- Stress rammer lige som pesten gjorde 
det i sin tid. Det handler hverken om anse-
else, alder eller uddannelsesbaggrund. Det 
eneste, undersøgelser tyder på, er, at jo hø-
jere oppe i hierarkiet, du er, des mindre vil 
du få stress, hjertekarsygdomme med vi-
dere, fordi du har mere kontrol med dit ar-
bejde – selv om ledere også får stress. Jeg 
vil sige, at de mennesker, der bliver hårdest 
ramt af stress, er dem, der ikke kan be-
nægte, hvad det er for en situation, de er i. 
De har ikke den nådegave, at de kan lade 
som om virkeligheden ikke er, som den er, 
og de kan mærke, hvad det gør ved dem. 
Det er forskellen. Til gengæld er det også 
dem, der åbenlyst lider mest under det, der 
har bedst mulighed for at komme sig igen: 
De har nemlig ikke forrådt sig selv. Så at 
kalde dem svage? Det gør jeg ikke; jeg sy-
nes, de er stærke!”

Det virker som om, det er med fare for liv 
og lemmer, når vi har et job med urimelige 
arbejdsvilkår. Hvor alvorligt er det?

- Jeg vil sige, at hele organismen reage-
rer, som om vi er i fare. Det bliver farligt, hvis 
det sker over længere tid. Det betyder, at 
vi nedbrydes – ikke bare fysisk, men også 
mentalt: Når hjernen føler, den er i livstru-

ende situationer, dominerer de dele af den, 
der har at gøre med overlevelse, vores men-
neskelige kapacitet. Det vil sige vores evner 
til at tænke, reflektere, være nytænkende, 
indlevende, kreative. Alt det bliver undertrykt 
af overlevelse, overlevelse, overlevelse. Det 
allermest kostbare hos os mennesker bli-
ver deaktiveret af hjernen og vi bliver fak-
tisk dummere, siger Nadja U. Prætorius og 
henviser til det store White Hall-studium 
fra England, hvor man har fulgt tusindevis 
af offentligt ansatte siden 1967, og hvor 
man kalder dette for ”dumhedssyndromet”.

vilkårene er menneskeskabt
På spørgsmålet om, hvorvidt vi dermed som 
et samfund i konkurrence med udlandet fak-
tisk skyder os selv i foden ved at have uri-
melige arbejdsvilkår, der gør os dummere, 
svarer hun tørt:

- I hovedet! Vi skyder os selv i hovedet. Vi 
er inde i et vanvittigt bedrag, som vi er nødt 
til at gøre op med, for ellers bliver vi ofre. 
Og det er der ingen grund til, for vi kan så 
meget mere end de samfundsøkonomiske 
teorier, der styrer os. De siger, at vi er pri-
mitive og skal lokkes med gulerod og stok, 
de siger, at vi skal konkurrere mod hinan-
den, men det giver ingen mening. Som art 
er vi jo netop helt unikke, fordi vi kan sam-
arbejde, og det, der giver mening, er, at vi 

kan bruge vores fulde menneskelige ka-
pacitet til at tænke, til at være visionære, 
til at være til stede lige her og nu i vores liv 
og til at samarbejde. Det er vores primære 
menneskelige kvalifikationer. Men det bli-
ver fuldstændig tilsidesat.

Du støder vel ofte på holdningen, at "Jamen, 
hvad kan vi gøre? Vi har familie, hus og brug 
for pengene?" Så kan du give nogle overlevel-
sesredskaber, mens vi tilsyneladende befinder 
os i dette Absurdistan?

- Det er klart, at man ikke bare kan gå fra 
sit job. Det allervigtigste er derfor, at man 
gør sig klart, at det er Absurdistan. At det 
ikke er en selv, der er noget i vejen med. 
Og dernæst, at vilkårene er menneske-
skabt, og at de derfor kan ændres af men-
nesker. Man er nødt til at begynde at tale 
sammen. Ikke for at brokke sig, men for at 
sige, at det her er ikke menneskeværdigt. 
Lad også for Guds skyld være med at tro, 
at dit arbejde er din identitet, for så bliver 
du skør. Sørg for at have noget uden for dit 
arbejde, der er vigtigere, og hvor du møder 
andre mennesker, siger Nadja U. Præto-
rius, men tilføjer så lidt beklemt:

- Nej, undskyld, jeg har desværre ikke 
lige fem gyldne råd, for i praksis er der in-
gen, der kan klare urimelige arbejdsvilkår 
i længden…

Konkurrencesamfundet siger, at vi er primitive og skal lokkes med gulerod og pisk og konkurrere 
med hinanden. Men som art er vi jo netop unikke, fordi vi kan samarbejde. Vi har kapacitet til at 
tænke og være visionære. Men det bliver fuldstændig tilsidesat, mener Nadja Prætorius.
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Sønderjysk 
sved på 
panden
På Haderslev Produktionsskole er der medarbejder- 
motion hver tirsdag eftermiddag. Det er et tilbud, som 
langt størstedelen af medarbejderne har takket ja til.

{  Af heiDi  kvistgAArD güttler •  foto: helene BAgger }

Vil du svede i arbejdstiden? Det tilbud har lærerne på Hader-
slev Produktionsskole haft siden 1. marts, hvor skolen indførte 
medarbejdermotion en gang om ugen. Det er en del af sko-

lens arbejde for at blive sundhedscertificeret.
Hver tirsdag fra klokken 15 til 16 er der medarbejdermotion på 

skemaet. Da lærerne på produktionsskolen har fri klokken 15.30 den 
dag, er den første halve time af motionen i arbejdstiden og obligato-
risk, mens den sidste halve time er fritid og helt frivillig.

Obligatorisk? Ja. Men forstået på den måde, at alle kan være med 
på det niveau, de kan og har lyst til. Derfor spænder de aktiviteter, 
som lærerne laver, over alt fra en helt stille gåtur til intensiv, sved-
dryppende spinning. Og langt de fleste lærere vælger at fortsætte 
motionen og løbe, gå, cykle eller hulahoppe den sidste halve time 
efter endt arbejdstid. 13 ud af 21 har i snit deltaget, efter de fik fri.

Reaktionerne har været positive, fortæller Hella Thyssen, faglæ-
rer i køkkenet og med i det sundhedsudvalg, som har været med til 
at tilrettelægge aktiviteterne.

- Først blev folk lidt forskrækkede over, hvad man kunne kræve i 
og uden for arbejdstiden. Det handlede mest om, hvad vi havde fået 
meldt ud, så vi har øvet os lidt på kommunikationen. Da det faldt på 
plads, har folk været begejstrede, siger Hella Thyssen.

- Man får ikke kun sved på panden. Vi får også mødt hinanden 
og talt arbejde på en helt anden måde. Og så får vi jo også grint og 
pjattet lidt.

Pris for sunDHeD
Sundhedstest, medarbejdermotion, sundhedssamtaler og obligatorisk spi-
seordning ud fra de aktuelle kostråd. Det er nogle af de tiltag, som medio 
marts indbragte Haderslev Produktionsskole kommunens sundhedspris 2013.

Skolen har haft fokus på både elever og medarbejderes sundhed. Ud over æren 
får skolen også 7.500 kroner. Prisen deler de med en anden modtager – en 
danseinstruktør, som har haft succes med et dansehold for handicappede. 
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{  Af heiDi  kvistgAArD güttler •  foto: helene BAgger }
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e
n vejleder, to ekstra undervi-
sere, nye grundforløb, AMU-
kurser og et samarbejde med 
en af landets mest succes-
fulde kokke. Det er resul-
tatet af en øget uddannel-
sesindsats i Statsfængslet 
i Jyderup. Her behøver man 
ikke at opgive sine uddan-
nelsesdrømme, fordi man 

sidder inde.
Uddannelse er ikke noget nyt i Jyderup. De ind-

satte har længe haft mulighed for at få forberedende 
voksenundervisning (fvu) og almen voksenuddannelse 
(avu). I 2009 begyndte fængslet derudover at tilbyde 
grundforløb som smed og bygningsmaler. Springet fra 
beskæftigelse af de indsatte til decideret uddannelse 
var stort – og så alligevel ikke.

- Vi startede i det små, for vi skulle have både an-
satte og indsatte med på ideen. Men egentlig var en 
stor del af det, som allerede foregik på værkstederne, 
også undervisning. Det skulle bare sættes i system, 
siger Hans Christian Hansen, der er projekt- og be-
skæftigelsesleder.

Siden er der kommet flere grundforløb til og fra i 
år også AMU-kurser. Generelt er interessen for ud-
dannelse stor, især når det gælder de korte AMU-kur-
ser. Når det kommer til erhvervsuddannelser, er inte-
ressen mere svingende. I øjeblikket er mellem 15 og 
20 indsatte i gang med et grundforløb.

- Der er altid nogle, der falder fra efter et par uger. 
Vi oplever nogle af de samme problemer med at fast-
holde eleverne som erhvervsskolerne. Især de unge 
er hurtigt videre til noget andet, fortæller Hans Chri-
stian Hansen.

Slip uddannelses- 
drømmene fri
Der er skruet op for uddannelsesindsatsen i Statsfængslet i Jyderup, hvor de indsatte 
både kan lære at bage brød som Claus Meyer og gøre køkkenet ordentligt rent bagefter.

