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kort nyt af lucas v. engell

Hanne P. Har magt  
over folkeskolen
Uddannelsesforbundets formand er nummer 23 på listen over de men-
nesker, der har mest indflydelse på folkeskolen. Og når det drejer sig om 
lærernes arbejdsvilkår rykker Hanne Pontoppidan højere op.

Den overraskende konstatering kommer fra tænketanken Cevea, 
som har interviewet 216 "centrale aktører" i forbindelse med analysen 
Hvem har magten over folkeskolen?

Top 5 over de mest indflydelsesrige er 
1. undervisningsminister Christine Antorini, 
2. finansminister Bjarne Corydon, 
3.  borgmester Michael Ziegler, som er formand for KL's løn- og per-

sonaleudvalg, 
4. statsminister Helle Thorning-Schmidt og 
5.  Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

Nogle mener, at Anders Bondo ligefrem er for indflydelsesrig. Han ryk-
ker nemlig op på en tredjeplads, når Cevea spørger, hvem der har "for 
stor indflydelse" på folkeskolen. Her topper Bjarne Corydon foran pro-
fessor Niels Egelund listen. Moderniseringsstyrelsens direktør, Niels 
Gotfredsen, er nummer fire foran Michael Ziegler.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med folkemødet på 
Bornholm. Se den på cevea.dk under Analyser.

Smedelærling vandt diskussionen

Morten Ryom, der er smedelærling og formand for Erhvervs-
skolernes Elev-Organisation (EEO), er blevet kåret til Dan-
marks bedste unge debattør. Det skete, da han vandt DM i 
debat for unge på folkemødet på Bornholm. Og det er før-
ste gang, at titlen ikke er gået til en formand for et politisk 
ungdomsparti.

Morten Ryom vandt med dommerstemmerne 2-1, da fi-
nalen fandt sted på Gæstgiveren i Allinge. Dagbladet Politi-
ken står bag arrangementet, der blev afviklet for fjerde gang.

Smedelærlingen fra Nordjylland vandt finalen ved blandt 
andet at bede sin konkurrent, den liberale Simon Merrild Lyng-
sø, om at "komme ud af sit liberale teorilokale" og ud i den 
virkelige verden, hvor der også er smede, ufaglærte unge og 
arbejdsløse, som ryger hash.

Uddannelsesforbundet  
på folkemødet
Uddannelsesforbundet var igen til stede på folkemødet på 
Bornholm, der i år slog rekord med omkring 80.000 besøgen-
de. Sammen med de øvrige organisationer i Danske Undervi-
serorganisationers Samråd (DUS) stod forbundet for et vel-
besøgt telt på en af havnemolerne i Allinge. Her stod Uddan-
nelsesforbundet især for debatter om den nye erhvervsskole-
reform og om presset mod de voksenpædagogiske lærings-
miljøer både i den erhvervsrettede og almene undervisning.

På billedet diskuteres erhvervsskolereformen af fra ven-
stre afdelingsleder Rasmus Frimodt, Professionshøjskolen 
Metropol, lektor Peter Koudahl, Aalborg Universitet, HL's 
formand Christoffer Jørgensen og Hanne Pontoppidan, for-
mand for Uddannelsesforbundet.
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NOGLE ARBEJDSGIVERE SER EN fordel i at have aftalt en 
overenskomst med lærerne, andre vil bare selv bestemme.

I juni har vi set begge typer træde i karakter.
På de private sprogcentre, der er tilknyttet arbejds-

giversammenslutningen FOAS, indgik vi den 10. juni en 
aftale om at forny lærernes overenskomst. Parterne er 
enige om, at der fortsat skal være aftaler om lærernes 
arbejdstid. Hermed kan det sikres, at kvaliteten og ar-
bejdsmiljøet på skolerne er i orden.

Det er en aftale med de nødvendige sikringer af et 
fremtidigt godt lærerarbejde. Og det er en aftale, hvor ar-
bejdsgiverne og vi har bøjet os mod hinanden for netop 
at finde det grundlag, som vi begge kunne tage ansvaret 
for i den kommende overenskomstperiode.