{  af signe lukoWski •  foto: hAnne looP }

De sidste to, som afsluttede grundforløbet her, fik 10, og det siger noget om deres 
evner, men det siger også noget om vores, siger værkmester Bjarne Christiansen.
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Noget at tage sig til
Kasper og Jimmy er begge i gang med en erhvervsuddannelse. 
Kasper er udlært struktør og har allerede taget grundforløbet på 
kokkeskolen, mens han har siddet i fængsel. Nu er han i gang med 
anlægsgartneruddannelsen.

- Jeg vil gerne lave noget fornuftigt, mens jeg er her, og så kan 
jeg godt lide at gå ude og arbejde, fortæller han.

Jimmy har en erhvervsuddannelse som bager og konditor i ba-
gagen og begyndte på kokkeskolen i januar. Han regner ikke med 
at skulle bruge uddannelsen til noget, når han kommer ud, men 
han vil gerne lære at lave mad fra bunden. Også for ham handler 
det mest om at have noget meningsfuldt at lave, mens han sid-
der i Jyderup.

Erhvervsskoler sikrer kvaliteten
Fængslet har et tæt samarbejde med flere erhvervsskoler. Det 
er skolerne, der har ansvaret for at kvalitetssikre undervisningen 
i fængslet, og som uddanner de værkmestre, der underviser på 
AMU-kurserne. De indsatte bliver indskrevet som elever på den 
pågældende skole, og kan fortsætte deres uddannelse dér, når de 
kan komme på frigang eller bliver løsladt. Men der er også nogle, 
som får lov at starte på erhvervsskolen med det samme, så de får 
klassefællesskabet med.

- Formålet er, at de skal ind i en rytme og en hverdag, hvor det 
er naturligt at stå op og gå i skole eller på arbejde, fortæller ud-
dannelsesleder Dorte Volt.

mere fokus på pædagogik
Værkmestrene i Jyderup er faguddannede, men som et led i ud-

dannelsesindsatsen i fængslerne skal også personalet have pæ-
dagogisk efteruddannelse. I øjeblikket er to af stedets 19 værk-
mestre i gang med at tage diplomuddannelsen i erhvervspæda-
gogik, og målet er, at alle værkmestre som minimum skal have et 
par moduler af uddannelsen.

Bjarne Christiansen er værkmester i smedjen, uddannet smed 
og senere fængselsbetjent. De seneste tre og et halvt år har han 
haft grundforløbselever. Hans makker i smedjen er i gang med 
sin diplomuddannelse, men Bjarne selv har ingen pædagogisk 
efteruddannelse.

- Jeg har min faglige viden, og min viden fra 13 år som fæng-
selsbetjent, som jeg gør brug af hver dag. Man kan selvfølgelig al-
tid blive bedre. De sidste to, som afsluttede grundforløbet her, fik 
10, og det siger noget om deres evner, men det siger også noget 
om vores, siger Bjarne Christiansen.

fakta

Kriminalforsorgen har fået 144 millioner kroner fra Satspuljen 
til at styrke uddannelsesindsatsen i fængslerne. En del af penge-
ne skal bruges på at styrke erhvervs- og arbejdsmarkedsuddan-
nelser bag murene og på at styrke værkmestrens og fængselslæ-
rernes kompetencer.

Statsfængslet i Jyderup tilbyder grundforløb som smed, maler, 
anlægsgartner, ernæringsassistent og kok. Kokkeskolen drives i 
samarbejde med Meyers Madhus, mens de resterende uddannel-
ser udbydes i samarbejde med lokale erhvervsskoler. Fængslet til-
byder også forskellige AMU-kurser, blandt andet rengøring, svejs-
ning og it. Undervisningen varetages af fængslets egne værkme-
stre og kokke fra Meyers Madhus.

Jyderup har tidligere kørt hovedforløb på smede- og bygningsma-
leruddannelserne, og fængslets produktionskøkken er også god-
kendt og kan bruges som praktiksted, men i øjeblikket bliver de 
indsatte kun tilbudt grundforløb. Generelt er det meget få af de 
indsatte, som sidder i Jyderup så længe, at de kan tage en hel er-
hvervsuddannelse. Vi oplever nogle af de samme problemer med at fastholde eleverne som 

erhvervsskolerne, siger projekt- og beskæftigelsesleder Hans Christian 
Hansen.
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TONE 10
 LEXI.DK 

1) Hvilken gør-det-selv-mand blev landskendt på DR1 i 1980'erne og
1990'erne, hvor han viste, hvor tilsyneladende let det er at reparere
tingene selv?
2) Hvad hedder den daglige køkkenchef og medejer i den køben-
havnske restaurant Noma, der 2010-2012 blev kåret til verdens
bedste restaurant?
3) Hvilken dansk sanger dannede 1977 rockgruppen Malurt, blev
senere solist - og tog 1986 springet over i skuespillerbranchen som
journalisten i Dan Turell-filmatiseringen "Mord i mørket" (1986)?
4) Hvad hedder Knold og Tots mor i tegneserien?
5) I hvilken amerikansk stat ligger byerne Portland og Augusta?
6) I hvilken by ligger Polens største skibsværft, hvor fagforeningen
Solidaritet opstod i 1980 som opposition til det kommunistiske sty-
re?
7) Messing er en gul metallegering af kobber og ... hvilket metal?
8) Hvilken præstedetektiv skabtes af den britiske forfatter G. K.
Chesterton?
9) Frank Sinatra brugte ofte en bestemt amerikansk orkesterleder,
der også arbejdede sammen med bl.a. Ella Fitzgerald og Judy Gar-
land. Hvad hed han?
10) Hvad hedder Vietnams største by, der også kaldes Saigon?

Løsningen kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk

Pausenl l

Det kostede 80.000 kr. at glemme e-boks

Husker du at tjekke din e-boks? Eller tjekker du på anden måde, at din 
arbejdsgiver indbetaler til din pension?

Det kostede en ansat 80.000 kroner, at han ikke gjorde nogen af 
delene.

Medarbejderens pensionsbidrag blev godt nok trukket på lønsed-
len, men arbejdsgiveren beholdt pengene. Og indbetalte heller ikke ar-
bejdsgiverens bidrag.

Sådan gik det i to og et halv år. For den ansatte læste nemlig ikke 
de pensionsoversigter og årsudskrifter, der blev sendt til hans e-boks. 
Det betød, at den ansatte gik glip af 80.000 kroner i pensionsbidrag, 
og nu er firmaet gået konkurs og kan ikke længere betale.

Lønmodtagernes Garantifond dækker kun pensionsbidraget for 
de sidste måneder før konkursen. LG dækker normalt højst et halvt 
år bagud.

Medarbejderen forsøgte så at klandre den bank, hvor han havde 
sin pensionsopsparing. Han mente, at banken burde have sendt ham 
en e-mail. Men pengeinstitutankenævnet afviste klagen. Han fik jo be-
sked fra banken i sin e-boks og kunne også have fulgt med på netbank.

Men manden havde ikke for vane at åbne sin e-boks. Det gør han 
så nok nu.

Kilde: fagbladet3f.dk
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SUDOKU LET SUDOKU SvæR
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Det kan blive en meget svær øvelse at gå fra de nuværende arbejdstidsaftaler til fuld 
tilstedeværelse efter sommerferien. Det kan de tale med om på EUC Nordvestsjælland, 
hvor lærerne har haft fuld tilstedeværelse siden sidste forår.

{  Af signe lukowski •  foto: Mikkel østergAArD }

Fuld 
tilstedeværelse 
truer 
arbejdsmiljøet

På EUC Nordvestsjælland har lærerne 
fået en forsmag på, hvad der ven-
ter dem og deres kolleger i resten 

af landet, når lov 409 træder i kraft den 1. 
august i år. De har nemlig haft fuld tilste-
deværelse siden sidste forår.

Dengang strandede forhandlingerne om 
en ny lokal arbejdstidsaftale, og i stedet dik-
terede ledelsen et administrationsgrundlag, 
som betød, at de skulle være til stede på 
skolen fra klokken otte til klokken 16.30 
hver dag. Desuden skulle de lave udførlige 
arbejdsplaner og selv betale deres pauser.

Det gav anledning til mange frustratio-
ner blandt lærerne.

- Det var en meget stor forandring, som 
havde enorm indflydelse på det psykiske ar-
bejdsmiljø. Vi oplevede, at flere og flere kol-
leger var ved at gå op i sømmene. Der var 
flere langtidssygemeldinger og meget stor 
udskiftning i lærergruppen, fortæller fæl-
lestillidsrepræsentant Ruth Friis Linderod.

Skolens bestyrelse pålagde parterne at 
sætte sig til forhandlingsbordet igen, og da-

gen før sommerferien kunne ledelse og til-
lidsrepræsentanter skrive under på en ny 
arbejdstidsaftale.

manglende fleksibilitet  
giver frustrationer
Lærerne har stadig fuld tilstedeværelse, 
men en del af arbejdstiden er fleksibel, så 
man har mulighed for at gå tidligere hjem, 
hvis man har haft overtid. Lærerne skal 
ikke længere betale deres pauser selv, og 
der er kommet loft over antallet af under-
visningslektioner.

Til gengæld er der intet loft over, hvor 
mange andre opgaver og projekter lærerne 
kan blive pålagt og heller ikke nogen fast 
forberedelsesfaktor. Det gør det svært at 
overholde en gennemsnitlig arbejdsuge på 
37 timer. Og det betyder, at mange lærere 
allerede har langt flere overarbejdstimer 
end de 40, som er grænsen ifølge aftalen.

- Det er ikke muligt at nå at afspadsere 
overtid, selv om det er målet. Vi skal under-
vise seks lektioner hver dag, så hvis man 

går hjem bagefter, bliver der ikke tid til for-
beredelse. I det hele taget er den mang-
lende fleksibilitet i forhold til, hvornår man 
skal forberede sig, et stort problem. Det gi-
ver stress og frustrationer, fordi man ikke 
kan leve op til sine egne forventninger om 
velforberedt undervisning, fortæller Ruth 
Friis Linderod.

Lærerne registrerer deres arbejdstid i 
tidsregistreringssystemet Wintid, og det har 
den klare fordel, at det bliver synligt, hvor 
meget lærerne arbejder. Det kræver til gen-
gæld, at lærerne husker at "stemple ind og 
ud", og det er en vane, som skal indarbejdes.

man kan ikke gøre alle tilfredse
Det er ikke alle ansatte, som har taget lige 
godt imod den nye virkelighed. En del af 
frustrationerne er gået ud over fællestil-
lidsrepræsentanten, fordi hun har sagt ja 
til aftalen. Men det er et vilkår som tillids-
repræsentant, at man ikke altid kan gøre 
alle tilfredse.

- Jeg vurderede, at den aftale, vi lavede, 
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var den bedst opnåelige, og at der var be-
hov for at få en afklaring inden sommer-
ferien, så kollegerne kunne gå på ferie 
med ro i maven. Nogle var lettede over 
at slippe for arbejdsplanerne, og at af-
talen var mere fleksibel end administra-
tionsgrundlaget, men det er jo stadig 
en kæmpe forandring i forhold til vores 
gamle aftale, siger Ruth Friis Linderod.

Hvordan hverdagen kommer til at 
se ud for lærerne på EUC Nordvest-
sjælland efter 1. august, når den nu-
værende aftale udløber, og lov 409 
træder i kraft, er stadig uvist. Men til-
lidsrepræsentanten håber, at ledelsen 
vil være indstillet på dialog.

- Forholdet til ledelsen har været 
anstrengt undervejs i processen, men 

jeg håber, vi kan bevare et professionelt 
samarbejde. Det er vigtigt, at vi kan arbejde 
sammen på en positiv måde fremadrettet, 
siger Ruth Friis Linderod.

Hvad er et  
administrationsgrundlag?
Når der forhandles om lokale arbejdstidsaftaler, 
skal ledelse og tillidsrepræsentanter i fælles-
skab fastlægge principper for tildeling af tid til 
forberedelse. Hvis parterne ikke kan blive eni-
ge, kan ledelsen vælge at udmelde et admini-
strationsgrundlag. Her fastlægger ledelsen en-
sidigt, hvilke principper der skal gælde. Lærer-
ne skal følge administrationsgrundlaget, indtil 
en eventuel ny aftale er indgået.
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gert jensen, tøMrerfAglærer, AnsAt siDen 2006

Hvordan er det at have fuld tilstedeværelse?
- Det er hårdt. Når man har haft elever i seks-syv lektioner i træk, så har man brug for et break. Jeg kan 
ikke gå direkte ned og rette opgaver bagefter.
Hvad er det sværeste?
- At min leder bestemmer, hvor meget jeg skal undervise, og hvor meget jeg skal være her. Og så synes 
jeg ikke, der bliver ret meget tid til forberedelse.
Er der noget godt ved fuld tilstedeværelse?
- Det kan godt være, men jeg har ikke set det endnu. Det er jo nyt for alle, så der er meget tilvænning.

knuD Benkjer,  MurerfAglærer, AnsAt siDen 2004

Hvad tænkte du, da du hørte om jeres nye arbejdstidsaftale?
- Jeg var spændt på, hvordan det ville blive; om det ville blive værre eller bedre end den gamle aftale.
Hvordan er det at have fuld tilstedeværelse?
- Som udgangspunkt er det fint nok med fuld tilstedeværelse, det har jeg jo også været vant til tidligere. 
Man har fri, når man går hjem, og kan snakke med kollegerne, når man er her. 
Hvad er det sværeste?
- At få tid til at forberede sig. Vi er booket fra start til slut, når vi er her. Tidligere havde vi en elevfri dag, 
hvor vi kunne forberede os, men nu kommer eleverne hele tiden, så der er ikke ro. Vi har allerede flere 
overtimer, end vi må have, men vi kan ikke gøre noget ved det. Og så giver det bare ikke altid mening at 
være til stede.

Mie Alving lArsen, fAglærer På sunDheD, oMsorg og PæDAgogik,  AnsAt siDen 2013

Hvordan er det at have fuld tilstedeværelse?
- Jeg har ikke været underviser før og kommer fra et sted, hvor det er almindelig praksis, så det er ikke 
nyt for mig. Og det er godt, at kollegerne er der, så man har nogen at sparre med. Det giver også basis 
for et godt teamsamarbejde.
Hvad er det sværeste?
- Som ny lærer har man brug for tid til fordybelse, men vi bliver hele tiden forstyrret af elever og kolleger. 
Det er meget nemmere at fordybe sig derhjemme, så det ville jeg ønske, der blev sat tid af til.

j iMMi MADsen, AutoMekAnikerfAglærer, AnsAt siDen 2008

Hvad tænkte du, da du hørte om jeres nye arbejdstidsaftale?
- Jeg har været positivt stemt hele tiden. Og som håndværkere har vi jo været vant til det.
Hvordan er det at have fuld tilstedeværelse?
- Afdelingen bliver mere sammentømret, fordi vi ser hinanden hver dag. Det giver mere dynamik, faglig 
sparring og indsigt i hinanden, og jeg synes, vi står stærkere fagligt, fordi vi er enige om, hvilken vej vi 
skal. Men jeg tilrettelægger undervisningen anderledes nu; for eksempel retter vi opgaver fælles i klas-
sen, frem for at jeg gør det derhjemme.
Hvad er det sværeste?
- Der er ikke så meget plads til nye tanker og de store pædagogiske overvejelser. Det kører mere på ru-
tinen. Der mangler tid og ro til fordybelse, for vi sidder fire-fem lærere sammen, og der går hurtigt snak 
i den. Så man skal være struktureret for at lave sin forberedelse på skolen.

vOX POP
Hvordan er det at have fuld tilstedeværelse?
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IF N A L C A L L
AlfA Travel er ekspert i studierejser, og vi laver tilpassede 
tilbud til hver enkelt gruppe. Vi arrangerer skræddersyede 
studierejser til det meste af verden. HUSK! AlfA Travel er et 
dansk, uafhængigt og privatejet rejsebureau.

Check ind i kampen om de bedste pladser og de laveste 
priser. Uanset om I skal rejse i forsommeren eller efteråret 
2014, så er det nu, der skal bestilles tilbud! 
 
 
VIND EN IPAD 
Det skader aldrig at få en ”second opinion”.  Vi trækker lige 
nu lod om en Ipad blandt alle, der har bestilt tilbud på en 
grupperejse. Gå ind på www.alfatravel.dk/finalcall og se 
mere. Du får gratis tilbud helt uforpligtende. 
 

Se mere på www.alfatravel.dk eller RING GRATIS på kunde-
nummeret 80 20 88 70.

5 dage med fly fra kr.PARIS | 1.998,-

1.698,-5 dage med fly fra kr.bUDAPEST | 

Heine Pedersen har arbejdet med grupperejser i mere 
end 15 år. Han sidder klar med gode råd og sparring 
omkring bl.a. studierejser til London. Ring på gratis num-
meret 80 20 88 70 eller skriv en mail til info@alfatravel.dk. 
Se alle vore rejser på www.alfatravel.dk.

1.898,-5 dage med fly fra kr.LoNDoN | 

Annonce_London.indd   1 3/31/2014   2:18:27 PM

kort nyt af lucas vagn engell

1 mio. til kreativitet
LB Fonden uddeler i 2014 en million kroner til "kulturelle, uddannelses-
mæssige og/eller forskningsmæssige formål til gavn for undervisnings-
området". Der lægges vægt på projekter, der "sigter mod at skabe pæ-
dagogisk udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv".

Årets hovedtema: Styrkelse af de kreative elementer i undervisnin-
gen. Høj faglighed er grundlaget for at kunne tænke kreativt – hvor-
dan får vi i højere grad faglighed og kreativitet til at spille sammen i un-
dervisningen?".

Andre emner udelukkes dog ikke.
Ansøgningsfrist 15. september 2014. Skema skal rekvireres på 

lbforeningen.dk
LB Fonden er stiftet af Lærerstandens Brandforsikring.

Tjenestemændenes  
Låneforening  
– Årsrapport 2013
Antallet af lån er faldet fra 5266 til 5098 fra 2012 til 
2013, men udlånene udgør stadig over 1,4 mia. kr. 306 
fik afslag (svarer til ca. 5 %)  mod 431 året før.

Gennemsnitslånet er stadig på ca. 110.000 kr. Ren-
teindtægterne steg med ca. 2,5 mio. kr., og de samle-
de indtægter på rente, udbytte og kursreguleringer var 
27,9 mio. kr. mod ca. 26,9 mio. kr. året før.