UCplus ØNSKER DERIMOD IKKE at indgå en overens-
komst. UCplus er et selvstændigt privat sprogcenter med 
en række afdelinger rundt i landet. Virksomheden har et 
ønske om at stå frit og kunne drive deres sprogcentre 
alene efter de økonomiske omstændigheder. Nogle kunne 
mene, det lyder rimeligt i en usikker verden. Men det er 
det ikke! UCplus har sat sig uden for det gode selskab. 
Sprogcentrene i Danmark har overenskomst.

At være en virksomhed uden overenskomst signale-
rer, at man mener, det er bedst at kunne disponere selv 
og ensidigt. At indgå overenskomst betyder derimod, at 
de ansatte og deres organisation inddrages og tager et 
medansvar for at få tingene til at fungere og via aftaler 
sikrer de ansatte den nødvendige tryghed, så de kender 
vilkårene for deres arbejde og ansættelse frem i tiden.

FOR UDDANNELSESFORBUNDET ER DEN holdning, UC-
plus indtager, uacceptabel. Vi ønsker overenskomster på 

alle vores områder. Derfor har Lærernes Centralorgani-
sation varslet blokade mod UCplus. Ingen medlemmer 
af Uddannelsesforbundet, Danmarks Lærerforening el-
ler Frie Skolers Lærerforening søger eller tager imod et 
job hos sprogcentrene i UCplus.

Vores blokade blev straks fulgt op af sympatiblokader 
fra Dansk Magisterforening, Gymnasieskolernes Lærer-
forening og Handelsskolernes Lærerforening. Så heller 
ikke medlemmer af disse organisationer er p.t. fremtidig 
arbejdskraft for UCplus.

Det betyder, at det kan blive ualmindeligt svært for UC-
plus at få ansat nye lærere med de rigtige kvalifikationer. 
Det gør virksomheden til en aktør uden for det gode sel-
skab. Det tror jeg, der bliver lagt mærke til hos alle aktører 
af betydning på sprogcenterområdet. UCplus vil næppe 
kunne levere de gode lærere, når sprogcentervirksom-
hed er i udbud fremover. 

 
JEG VIL ØNSKE ALLE Uddannelsesforbundets medlem-
mer en rigtig god sommerferie. 

En del af jer vender tilbage til en ny virkelighed den 1. 
august, hvor andre arbejdsgivere, dem i KL og Finans-
ministeriet, har valgt diktatet frem for forhandlingsvejen 
i spørgsmålet om lærernes arbejdsvilkår.

Jeg er sikker på, at arbejdsgiveres drøm og indsats for 
at rulle den danske model for forhandling tilbage til før 
1899 hurtigt vil vise deres triste og alvorlige konsekvenser. 

Det er ikke befordrende for tilliden og kvaliteten i ar-
bejdet på vores arbejdspladser.

Af Hanne  
Pontoppidan, 
formand for  
Uddannelses- 
forbundet
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D
et tog næsten et år. Men nu har Uddannelses-
forbundet og de private arbejdsgivere i FOAS 
endelig indgået en aftale om lærernes overens-
komst frem til 2015. Forhandlingerne har været 
ført i skyggen af regeringsindgrebet i lærerlock-

outen sidste forår, og især arbejdstiden har parterne haft 
svært ved at blive enige om. Men efter ti timers uafbrudte 
forhandlinger faldt aftalen endelig på plads den 10. juni.

Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, 
er tilfreds med resultatet:

- Jeg er rigtig glad for, at denne lærergruppe kommer 
til at arbejde på et grundlag, der er aftalt. Det er godt, at vi 
på nogle områder har arbejdsgivere, der finder det vigtigt 
at leve efter aftalte spilleregler.

Hun fremhæver især to ting i aftalen, nemlig at det er 
lykkedes at fastholde en centralt aftalt forberedelsesfaktor 
til hver lektion, og at det fremover bliver en ret for den en-
kelte lærer at få en reduktion i sin samlede arbejdstid som 
konsekvens af aftenarbejde.

- Vi har længe kæmpet for at få en tidsmæssig kompen-
sation for det belastende aftenarbejde. Det er nu endelig 
lykkedes, siger Hanne Pontoppidan.