For andet år i træk er resultatet over 10 mio. kr., nem-
lig 11,7 mio., og det anses for at være tilfredsstillende.

Hele rapporten kan læses på tjlaan.dk
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LÆSErBrEV

Sikke et spild
Uddannelseslederne bliver den mest cen-
trale faktor i de unges uddannelse.

Den manglende arbejdstidsaftale kan 
reducere lærerrollen til alene at være en 
fagperson. I konsekvens heraf kan læreren 
være fritaget fra forpligtigelsen til at aktu-
alisere sin undervisning. Fritaget fra for-
pligtigelsen til at vise eleven aktuelle vir-
kelighedsnære eksempler på, hvor viden 
er anvendelig.

Den manglende arbejdstidsaftale kan 
fritage læreren fra ansvaret for at kvalifi-
cere fagets mål for den enkelte elev; altså 
at synliggøre anvendeligheden af den vi-
den, fagets mål bibringer. Dette ansvar lig-

ger alene hos uddannelseslederen. Det er 
lederens anerkendelse af dette arbejde, der 
afgør, hvorvidt læreren har tid til og derved 
mulighed for at kvalificere sin undervisning 
for eleverne.

Chefen, direktøren, ministeren har lagt 
en væsentlig del af ansvaret for elevens 
læring i hænderne på uddannelseslede-
ren. Uddannelseslederens opfattelse af 
den enkelte lærer og fagets mål både ob-
jektivt og subjektivt.

Sikke et ansvar at få. Sikke en magt. 
Sikke et samfundsansvar.

En matematiklærer underviser i så fald 
alene i Pythagoras. Læreren behøver ikke 

kvalificere sin undervisning. Matematiklæ-
reren underviser ikke i at beregne læng-
den af en grat, kontrollere længden af trap-
pevangen eller diagonalmålet. 

Matematiklæreren underviser i brøker. 
Ikke i inddeling/opdeling. Matematik er un-
dervisning i procent, ikke viskositet. Ikke i 
økonomiske termer. Det overlades så til ele-
ven alene at finde ud af, hvor anvendelig-
heden er mulig.

Sikke et spild i undervisning.

Lars Blem
faglærer

Roskilde Tekniske Skole

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 78,40 KR. 
LÆRERVEJLEDNING 
318,40 KR. 

Af Helle Overballe Mogensen og 
Karin Overballe

„Det er bogen for alle lærere 
i udskolingen og ungdoms-
uddannelserne, som gerne 
vil vide noget om unge med 
særlige behov.“ 
 Redaktør Kai Pedersen, 
 AKTBladet, nr. 137/2013

Af Ole Ditlev Nielsen 

„Endelig noget hands on 
information, som er lige til at 
bruge i den næste undervis-
ningslektion!“ 
 Nicole Jennifer Christensen, 
 adjunkt, Falkonergårdens 
 Gymnasium

238,40 KR.

222,40 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 byg-
ger bro mellem grundskolens og ung-
domsuddannelsernes undervisning. 

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

Alle priser er ekskl. moms
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nyE BØGEr

Redaktionen har modtaget følgende bø-
ger. Nogle af dem vil blive anmeldt i kom-
mende numre af Uddannelsesbladet.

SPøRgETEKNiK
Af Anders Stahlschmidt & Peter Knoop 
Christensen. Akademisk Business  
2014. 289 s. 299,95 kr.

PROCESPSyKOLOgi. facilitering  
Af øvelser i gruPPer og teAMs
Af Thomas Duus Henriksen. Akademisk 
2014. 264 s. 349 kr.

BESTEmT. en Bog oM Brugen Af  
BesteMtheD På DAnsk
Af Jens Peter Kaj Jensen. Frydenlund 
2014. 121 s. 169 kr.

øjNK. UNgDOmSROmAN
Af Regina Dürig. Turbine 2014.  
96 s. 229 kr.

DOBBELTSPiL. ungDoMsroMan
Af Aline Sax. Turbine 2014. 304 s.  
299 kr.

KOmmUNiKATiONSKRiTiSK  
KOmPETENCE
Af Jeppe Bundsgaard m.fl. Gyldendal 
2014. 205 s. 225 kr.

RETRATOS BOLiviANOS
Af Martin Windeløv. Gyldendal 2014. 
119 s. 149 kr.

SERviCELEvERANCE.  
vejen til service i verDensklasse
Af Jan Erik Dahl & Jørgen Kjærgaard. 
Akademisk 2014. 304 s. 399,95 kr.

PiLOT FOR DiT BARN.  
en guiDe til forælDre
Af Ulla Dyrløv. Akademisk 2014.  
168 s. 249,95 kr.

DETTE ER iNgEN DAgBOg. 
Psykologisk ungDoMsroMan
Af Erna Sassen. Turbine 2014. 156 s. 
249 kr.

UREN PæDAgOgiK 2
Af Lene Tanggaard m.fl., red. Klim  
2014. 270 s. 289 kr.

 Opfindsomhed
Af Lene Tanggaard. Gyldendal Business 2014. 
71 s. 99,95 kr.

    

I sandhed en lille, handy bog. 18 x 11 cm. Kan 
være i selv den mindste dametaske (næsten). I 
bjerget af bøger, man bør læse, har det lille for-
mat en chance.

Formatet levner ikke plads til omsvøb. Innova-
tion er blevet et modebegreb, som tenderer til at 
skabe afstand, for hvad er egentlig innovation? Og 
hvad driver os mennesker? Ikke rationalitet, men 
opfindsomheden i spændingsfeltet mellem tan-
ker, følelser og begær. Hvis vi skal lykkes med at 
udvikle og producere nye ting, så frem med den 
gode, gamle opfindsomhed.

Det er Tanggaards pointe, at opfindsomhed 
er for alle. I bogens begrænsede format formår 
Tanggaard at vise samspillet mellem kreativitet, 
nytænkning, opfindsomhed, innovation, effektivi-
tet, målrettethed og fremsyn. Tanggaard erklærer 
sig som konteksttænker. Opfindsomhed kan læ-
res og raffineres til gavn for fællesskabet. Den lille 
bog rundes af med at opliste seks anbefalinger:
1. Eksperimentér og lær af fejl
2. Fusk og leg
3. Luk op for nye tanker
4. Vi skal snuble noget mere!
5. Gamle nyheder
6. Hvad med værdierne?
Alt sammen meget inspirerende og forståeligt, 
hvis man altså abonnerer på præmissen om pro-
duktion. Hvor kæden hopper af for mig er, at for-
laget har valgt at bruge ikke mindre end otte si-
der på sort-hvide portrætter af forfatteren, som 
langt fra yder hende retfærdighed. Jeg skulle kig-
ge godt efter for at se, at det faktisk er Tangga-
ard, der er på billederne. Hendes formidling, både 
mundtlig og skriftlig, er sprudlende og fængen-
de, men billederne er massivt sorte og sender et 
tungt signal.

Forlaget har planlagt flere bøger i serien. Jeg 
nævner i flæng kommende titler: Forførelse, Po-
tentialet, Trylleri. Vi venter spændt.

Marianne Kemény Hviid

 Digital trivsel – i arbejdet med udsatte 
børn og unge
Af Kristian Lund & Louise Ørum-Petersen. 
Center for Digital Pædagogik 2012. 114 s. 
199 kr.

    

"Lige meget om man har problemer med sin scoo-
ter, computer eller sit sexliv, kan man finde svar 
på nettet. Det er virkelig fedt og meget nemmere 
end at søge professionel hjælp." (s. 8).

Med dette meget klare og yderst tankevæk-
kende citat er man fra begyndelsen midt i bo-
gens dilemma: Er det, vi gør for og med de unge, 
på deres præmisser eller udelukkende ud fra 
vore ønsker?

Unges netkultur og onlinerisici som grooming, 
sexdating, selvskadende adfærd og generel ne-
gativ netadfærd bliver vendt og drejet. Samtidig 
præsenterer forfatterne såkaldt digitalpædago-
gisk viden og redskaber, så de umiddelbart kan 
anvendes i praksis. Bogen fokuserer på udsat-
te børn og unge, som ikke direkte har forældre 
og andre voksne at støtte sig til. Men hvem skal 
hjælpe dem?

Med disse kapitler kommen bogen langt om-
kring: Livet og nettet, Digital identitet, Længsler 
efter omsorg, Digital hjælp og selvhjælp, Dilem-
maer, faldgruber og muligheder, Digitale færdig-
heder og kompetencer, Inspiration til udarbejdel-
se af en digital politik samt Kildehenvisninger.

Bogen stiller skarpt på emner som, hvordan 
kan vi voksne og selve systemet blive bedre til at 
støtte udsatte børn og unge? Og hvordan kan vi 
favne det hele barn og give den unge en tidssva-
rende dannelse?

Dermed retter bogen sig både mod fagfolk 
og forældre, som utvivlsomt bliver fanget ind af 
de særdeles gode og sigende overskrifter. Den 
kompetente tekst suppleres jævnligt af gode og 
teknisk set flotte billeder, som alle viser en rar el-
ler dejlig stemning – og på trods af bogens titel 
ses de unge ikke kun ved en pc; det er rigtig godt!

Alle bogens mange gode kvaliteter og intenti-
oner til trods sidder man med en lille bekymring: 
Bliver denne glimrende bog (alt for hurtigt) over-
halet af den teknologiske udvikling?

På vore uddannelser kan bogen bruges på 
mange niveauer og ikke mindst af vore vejlede-

AnMELDELSEr
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re. Men i passende små bidder kan denne vel-
disponerede bog også bruges i flere fag som 
dansk, psykologi og samfundsfag.

Stor ros til Center for Digital Pædagogik for 
denne udgivelse! Men der mangler et stikords-
register. Og den korte bemærkning om, at afbil-
lede personer er modeller er alt for svagt nævnt 
på side 2 – det skal være langt tydeligere!

Ole Fournais 

 vækst og bæredygtighed
Af Steen Hildebrandt. Libris Business 2014. 
376 s. 299 kr.

    

I bogen Vækst og bæredygtighed taler huma-
nisten. Steen Hildebrandt vil Det Gode – den 
gode, bæredygtige vækst og ledelse på alle ni-
veauer i skole, familie og samfund. Bogen her 
efterlader ingen tvivl om, at han gerne ønsker, 
og at vi alle slutter aktivt op om at føre det-
te i marken.

Første sætning i bogen lyder: ”Der er ledel-
se overalt.” Sådan! Et solidt udspil, der et par 
linjer senere efterfølges af en af bogens utal-
lige referencer til gamle ordsprog: Hvad man i 
barndommen nemmer, man ikke i alderdom-
men glemmer. Pointen synes at være, at vi alle 
er blevet ledet fra fødslen. I familien, i skolen 
og i fritiden. Hvor meget vi hver især er og har 
været bevidst om denne erfaring om ledelse, er 
så forskellig fra menneske til menneske. Steen 
Hildebrandt selv er en af dem, der fra ganske 
lille har været en ivrig iagttager og deltager i 
det miljø, han har levet i. Han har evnet både 
at fastholde erindringerne og omsætte dem til 
nyttige og berigende livserfaringer.

På de første 35-40 sider fortæller Steen 
Hildebrandt sin private historie om ”lille Steen i 
den store skov” i Himmerland, hvor Hildebrandts 
far arbejdede som skovfoged. Læseren får et 
tydeligt indblik i både tids- og stedshistorie fra 
den danske provins op gennem sidste halvdel 
af 1940'erne og 1950'erne.

På s. 23 læser vi: ”I disse drengeår, hvor jeg 
færdes meget i skoven, var jeg i virkeligheden 
interesseret i ledelse og samarbejde. Jeg var 
en meget vågen iagttager af livet omkring mig. 
Jeg voksede op i en stor skov og var i daglig 

kontakt med flere såkaldte organisatoriske le-
delseslag. Det ene lag var et mellemlederlag. 
Min far, skovfogeden, var omdrejningspunktet 
for mine ledelsesmæssige iagttagelser. Næste 
lag var skovarbejderen. Tredje lag var skovride-
ren. Men der var endnu flere lag på det gods, 
som var selve organisationen omkring det hele.”

Af  fortællingen om disse private erindringer, 
og hvilke spor de har sat i Hildebrandt, kan læ-
seren så selv udlede forskelligt. Undertegnede 
har for eksempel noteret:

Indblik i forfatterens grundlæggende forstå-
else af både den menneskelige psyke og de hi-
storiske begivenheders betydning for såvel al-
men som personlig udvikling.  

Der er ledelse overalt –altså kan man ikke 
undslå sig ledelse.

Personlige livserfaringer kan reflekteres, 
analyseres og organiseres. 

Den teknologiske udvikling er og har altid 
været en vigtig og afgørende faktor i forandrin-
ger i alle dele af samfundet. For eksempel s. 26: 
”Jeg erindrer, da motorsaven kom frem. Det var 
en revolution i skoven.”

Oplevelser og følelser med rod i barndom-
men har betydning for, hvordan voksenlivet fol-
der sig ud. Et eksempel fra skoven:

”Der var noget arbejderne så og vidste, som 
de andre overså eller ikke vidste. Der var nogle 
faktiske forhold på arbejdspladsen, der udspil-
lede sig anderledes i virkeligheden end i (ar-
bejds)planen, eller inde i hovedet på den eller 
de, der var leder af arbejdet eller organisationen. 
Det noterede jeg mig, og jeg undrede mig også 
over det, som jeg på den måde fik indblik i. No-
get af det, jeg fandt ud af, var, at de, der lavede 
det fysiske arbejde, var dem, der sad inde med 
en endelig, en slags definitiv viden, en viden af 
en kaliber og detaljerigdom og autencitet, som 
lederne kun undtagelsesvis havde – og måske 
heller ikke havde behov for.  Lederne skulle jo 
ikke kunne alle detaljer…”.

Bogens første del tager således udgangs-
punkt i Steen Hildebrandts personlige erfarin-
ger. Derfra er der en glidende overgang til en 
mindre privat side af det, som pressemedde-
lelsen kalder ”en rejse, hvor velfærds- og indu-
strisamfundet analyseres. Bogen er et opgør 
med en del af den vækst-, arbejds- og økono-

mitænkning, der har udviklet sig op gennem de 
sidste mange år, og som har ført til dybe kriser 
og dyb splittelse i verden. Kommunen, regio-
nen og nationalstaten er ikke længere den re-
levante helhed at betragte. Den relevante hel-
hed er kloden.”

Hvis bogens ypperste kriterium for succes er 
at skabe debat og udfordre vante tankegange, 
er det en stor skam, at spørgsmålene til læse-
ren mest er udtrykt som indforståede og reto-
riske – ja, tit ligefrem belærende. Læseren bli-
ver stopfodret med påstande og almene hver-
dagsbetragtninger og et væld af ordsprog og 
talemåder hentet fra hele verden. De mange, 
mange henvisninger til forfatterens samvær 
og ”menneskemøder” med nobelprismodtage-
re og internationalt anerkendte forskere virker 
som oftest forstyrrende.

Denne anmelder tillader sig at formode, at 
den palet er ment som en støtte for bogens 
budskaber. Det sker desværre ikke. Tværti-
mod. Sproget er i forvejen alt andet end enkelt 
og mundret. Dertil er overfloden af parenteser, 
påstande, årstal, tankestreger med mere i de la-
aange sætninger for stor. Groft sagt: For meget 
snik-snak og halvvidenskabeligt ævle-bævle. 
Det bliver ofte til på-den-ene-side, på-den-an-
den-side. En position, som Niels Hausgaard har 
præsenteret i mange sange som ”kommis’ens”.

Et par tilfældigt valgte eksempler på banale 
udsagn, som det er svært at forestille sig, der 
kan komme meget debat ud af: ”Selvfølgelig 
kan der tænkes mange ændringer og forbed-
ringer, der ikke koster penge – men som må-
ske oven i købet medfører besparelser” (s. 294). 
”En time er ikke bare en time. En time er i virke-
ligheden mange forskellige ting. Sagt forenklet: 
Nogle timer har ringe værdi, opleves evt. som 
spildte; andre opleves som meget udbytterige 
og værdifulde” (ss 295).

Debatten bliver nærmest ”elsket ihjel” før 
den overhovedet er kommet i gang. Det svæk-
ker det stærke budskab og kan undre, da bo-
gen lancerer en hel del påstande, der nok er en 
diskussion værd. Bagerst i bogen er en særde-
les omfangsrig litteraturliste. Det fremgår dog 
ikke, om der er tale om kildehenvisning eller 
stof til inspiration.

Det kan anbefales at læse bogen som ma-

AnMELDELSEr
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nuskript til et foredrag. Der vil med stor sand-
synlighed være temaer og problemstillinger, der 
vækker interesse. Til  forundring. Til diskussi-
on og som igangsætter i fremtidsværksteder.

Marianne Bindslev

 Dansk stx
Af Henrik Poulsen. Systime 2012. 350 s. 
288 kr.

    

"Litteratur er støbt i sprog og svøbt i medier" er 
et af mange fyndige sætninger i denne alde-
les glimrende bog. I disse år gennemgår både 
det klassiske danskfag og de nyere fagområ-
der som medier voldsomme udviklinger, som i 
nogle tilfælde gør dem næsten uigenkendeli-
ge for ældre dansklærere. Samtidig har de cen-
trale vejledningers åbenhed gjort det muligt for 
den enkelte lærer – undertiden sammen med 

sine elever – at lave sine helt egne undervis-
ningsforløb.

Denne bog giver både den nyuddannede 
og den mere erfarne lærer særdeles gode mu-
ligheder for at komme hele vejen rundt i faget 
uanset niveauet. Bogen er en moderne (posi-
tivt ment) grundbog til hele det treårige for-
løb i dansk stx.

I og med at den grundigt og redeligt be-
handler stofområderne sprog, litteratur og me-
dier plus mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed 
i selvstændige kapitler, kommer den hele vejen 
rundt om de fem kerneområder. Med en række 
præcise definitioner samler bogens erfarne for-
fatter nogle emner: Litterære perioder og tekst-
typer er indhold, over for det at skrive litteratur-
historie og lave analyse er metode.

Samtidig glimrer bogen med nogle forbil-
ledlige sammenhænge med tekster, billeder, 
grafer, annoncer, hjemmesider m.m. Desuden 

suppleres de letlæselige tekster med gode og 
velvalgte illustrationer, som tilsammen passer 
fint til niveauet.