Aftalen skal til urafstemning blandt de berørte lærere. 
Det sker efter dette blads deadline, men resultatet vil kunne 
ses på uddannelsesforbundet.dk den 25. juni. •

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

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

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

•	 	Der	er	ikke	længere	loft	over	antallet	af	undervisningstimer,	men	læ-
rere,	som	underviser	mere	end	712,5	klokketimer	om	året,	vil	fremover	
få	et	tillæg	på	107	kroner	pr.	time.

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

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

•	 	Lederne	på	sprogcentrene	har	fået	forhøjet	deres	tillæg	med	5100	kro-
ner.

•	 	Parterne	er	derudover	blevet	enige	om	et	sæt	forpligtende	minimums-
regler	i	forhold	til	samarbejdsudvalg.

overenskomst for  
de private sprogcentre 
endelig på plads

uddannelsesforbundet og arbejdsgiverne 
på de private sprogcentre, som er tilknyttet 
FOAS, er blevet enige om en ny overenskomst 
for underviserne.

{  af signe lukowski }
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fakta 
UCplus	er	et	datterselskab	af	
Arriva,	der	igen	ejes	af	Deut-
sche	Bahn.	UCplus	 er	med-
lem	af	arbejdsgiverorganisa-
tionen	DI	(Dansk	Industri)	og	
driver	 sprogcentervirksom-
hed i Farsø, Ballerup, Aar-
hus	og	fra	1.	august	i	år	også	
i	Greve.

Blokaden	mod	UCplus	 tråd-
te	i	kraft	den	10.	juni	2014.

Blokaden	betyder,	at	medlem-
mer af de forbund, der er med 
i	blokaden	-	enten	direkte	el-
ler	via	sympatiblokade	-	hver-
ken	må	søge	eller	lade	sig	an-
sætte	i	stillinger	hos	UCplus.	
Gør	man	det	alligevel	-	og	der-
med	overtræder	 blokaden	 -	
bliver	man	ekskluderet	af	sin	
faglige	organisation.

Blokade  
mod sprogcentervirksomhed

Uddannelsesforbundet og alle øvrige lærerorganisationer i Danmark har iværksat 
blokade mod virksomheden UCplus, som udbyder danskuddannelse for udlæn-
dinge. Virksomheden har nemlig afvist at indgå overenskomst for lærerne på de-

res sprogcentre.
I mere end to år har Uddannelsesforbundet forhandlet med UCplus, som driver sprog-

centervirksomhed tre forskellige steder i landet (fire steder fra 1. august), om en over-
enskomst for virksomhedens lærere. Men på trods af en ihærdig indsats, er det ikke lyk-
kedes parterne at blive enige.

Lærernes arbejdstid har været en knast i forhandlingerne, men UCplus har grundlæg-
gende ikke ønsket at binde sig gennem en kollektiv overenskomst.

- UCplus var ikke villige til at indgå en forpligtende overenskomst for lærerne. De vil 
måske lave en slags aftale, men ikke med de gensidige forpligtelser, der ligger i en egent-
lig overenskomst. Og det er bare sådan, at sprogcenterområdet er dækket af overens-
komster om lærernes vilkår, og alle sprogcentre skal fortsat dækkes af forpligtende over-
enskomster. Det er spillereglerne på området, og det må UCplus acceptere. På den bag-
grund er vi fortsat klar til at forhandle overenskomst med UCplus, siger vicesekretariats-
chef Jens Dam.