Bogens pædagogiske indfaldsvinkel er, at 
eleverne med fordel vekselvis kan arbejde med 
stofområderne hver for sig og på tværs af dem. 
Det er nok også nødvendigt på grund af stof-
mængden, at læreren udvælger enkelte kapit-
ler eller afsnit. Således mærker man tydeligt 
forfatterens store erfaring med bøger til diver-
se niveauer plus hans arbejde med undervis-
ning og som mediekonsulent.

En enkelt anke skal dog nævnes. Denne an-
melder finder gennemgangen af litteraturhistori-
en nogen summarisk – for ikke at sige alt for kort. 
Men tiden og nutidens elever betinger måske det-
te utvivlsomt bevidste valg. Det skal dog på ingen 
måde ændre, at det er en aldeles ærlig og seriøs 
bog til undervisning på stx, men også på andre 
tilgrænsende niveauer bl.a. via det enkle sprog.

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

Få en udbytterig studierejse

Studierejser
til hele verden

Læs mere på jr.dk

4.995
Pr. pers. i en gruppe

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

 •  Flybillet København – Delhi t/r
 • 6 overnatninger

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

Andre eksempler på studierejser m/fly

70 20 19 15 www.jr.dk

Rejsekonsulent  
Carsten Banke Hansen
“Jeg har rejst i 27 lande og har speciale i 
studierejser. Ring eller skriv til mig og få 
hjælp til at sammensætte en studierejse der 
passer til netop jeres ønsker og behov.” 
Kontakt: 86 20 77 80 / cabh@jr.dk
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Roses skal også den flotte indbinding og 
frem for alt de særdeles gode og velvalgte il-
lustrationer. Men også Forlaget Systime fortje-
ner ros. Vi er efterhånden vant til gode og ikke 
mindst relevante undervisningsbøger fra Systi-
me, men nu har man gjort det igen. Bogen skal 
købes til alle danskundervisere på stx – og til 
mange andre lærere! Og anbefales naturligvis 
på det varmeste.

Ole Fournais

 Børn med eksplosiv adfærd
Af Gry Bastiansen. Akademisk 2013. 96 s. 
249 kr.

    

”Man skal huske på, at alle børn gør det bed-
ste, de kan,” fastslår forfatteren Gry Bastiansen 
fra første færd i denne bog. Udsagnet og den 
indsigt og overbevisning, der ligger bag, er ud-
gangspunkt for bogens kursus i positiv udvik-
ling. I en tid, hvor inklusion er en vigtig del af 
skolers og institutioners målsætninger, kommer 
”et barn, der er eksplosivt … på tålt ophold i

gruppen”. Det skaber store frustrationer hos 
både børn og voksne. I skolen og fritiden.

I Børn med eksplosiv adfærd beskriver Gry 
Bastiansen, hvordan hun har haft "stor succes 
med at fjerne den eksplosive adfærd hos børn 
og unge (og nogle gange deres forældre) gen-
nem det, jeg kalder et Bombekursus” (s. 9). Og 
før det: ”Jeg har igennem de seneste ni år arbej-
det med dette forløb og haft over 100 børn og 
unge på Bombekursus. Kun ganske få af disse 
har jeg ikke kunnet hjælpe med denne metode 
til at lære at styre deres temperament” (s. 7). 
Udformningen af bombekurset bygger altså på 
massiv, god erfaring og personligt engagement.

Et Bombekursus er ikke løsningen på alle 
problemer. Men det kan bruges til at fjerne den 
eksplosive adfærd helt eller delvist hos børn 
og unge. Forfatterens erfaringer viser, at skyld, 
skam og ked af det-hed er stærke følelser hos 
alle med denne såkaldt eksplosive adfærd. Et 
barn (eller voksen) i eksplosion har for det me-
ste store omkostninger og stærkt negativ virk-
ning på omgivelserne – hvad enten det er sø-
skende, kammerater eller voksne – og sætter 
gang i det, forfatteren kalder en negativ spiral.

Med teoretisk basis i psykologi og neuro-

videnskab viser Gry Bastiansen, hvordan det 
er muligt at vende denne negative spiral til en 
positiv udvikling. Konkret arbejder bombekur-
set med en tegning, der illustrerer et hændel-
sesforløb. Ved samtale mellem barn og voksen 
eller børn og voksne gennemgås et realistisk 
forløb, der udløser en konflikt – antændelse af

bomben. Ved at blive bevidst om, at en bom-
be skal antændes af en tændstik for at eksplo-
dere, og at der altid er en mulighed for at fjerne 
sig fra denne tændstik, får barnet/bomben en 
ny handlemulighed. Denne mulighed for såle-
des at undgå optrapning af konflikten kræver 
naturligvis både støtte, opbakning og vejledning, 
men også aftaler om, hvor dette ”detonerings-
rum” kunne være.

En sidegevinst for resten af klassen og bar-
nets familie er i bedste fald stop for drilleri og 
i et vis omfang mobning i klassen. Hele bom-
bekurset kan kun gennemføres med held, hvis 
alle omkring barnet inddrages, og barnet selv 
er aktivt og medbestemmende i forløbet. Der er 
altså tale om andet end gammeldags adfærds-
regulering. Det anbefales, at bombekurset gen-
nemføres individuelt eller i grupper afhængigt 
af deltagernes alder. I bogen gennemgås forløb, 
som de kan tage sig ud på forskellige klassetrin.

Børn med eksplosiv adfærd er på trods af 
de kun 100 sider en gedigen og lærerig sag. 
Igennem hele teksten bevares præmissen om, 
at alle børn gør, hvad de kan, for at være socia-
le, indgå i gode relationer og være glade. Forfat-
terens praktiske erfaringer har efterprøvet det 
godt og grundigt og vist, at det kan bære. Dog 
er slidstyrken totalt afhængig af gensidig tillid 
og vedholdenhed i engagementet.

Bogen er skrevet til lærere, pædagoger og 
forældre. En stærk udfordring til alle, der tager  
spørgsmålet om menneskers trivsel alvorligt.

Marianne Bindslev

 Kære miss Nina Simone
Af Tor Fretheim. Turbine 2013. 142 s.  
229 kr.

    

Kære Miss Nina Simone er en usædvanlig bog 
på flere måder. Hverken form, sprog eller ind-
hold er gængs for danske eller til dansk over-
satte ungdomsromaner. Formen er hovedper-

sonen Simons lange, indre monolog. Han sidder 
i toget og skriver. Læseren forbliver ubekendt 
med, hvor Simon kommer fra, og hvor han er 
på vej til. Fortællingen formuleres som Simons 
brev til den afdøde sangerinde Nina Simone.

Sproget er troværdigt for en 18-årig ung 
mand, men på skrift – og ikke mindst i et brev 
– virker det stift og afstandstagende, at brevet 
næsten udelukkende består af oplistning af ho-
vedsætninger. Det er absolut ikke en invitation 
til læseren om engagement i historien eller Si-
mons liv på et dybere plan. Fra Simons positi-
on giver det dog netop et tydeligt og sammen-
hængende sprogligt udtryk for, hvordan han op-
lever verden. Visuelt minder tekstsiderne ofte 
om en digtsamling.

Ifølge pressemeddelelsen er Kære Miss 
Nina Simone ”en gribende fortælling om en 
frygtelig forbrydelse og om afgrunden mellem 
forældre og børn".

Det skal dog ikke give læseren forventnin-
ger om hverken en traditionel politiroman eller 
en psykologisk thriller. Trods forfatterens be-
stræbelser på at skabe suspence, bliver forbry-
delsen først og fremmest anledning til og plat-
form for historien om Simon, hans forhold til sig 
selv, til sine forældre og til omverdenen. De før-
ste otte linjer af bogens tekst er en helt dæk-
kende smagsprøve på hele Simons fortælling:

”De troede ikke på det. De kunne ikke fat-
te, at det var sandt. Ingen havde nogensinde 
forestillet sig, at sådan noget kunne ske. Den 
slags sker andre steder. Det var sådan noget, 
de havde læst om i avisen eller set i nyhederne.

Intet ville blive som før. Noget var forsvundet.”
På grund af det letforståelige sprog og 

handlingsplot kan denne bog sagtens give gode 
og stærke oplevelser til mennesker, der ikke be-
hersker dansk til fulde, eller andre, der ikke er 
vant til at tage livtag med en roman. I de rigtige 
tematiske rammer vil bogen også kunne inspi-
rere i for eksempel konfirmationsundervisning, 
studiekredse om store livsspørgsmål som sorg, 
ensomhed, fravær og nærvær mellem menne-
sker, skriveværksteder for alle aldersklasser. 
Bogen er smukt og mundret oversat af Sara 
Ejersbo Frederiksen.

Marianne Bindslev
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 I Bor på Manhattan

Vil du være en del af et  
dynamisk lederteam på et  
udviklingsorienteret og  
velfungerende sprogcenter?