Uddannelsesforbundet har via Lærernes Centralorganisation (LC) iværksat en blokade 
mod UCplus. Det betyder, at blandt andre Danmarks Lærerforening og Frie Skolers Læ-
rerforening er med i blokaden. Desuden har Dansk Magisterforening, Gymnasieskolernes 
Lærerforening og Handelsskolernes Lærerforening iværksat sympatiblokade for at støtte 
Uddannelsesforbundets bestræbelser på at opnå overenskomstdækning for lærerne. •

Mød os på
facebook.com/TeamBenns

Vores fokuspunkter er:
Tid: Vi klarer alt det praktiske - og du sparer tiden
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• Skolebesøg 
• Landbrugsbesøg

Pris er p.p. i flersengsværelse på hostel
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Diagnoser  
på samlebånd

{  af signe lukowski }

MODELFOTO
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A
ntallet af børn og voksne, 
som bliver diagnostice-
ret med og behandlet for 
ADHD, er steget eksplosivt 
i løbet af de seneste ti år. 
Især blandt voksne er der 

flere og flere, som får ADHD-medicin, og 
det samlede antal patienter i behandling er 
nu oppe over 40.000.

Carsten René Jørgensen er professor 
ved Aarhus Universitet og har for nylig ud-
givet bogen ADHD – Bidrag til en kritisk 
psykologisk forståelse. Her stiller han kriti-
ske spørgsmål til den omfattende brug af 
diagnosen og heraf følgende medicinering, 
og advokerer for en mere psykologisk for-
ståelse af de symptomer, som oftest udlø-
ser en ADHD-diagnose.

- Der er en stigende forståelse for symp-
tomerne i en medicinsk eller biologisk kon-
tekst, men man burde i højere grad også 
kigge på sociale faktorer og symptomernes 
kontekst. Symptomerne kan godt hænge 
sammen med en ubalance i hjernen, men 
kan også være tegn på angst, personlig-
hedsforstyrrelser eller være udtryk for na-
turlig variation blandt mennesker. Alternati-
verne er mange, så vi skal være sikre på, at 
vi forstår, hvad kernen i problemet er, inden 
vi sætter ind med medicin, siger professoren.

Et individuelt problem
Der findes ingen videnskabelige undersø-
gelser, som kan afklare, om der nu er flere, 

der lider af ADHD end tidligere. Carsten 
René Jørgensen tror heller ikke umiddel-
bart, at det er tilfældet. Men hvorfor er der 
så mange flere, som får diagnosen?

Det kan der ifølge Carsten René Jør-
gensen være mange forklaringer på. Først 
og fremmest er der langt flere, som kender 
diagnosen og de muligheder, der er for at 
behandle ADHD medicinsk:

- Forældrene kender den, lærerne kender 
den. Begge parter skubber nogle gange på 
for at få barnet til udredning. Med en ADHD-
diagnose kan barnet få medicin, læreren 
kan få ro i klassen, og forældrene kan ikke 
klandres for dårlig opdragelse, for proble-
merne skyldes jo en ubalance i hjernen, si-
ger han og fortsætter:

- Man gør det til et individuelt problem. 
Det er Peters problem, at han ikke kan sidde 
stille og høre efter. Men måske er hans ad-
færd også reaktion på hans omgivelser, for-
hold i hans opvækst eller i hans familie. Det 
kan være, han er havnet i en forkert klasse 
og ville trives bedre i et andet miljø. Måske er 
vore skoler blevet mindre rummelige og vo-
res normalitetsopfattelse blevet mere snæ-
ver. Og så handler det også om økonomi. 
Det er langt billigere for samfundet at give 
medicin frem for omfattende psykoterapi el-
ler skoletilbud, som passer til de her unge.

Symptomerne skal ses i en større sam-
menhæng

I 2013 fik flere end 40.000 børn og 
voksne ADHD-medicin. Men hvorfor er det 

problematisk at bruge medicinsk behand-
ling, når det nu virker?

- De fleste af os vil i en vis forstand kunne 
have "gavn" af at tage ADHD-medicin og 
opleve, at vi bliver bedre til at fokusere og 
koncentrere os gennem længere tid. Effek-
tundersøgelser viser en god effekt på kort 
sigt, men medicinens mere langsigtede ef-
fekt er mere tvivlsom. I nogle tilfælde kan 
den medicinske behandling fjerne sympto-
merne, uden at man for alvor tager hånd om 
bagvedliggende psykosociale problemer, si-
ger Carsten René Jørgensen og opfordrer 
til, at man laver en ordentlig udredning, in-
den man sætter ind med medicinen.

- Når vi opdager, at det ikke alene eller 
primært handler om en ubalance i hjernen, 
skal der sættes ind med andre former for te-
rapi. Medicin er sjældent nok i sig selv. Der-
for er vi nødt til at tænke over, om sympto-
merne kan behandles på en anden måde. 
Uden at ville det kan vi komme til at misfor-
stå og krænke det enkelte menneske, når 
vi ikke ser dets problemer i en større sam-
menhæng, påpeger han.

Brugen af computerspil, tv, internet og 
anden teknologi bliver ofte beskyldt for at 
være medvirkende til udviklingen af adfærds-
forstyrrelser. Ifølge Carsten René Jørgen-
sen er der ikke videnskabelig evidens for 
en sammenhæng mellem brugen af mas-
semedier og teknologi og udviklingen af 
ADHD, men han vil ikke afvise, at der kan 
være en vis sammenhæng – at overdre-

flere end 40.000 danskere er i behandling for 
ADHD, men deres symptomer kan skyldes helt 
andre og overvejende psykologiske vanskeligheder.
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konference: 
Konferencen	 Inklusion af psykisk sårba-
re unge – hvordan styrker vi overgangen 
og fastholder de unge i ungdomsuddannel-
serne	foregår	den	10.-11.	september	2014	
i	København.

Uddannelsesforbundet,	Danmarks	Lærer-
forening,	Psykiatrifonden	m.fl.	står	bag.	

Se	mere	på	uddannelsesforbundet.dk

ven brug af elektroniske medier kan øge 
risikoen for rastløshed og koncentrations-
problemer hos børn og unge, som i forve-
jen er sårbare.

- Man kan i hvert fald spørge sig selv, 
hvordan det er for et barn at vokse op nu, 
frem for for 50 år siden. Den konstante brug 
af massemedier bidrager nok ikke positivt 
til udvikling af længerevarende koncentra-
tion om komplicerede opgaver.

International tendens
Det er ikke kun i Danmark, man ser vold-
somme stigninger i antallet af børn og 
voksne, som får ADHD-medicin. Tendensen 
er den samme i flere af de lande, vi normalt 
sammenligner os med - for eksempel de øv-
rige skandinaviske lande og USA.

I USA skete det allerede for 10-15 år si-
den, men stigningen var mindst ligeså mar-
kant, som det vi ser i Danmark nu. Til gen-
gæld har man ikke set samme stigning i 
Frankrig og i England, selv om det begyn-
der at komme i England. Det kan ifølge Car-
sten René Jørgensen skyldes, at man i disse 
lande har opfattet de samme symptomer 

som udtryk for andre forstyrrelser og der-
for har stillet andre diagnoser. Det kan også 
være et udtryk for, hvor meget den biologi-
ske forståelse fylder i psykiatrien frem for 
andre tilgange.

Den menneskelige biologi har nemlig 
betydning ved mange psykiske lidelser, og 
medicinsk behandling kan yde et vigtigt bi-
drag til at hjælpe mange mennesker, under-
streger professoren:

- Svagheden ved en mere psykologisk 
tilgang til ADHD har været, at den ikke i 
samme grad som den medicinske er viden-
skabeligt understøttet, og at der først for ny-
lig for alvor er begyndt at komme undersø-
gelser, som viser effekt af psykosocial be-
handling. Især i Tyskland har der i mange år 
været en mere kritisk tradition på området, 
hvor man har fokuseret på psykologiske fak-
torers betydning for udvikling af ADHD-re-
laterede symptomer. Her er de også i gang 
med at lave studier af ikke-medicinsk be-
handling af ADHD. •

fakta 
ADHD	(Attention	Deficit/Hyperactivity	Disorder)	er	en	neuropsykiatrisk	lidelse,	som	er	kendeteg-
net	ved	symptomer	som	opmærksomhedsforstyrrelser,	hyperaktivitet	og	impulsivitet.	ADHD	giver	
som	regel	problemer	med	at	opfatte,	fortolke,	huske,	planlægge	og	orientere	sig.