Du er afdelingsleder for Sprogcenter Midt 
i Silkeborg i halvdelen af tiden. Afdelingen 
består af 15 lærere fordelt på 4 selvforval-
tende team. Din overordnede opgave er at 
sikre den fortsatte pædagogiske udvikling i 
afdelingen og sikre, at hverdagen fungerer 
smidigt, og kvaliteten i undervisningen er 
høj. Centrale opgaver er fx

–    pædagogisk sparring og dialog med 
lærere og team

–    skemalægning, vikardækning, lokaleplan-
lægning og lærertimestyring

–    ansvarlig for tilrettelæggelse og afholdelse 
af test og prøver 

–    samarbejde med administration, vejleder 
og relevante eksterne samarbejdspartnere  

Du indgår i det samlede sprogcenters  
lederteam i den anden halvdel af tiden, hvor 
du løser ad hoc opgaver som fx at deltage i

–    pædagogiske udviklingsprocesser, 
planlægningsopgaver, markedsførings- og 
informationsopgaver

Kompetencer
–    pædagogisk indsigt (erfaring med dansk 

som andetsprog foretrækkes)
–    lederkompetencer og -erfaring

–    gode planlægnings- og samarbejdsevner
–    gode formulerings- og formidlingsevner
–    sans for markedsføring

Som person er du  tillidsvækkende og 
konstruktiv samtidig med, at du er robust og 
tydelig – egenskaber som sammen med dit 
gode humør hurtigt gør dig til en respekteret 
afdelingsleder. 

Ansøgning og CV mailes senest den 14. maj 
til lene.g@sprogcentermidt.dk

Samtaler afholdes 22. maj. Løn iht. gældende 
overenskomst. 

Pædagogisk leder/afdelingsleder
Pr. 1. august 2014

Sprogcenter Midt er en veldrevet selvejende institution, som arbejder uafhængigt af politiske og økonomiske interesser. Med mere end 100 dygtige og  
engagerede medarbejdere er det Sprogcenter Midt’s mål at være blandt landets førende både når det gælder pædagogisk udvikling og styrkelse af  
kursisternes faglige og personlige udvikling. For yderligere information se www.sprogcentermidt.dk
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12.30
Sted: Bygningen, Ved Anlægget  
14 B, 7100 Vejle
Dagsorden: if. vedtægterne.  
Forslag til behandling på  
generalforsamlingen sendes til  
finn.milling@skolekom.dk senest 
torsdag den 1. maj 2014.
Tilmelding til lettere traktement i 
forbindelse med generalforsamlin-
gen skal ske til TR Jens Sørensen 
på jensso@hotmail.dk senest  
torsdag den 24. april 2014.

Regionsklubbestyrelsen

generalforsamling 
– Dansk som andet-
sprog, Sjælland
Regionsklubben for sektionen af 
lærere i dansk som andetsprog i 
region Sjælland indkalder hermed 
til ordinær generalforsamling.

Tid: Tirsdag den 20. maj 2014  
kl. 15–ca. 16.30
Sted: Uddannelsesforbundet, 
Nørre Farimagsgade 15,  
1364 København K. 
Mødelokale 3, 3.sal
Dagsorden if. vedtægterne.  
Forslag til behandling på  
generalforsamlingen sendes til 
birtet@gmail.com senest tirsdag 
den 6. maj 2014.
Tilmelding til generalforsam-
lingen skal ske til Birte Tøns-
berg, 2129 4696, birtet@gmail.
com senest mandag den 12. maj 
2014.

Regionsklubbestyrelsen

Konference:
inklusion af psykisk sårbare unge
Hvordan styrker vi overgangen og fastholder de unge i 
ungdomsuddannelserne?

H.K.H. Kronprinsesse Mary åbner konferencen første dag.
Undervisningsminister Christine Antorini åbner konferencen anden 
dag.

Målgruppe: Undervisere, vejledere og ledere på ungdomsuddannelser-
ne samt alle med interesse i arbejdet med sårbare unge.

konferencen vil blandt andet
•  dele viden og erfaringer fra den praktiske undervisning af sårbare unge
•  give viden om psykiatri, socialpædagogik og diagnostik for at øge støt-

te og vejledning til udsatte unge
• få inklusionsdebatten ind i vejlednings- og uddannelsesinstitutionerne

fra programmet:
•  Hvem er de unge, hvad kendetegner dem? v/erhvervsrådgiver Anette 

Bloch og erhvervspsykolog Ditte Charles, Psykiatrifonden
•  Støttemuligheder under uddannelse v/socialrådgiver og handicap- 

konsulent Inge Louv
•  Ung og sårbar – eller psykisk syg? En psykiaters syn på uddannelses-

sektorens opgaver over for unge med ADHD, autisme, angst og  
depression v/psykiater Torben Isager

•  Underviserens syn på opgaven. Kan man inkludere alle? v/lærer, pæd.
psyk. Karin Thomasen, VUF

•  Hvad er det, der skal virke? v/chefkonsulent Leo Komischke- 
Konnerup, Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion

•  Inklusion kræver demokratisk proces v/psykolog Camilla Dyssegaard
•  Betydningen af at følge til dørs – springet v/UU-vejleder Lars  

Thomsen, København
•  Stand-up om ADHD v/Anders Stjernholm, ambassadør for EN AF OS
Desuden er der workshops begge dage (se det fulde program på nettet).

Tid: 10. og 11. september 2014
Sted:    Hotel Crowne Plaza, Ørestads Boulevard 114-118,  

2300 København S
Pris:    3.300 kr. ved tilmelding senest den 18. maj 2014 

4.000 kr. derefter – tilmelding senest den 20. juni 2014
 
Prisen dækker to konferencedage inkl. forplejning, ekskl. overnatning
Festmiddag onsdag: 3-retters buffet inkl. øl, vand eller vin ad libitum  
i to timer. Pris 500 kr. pr. person

Tilmelding: på www.uddannelsesforbundet.dk senest den 20. juni 2014
Overnatning:  Enten på Crowne Plaza til særlig pris eller på Hotel  

CABINN i København S

Konferencen arrangeres af Uddannelsesforbundet i samarbejde  
med Danmarks Lærerforening, Handelsskolernes Lærerforening,  
Psykiatrifonden og UU-København.

Se mere på www.uddannelsesforbundet.dk
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fAGLiGt AktuELt
af jette gaDe & aMalie v. ferDinanD,  

konsulenter i uDDAnnelsesforBunDet

Ferie nu er det snart ferietid, men hvordan 
er det lige med feriereglerne? Og hvad 
betyder sidste års lockout for ferien?

Du har som udgangspunkt ret til at 
holde fem ugers ferie om året uan-
set anciennitet og beskæftigelses-

grad. Din ret til at holde ferie kan være re-
guleret af enten ferieloven eller af den stats-
lige eller kommunale ferieaftale afhængigt 
af, hvor du er ansat.

Du optjener ferie i kalenderåret og af-
holder ferien i det følgende ferieår, der lø-
ber fra den 1. maj til 30. april. Det gælder 
også, selv om du er ansat på deltid.

Har du været lockoutet?
Hvis du har været omfattet af lockouten i 
foråret 2013, skal du være opmærksom på, 
at du i det kommende ferieår mangler løn 
for to feriedage. Dog er hverken retten til at 
holde ferie eller længden af ferien ændret.

På det kommunale område betyder det, 
at der ikke er ret til løn for 13,37 ferietimer 
ud af de samlede 185 ferietimer (fem fe-
rieuger). Derimod er 2,67 ferietimer af den 
sjette ferieuge mistet, da man ikke optjener 
sjette ferieuge under en konflikt.

På det statslige område betyder det, at 
der ikke er ret til løn for to feriedage ud af 
de samlede 25 dage (fem ferieuger). Deri-
mod er 0,4 dag af de særlige feriedage mi-
stet, da man ikke optjener ret til den sjette 
ferieuge under en konflikt.

Hvis din ferie er kollektivt planlagt i alle 
fem ferieuger ved skolelukning, har a-kas-
sen mulighed for at kompensere med dag-
penge. Det kan for eksempel være, hvis du 
er planlagt med tre uger i sommerferien, en 
uges efterårsferie og en uges vinterferie. 
Du skal derfor kontakte din a-kasse for at 
høre nærmere om betingelserne for at få 
dagpenge for de nævnte ferietimer/-dage, 
hvis din skole holder lukket.

grundlovsdag
Grundlovsdag falder i år på en torsdag. Det 
er som hovedregel en helt almindelig ar-
bejdsdag, med mindre der lokalt er aftalt 
noget andet. Det kan eventuelt fremgå af 
personalepolitikken eller en lokal aftale. 
Men spørg enten din tillidsrepræsentant 
eller din nærmeste leder om, hvordan du 
skal forholde dig.

Sommerferieperioden
Sommerferieperioden løber fra den 1. maj 
til den 30. september, hvor du har ret til at 
holde mindst tre ugers ferie i sammenhæng. 
Denne ferie kaldes også hovedferien. Fe-
rie planlagt uden for denne periode, kal-
des restferie (de resterende to ferieuger).

Du har altså ret til at holde ferie i fem 
uger, selv om du ikke har optjent ferie med 
løn eller feriegodtgørelse.

Din arbejdsgiver kan bestemme, hvornår 
du holder ferie. Der skal dog så vidt muligt 
tages hensyn til dine ønsker om tidspunk-
tet for feriens afholdelse. Din arbejdsgi-
ver skal varsle din sommerferie/hovedfe-
rien, tre måneder før din ferie holdes. Hvis 
din arbejdsplads er ferielukket i sommer-
ferien, kan din arbejdsgiver beslutte, at du 
skal holde ferie i denne periode. Det skal 
dog varsles i god tid.