I	Danmark	fører	man	ikke	statistik	over,	hvor	mange	der	får	diagnosen	ADHD,	men	udelukkende	
over	antallet	af	patienter	i	medicinsk	behandling	for	ADHD.	I	2000	drejede	det	sig	om	2100	per-
soner,	i	2013	om	41.000.

I	USA	får	næsten	hver	femte	dreng	nu	diagnosen	ADHD.	I	2011	var	i	alt	11	procent	af	de	amerikan-
ske	børn	i	alderen	fire	til	17	år	diagnosticeret	med	ADHD.	Tilbage	i	2003	gjaldt	det	7,8	procent.

6,1	procent	svarende	til	lidt	over	3,5	millioner	amerikanske	skolebørn	får	ADHD-medicin.

Man	anslår,	at	omkring	fem	procent	voksne	danskere	har	ADHD,	men	at	under	én	procent	er	diag-
nosticeret.	Forskere	fra	Rigshospitalet	er	i	øjeblikket	i	gang	med	verdens	største	undersøgelse	af	
ADHD-symptomer	hos	voksne.

Kilder: Statens Serum Institut, ADHD Foreningen, videnskab.dk, Centers for Disease Control and Prevention
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spørgsmålet om, hvorfor lærerne på de 
kommunale sprogcentre nu skal have 
præcis samme model for fuld tilste-

deværelse som i folkeskolen, kan i mange 
kommuner bedst besvares med et: Fordi 
de skal. Generelt er der ikke brugt meget 
krudt på at forklare, hvorfor det er en god 
idé at presse præcis samme ”normalise-
ring” af arbejdstiden ned over yderst flek-
sible sprogskoler for voksne som over fol-
keskolen for børn.

Det viser en rundringning til tillidsre-
præsentanter på kommunale sprogcen-
tre, og som en tillidsrepræsentant i det 
nordjyske siger, blev loven jo også lavet, 
fordi den – måske – giver mening på fol-
keskoleområdet:

- De kommuner, der har indført fuld til-
stedeværelse, har tilsyneladende ikke re-
flekteret over, hvorfor det er en god ide at 
overføre de samme arbejdstidsregler fra 
folkeskolen til sprogskolerne. Og man har 
heller ikke tænkt så langt som til, hvad der 
skal ske, hvis det ikke fungerer: Vil man så 
nedlægge forberedelseslokalerne igen? 
Og skal ordningen overhovedet evalue-
res? Det er ikke bygget ind i den.

Vedkommende ønsker af forskellige 
årsager at være anonym, og andre tillids-
repræsentanter ønsker slet ikke at udtale 
sig til artiklen her. Det vil tillidsrepræsen-
tant Thea Lund Holst fra Sprogcenter Vejle 
med omkring 45 sproglærere dog gerne. 
Hende bekendt har der ikke her været ar-
gumenteret lokalpolitisk for, at den fulde 
tilstedeværelse for folkeskolerne også 
skal gælde sprogcentret. Faktisk var det 
i den udmøntningsaftale, der blev vedta-
get politisk i kommunen, kun folkeskolen, 
der blev nævnt med navn, og man var der-
for på sprogcenter Vejle i tvivl om, hvor-
vidt den også gjaldt dem, fortæller hun. 
Men det gør den:

- Ledelsen har selvfølgelig udtrykt for-

ståelse for, at det bliver en stor omvælt-
ning for os – også fordi vores arbejds-
tid er anderledes, end den er i folkesko-
len i og med, at vi blandt andet har aften-
undervisning. Men vi har en samarbejds-
aftale med Vejle Kommune, og når det er 
politisk bestemt, er der ikke noget at gøre 
for ledelsen i forhold til det. Sprogcentret 
skal naturligvis følge en politisk beslut-
ning, siger hun.

Uddannelsesforbundet har løbende ind-
hentet de foreløbige ”aftaler” – der ikke 
mere må hedde aftaler – hos blandt andre 
de kommunale sprogskoler. Og de viser et 
lidt flimrende mønster. Nogle steder kører 
man uden ændringer, andre steder har le-
delsen presset flere lektioner ind, og atter 
andre er der krav om fuld tilstedeværelse – 
måske med en lille åbning til at indgå indi-
viduelle aftaler. Rundringningen til tillidsre-
præsentanterne viser dog generelt, at de 
steder, hvor man er havnet på en accep-
tabel løsning, er dér, hvor man har haft en 
fornuftig dialog med ledelsen på sprog-
centret om selve udmøntningen.

Fleksibilitet i fare
I Vejle, hvor kommunen kræver 40 timers 
tilstedeværelse i 42 uger, er der indgået 
en ”forståelse” om flekstid. Ledelsen har 
som udgangspunkt lagt det ud til medar-
bejderne at finde ud af, hvordan de bedst 
tror, arbejdstiden kan hænge sammen for 
dem individuelt. Nogle vil måske gerne 
være der ti timer på bestemte dage, an-
dre vil måske hellere møde senere og gå 
hjem senere, forklarer Thea Lund Holst:

- På den måde er vi ikke bundet op på 
et diktat. Man kan selv indrette sig i for-
hold til sit øvrige liv, og det er ikke sådan, 
at vi får ens dage, hvor alle møder klokken 
7.45 og går hjem på et eller andet fast tids-
punkt. Fleksibiliteten i arbejdstid er dog be-
grænset, da vi ikke må arbejde i weekender 

og om aftenen, fordi tillæggene så stiger.
Så fleksibiliteten, som sproglærerne er 

kendt for, risikerer at gå fløjten med aftalen?
- Det gør den da rigtig meget. Jeg kan 

godt frygte, at vi bliver mere millimeterret-
færdige, end vi har været. Vi bliver lukket 
ind i en ramme, som vi ikke synes, vi umid-
delbart vil være i. Jeg vil dog understrege, 
at vi har accepteret de nye vilkår og tæn-
ker, at lad os nu bare komme i gang og se, 
hvordan de virker. Men vi er kritiske over 
for dem. Vi har ønsket og får sandsynlig-
vis også iværksat en arbejdspladsvurde-
ring her til efteråret, der vil kaste lys over de 
faktiske forhold. Den vil kunne ses som en 
slags evaluering på, om det er blevet sådan, 
som folk har frygtet, eller er blevet bedre.

Hurtig evaluering
Også andre steder nævnes arbejdsplads-
vurdering (APV) som et redskab til at få 
kommunen i tale, hvis der opstår arbejds-
miljømæssige problemer med de nye ar-
bejdsvilkår. Else Marie Holmbo, tillidsre-
præsentant på Thisted Sprogcenter, si-
ger, at man på deres klubmøde også har 
drøftet denne mulighed, men at hun synes, 
man i givet fald meget konkret skal sige, 
hvad det er ved den arbejdsform, der gør, 
at man ikke trives. Føler man for eksem-
pel, at man ikke kan koncentrere sig i sin 
forberedelse, eller synes man, at man bli-
ver kastet fra opgave til opgave? På Thi-
sted Sprogcenter har man aftalt en egentlig 
evaluering af ordningen allerede i uge 43. 
Her skal man drøfte eventuelle ændringer 
i principperne i det forståelsespapir, man 
har aftalt sig frem til.

- Vi er nødt til at evaluere så hurtigt, da 
vi jo kører kalenderår og ikke skoleår som 
folkeskolen, forklarer hun og tilføjer, at det 
er lærerne, der skal evaluere på det, og at 
det efterfølgende skal behandles i MED-
udvalget.

Billedet af de nye	arbejdstidsaftaler,	der	er	eller	er	ved	at	blive	 
indgået	for	de	kommunale	sprogcentre,	er	mildt	sagt	broget.	 
Vilkårene	afhænger	til	dels	af,	om	man	har	taget	hensyn	til	de	særlige	
betingelser	på	sprogcentre	eller	ej.	Men	selv	om	de	fleste	forventer	 
store	omvæltninger,	er	der	ikke	alle	steder	aftalt	evalueringer.



Har I over for kommunen gjort opmærk-
som på, at I har nogle andre arbejdstids-
betingelser?