Ferie med eller uden løn/feriegodtgø-
relse?
Hvis du er månedslønnet og har været an-
sat i hele det forudgående kalenderår hos 

din nuværende arbejdsgiver, så har du ret 
til at holde ferie med løn. Har du været an-
sat i en del af kalenderåret kan du som ud-
gangspunkt holde ferie med feriegodtgø-
relse fra en tidligere arbejdsgiver eller med 
feriedagpenge, hvis du har været ledig.

Sygdom i ferien
Hvis du har optjent fuld ferie (25 dage) og 
bliver syg under ferien, har du ret til erstat-
ningsferie efter den femte feriedag. Der er 
en række betingelser for, at du kan få er-
statningsferie.

Kravene til sygemelding er de samme, 
som i øvrigt gælder for dit ansættelsesfor-
hold. Du skal sygemelde dig på din første 
sygedag, selv om du er på ferie. Sygemel-
der du dig først på tredjedagen, så tæller de 
fem sygedage derfra, og du kan først få ret 
til erstatningsferie efter ottende sygedag.

Endvidere skal du for egen regning ind-
hente lægelig dokumentation for selve syg-
dommen og varigheden. I udlandet kan do-
kumentationen være en sygehusjournal eller 
en erklæring med alle de oplysninger, som 
svarer til en dansk lægeerklæring.

Hvis du bliver rask i ferien, kan du vælge 
at holde den resterende del af ferien eller 
vende tilbage til dit arbejde. Den erstat-
ningsferie, som sygdommen eventuelt har 
udløst, kan ikke holdes i forlængelse af din 
oprindelige ferie, medmindre din arbejds-
giver har givet udtrykkeligt tilsagn om det.

Rigtig god ferie!
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lærerne på ungdomsuddannelserne får en stadig større vejlederrolle, men de 
står ofte uden de nødvendige redskaber. Forfatter og underviser Lotte Juul Lauesen 

er aktuel med bogen ”Den gode samtale”, der viser, hvordan en professionel samtale 
kan bygges op med en coachende tilgang. Det handler om at finde de unges egne 

svar på, hvad der motiverer dem til at nå et mål, for de ved det godt selv inderst inde.

De unge har 
selv svaret
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{  Af Dorthe Plechinger  •   foto: helene BAgger }

Hvad er en coachende tilgang?
- Det er, at man anerkender, at eksperten jo 
sidder lige der, hvor problemet er. De unge 
ved godt, at de skal komme til tiden, ryge 
mindre hash, gøre dit og dat. Så den coa-
chende tilgang handler om at finde andre 
veje at spørge ind til, hvad de unge selv me-
ner er udfordringen i at nå et mål, og hvad 
der kan motivere ham eller hende. Det er en 
måde at spørge ind på, hvor hovedaktøren 
bliver hovedperson i sit eget liv. Coachingen 
giver nogle basale måder at bygge en sam-
tale op på. Man lærer, hvordan man spør-
ger ind, så man går fra det mere forhørsag-
tige Hvorfor har du ikke til Hvordan kunne 
man forestille sig. Med den coachende til-
gang accepterer man, at tingene er, som de 
er. Hvis den unge ryger en masse hash, er 
der nok en god grund til det, og vi er nødt 
til at finde ud af den gode grund for at få 
det lavet om. Eller, hvis den unge har svært 
ved at møde til tiden eller få afleveret sine 
ting, at finde ud af, hvad det så er, der kan 
motivere ham eller hende til det. Her kan 
man spørge, hvornår det problem eller den 
udfordring er mindst til stede, eller hvornår 
det sidst lykkedes for ham, og hvad det var, 
han gjorde den gang. På den måde handler 
det om ressourcer, værdier og glæde og at 
bruge det som løftestang til at skabe løs-
ninger. Den coachende tilgang giver red-
skaber til at professionalisere en samtale, 
så den unge får hjælp til at finde sin egen 
vej til at nå målet. Denne hjælp til selvhjælp 
er det, der skaber de holdbare løsninger.

Hvad kan en coachende samtale?
- Den kan og skal flytte en person fra A til 
B. Der skal være et før og efter. Og det skal 
som minimum være bevidstheden, der har 
flyttet sig, og helst også en lille ting, du går 
ud og gør anderledes. Men man skal an-
erkende, at nøglen til forandring kun kan 
bruges indefra, og det er hos den person, 
der sidder med udfordringen. Det kan godt 
være, at vedkommende siger, at det er no-
get møg, at samfundet er som det er, eller 
at politikerne har bestemt det og det. Ja, 
det kan godt være, kammerat, men det er 
altså dig, der er den, så hvad gør du? Der 
har været meget kritik af coaching, fordi den 

lægger ansvaret over på den enkelte, men 
når det handler om at skabe forandring, er 
det kun den enkelte, der kan gøre noget. 
Nogle gange siger jeg til unge, der er kørt 
helt fast, at der er tre muligheder: Du kan 
fjerne dig fra situationen, du kan prøve at 
ændre situationen, eller du kan prøve at over-
leve situationen. Der er ikke flere mulighe-
der, så hvad tror du selv mest på?

Hvad er et godt coachingspørgsmål?
- Jeg ville typisk stille et overraskende 
spørgsmål, der får den unge til at blive stille 
og begynde at reflektere, eller jeg ville flytte 
fokus fra den enkelte selv. Jeg har haft en 
ung, meget introvert fyr, som skulle søge 
praktikplads. Han mente, at han aldrig ville 
kunne få en, når han var, som han var. Han 
havde stirret sig blind på, at han skulle være 
udfarende, opsøgende og fremme på beatet 
for at få en praktikplads – og altså være 
nødt til at ændre sin personlighed. Da jeg 
spurgte, om der kunne være fordele ved at 
være som ham set med arbejdsgiverens øjne, 
blev han først helt stille og sagde: "Hmm, 
det ved jeg sørme ikke…". Men så begyndte 
han at remse op, at han jo var udholdende, 
loyal, trofast… På den måde fik vi lavet en 
slags indirekte kompetence-cv ved at flytte 
fokus fra ham selv til et arbejdsgiverfokus. 
Det kan ofte give noget helt andet.

Hvorfor skal lærerne nu til at lære det?
- Vi har jo ellers outsourcet samtale- og vej-
ledningsrollen til professionelle – studievej-
lederne – men som det ser ud nu med den 
nye erhvervsuddannelsesreform og på hf- 
og gymnasieområdet ligger samtaler og 
motivationsarbejdet igen i højere grad hos 
den enkelte lærer, og det skaber frustrati-
oner. Lærerne er ikke uddannet til det, og 
pludselig skal de til at udføre noget, som de 
ikke føler, de har redskaberne til. Dermed 
bliver den typiske vejledersamtale ofte den 
korte: Kunne du ikke bare? Det vil sige et 
godt råd. Men det har udelukkende afsen-
derens aftryk og tager ikke højde for mod-
tageren. Eller det bliver en for privat snak 
eller en hyggesnak, der ikke flytter noget.

-Det er også vigtigt for erhvervsskoler-
nes lærere, der med den nye reform jo skal 

i gang med at redefinere sig selv. Lærerne 
har her den udfordring, at de kun har ele-
verne i ret kort tid, hvor de gymnasiale ud-
dannelser har eleverne i tre år. Men min er-
faring med de kurser, jeg har holdt, er, at 
såvel gymnasielærerne som lærerne på de 
erhvervsfaglige uddannelser med få, enkle 
redskaber kan finde deres egen vej til at 
professionalisere samtalerne og dermed i 
højere grad nå de unge.

Hvad får lærerne ud af det?
- Jeg underviser lige nu en gruppe jobkon-
sulenter, der jo har fået stillet opgaven at 
finde den hurtigste vej tilbage til arbejds-
markedet. De har efterhånden erfaret, at 
hvis man giver definitionsretten over til en 
anden – i det her tilfælde den ledige – ta-
ger det måske lidt længere tid, men til gen-
gæld kommer der mere holdbare løsninger. 
Vi har netop talt om, hvad de som jobkon-
sulenter får ud af den mere coachende til-
gang i arbejdet, og de sagde, at det gør ar-
bejdet lettere for dem. Det gavner deres ar-
bejdsglæde og trivsel og giver mindre stress.

- Jeg oplever, at når man slipper trangen 
til at give sine egne svar på de unges ud-
fordringer og lader de unge finde dem selv, 
bliver man meget klogere. Og det er i sid-
ste ende den andens ansvar; det kan ikke 
være anderledes. Den coachende tilgang 
kan dog kun bruges, når man er enige om 
den, og ikke når der bare er modvilje. Jeg 
gør meget ud af at sige, at der er noget, vi 
skal, og den ramme er ikke til forhandling. 
Men inden for den ramme kan vi stille de 
coachende spørgsmål. Hvis den unge ikke 
er motiveret til at tage ansvaret selv, må jeg 
jo bare på den gammeldags måde bede ham 
gøre det. Det er klart.

lotte juul lauesen 
har undervist børn og unge siden 1985. Nu ud-
danner hun coaches, mentorer m.fl. Hun har 
selv samtaler og holder foredrag og kurser bl.a. 
for lærere i ungdomsuddannelserne. Hun er 
forfatter til bogen Den gode elevsamtale, som 
er en hjælp til selvhjælp for lærere. Se mere på 
inter-mezzo.dk
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