- Vi har talt med vores leder om det og 
også haft møde på skolen med hendes le-
dere fra kommunen. Vi påpegede her, at vi 
har nogle andre arbejdstider end i folke-
skolen. Vi arbejder om aftenen, vi har delt 
tjeneste, og vi kan også have eftermid-
dagsundervisning. Men vi fik valget, om vi 
ville være på skolen i 42, 43, 44 eller 45 
uger om året, og om vi ville have delt tje-
neste eller ej. Det skulle vi blive enige om. 
Vi valgte 42 uger og ingen delt tjeneste, 
så der har vi da haft medbestemmelse.

Forståelse og flekstid
På sprogcentret har man lavet et fælles for-
ståelsespapir, som skal danne grundlag for 
skoleåret 2014-15. Det handler blandt an-
det om normperiode, feriefridage og tillids-
valgtes vilkår. Man er også ved at lave en 
flekstidsaftale og skal have lavet en aftale 
om at tage opgaver med hjem, da nogle af 
lærerne er interesserede i den mulighed. 
Derfor handler det om at få aftalt og defi-
neret, hvilke opgaver man kan arbejde med 
hjemme og på hvilke vilkår.

- For eksempel har vi en lærer, som la-
ver nogle sproglige sosu-forløb. Hun bor i 
Hanstholm – cirka 30 kilometer fra sprog-
centret her i Hundborg. Det vil virke fuld-
stændig meningsløst, hvis hun først skal 
møde på sprogcentret klokken otte og 
klokken ni skal køre ud til det andet sted, 
som ligger 15 kilometer i den retning, hun 
kommer fra, forklarer Else Marie Holmbo 
og siger, at der er så mange specielle for-
løb og forhold på skolen, som der skal ta-
ges hensyn til:

- Men jeg kan da ikke se, at der skulle 
være noget til hinder for at lave nogle gode 
løsninger, med mindre man bider sig fuld-
stændig fast i fuld tilstedeværelse.

Ændrer lærernes liv
Også i Thisted har man en ”fælles forstå-
else” om fuld tilstedeværelse i 40 timer om 
ugen. Lærerne kan så købe sig ekstra tid 
ved aftenarbejde og ved at ”smøre” ferie-
fridage ud over hele året og flekse inden 
for nogle bestemte rammer. Lokalerne til 

forberedelse er nu godkendt af Arbejds-
tilsynet og skal renoveres og indrettes, så 
de lidt flere end 20 sproglærere får hver 
sin arbejdsplads i to fælleslokaler, ligesom 
tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsen-
tant og MED-medarbejder får et ekstra mø-
derum til deres aktiviteter.

- Jeg tror, stemningen dermed er blevet 
bedre. Men det er en proces; det her æn-
drer jo hele vores liv. Vi har en skole, der 
ligger helt ude på landet, og lærere, der 
kommer langvejs fra. Mange lærere skal 
lægge tre kvarter til i transport per vej. Det 
er halvanden time om dagen. Nu kan man 
sidde i en bus og forberede sig og bruge 
transporttiden fra Aalborg til Thisted. Den 
mulighed forsvinder. For mit eget vedkom-
mende får jeg tæt på 50 timer om ugen in-
klusive transport, det er næsten ikke til at 
ånde i, siger Else Marie Holmbo.

Hun tilføjer, at nogle lærere dog er be-
gyndt at kunne se fordelen i, at når man er 
færdig med arbejdet, er man færdig.

- Så har jeg givet kejseren, hvad kejse-
rens er. Lige nu kigger vi fremad, og så må 
vi prøve det og evaluere på det.

Fornuftig lokalaftale
Jens Sørensen, tillidsrepræsentant på Kol-
ding Sprogcenter, fortæller, at man der har 
fået aftalt en arbejdsplan, som også med-
arbejderne synes er spiselig.

- Den er vi indstillet på at prøve af. Vi 
har valgt at sige: Lad os prøve at gå posi-
tivt ind i det her og se, hvordan det virker, 
og så følger vi det på klubmøderne. Hvis 
det viser sig, at folk begynder at føle sig 
presset eller stresset af de nye vilkår, lig-
ger det lige for at få lavet en APV, siger han 
og tilføjer, at lærerne vil få flere lektioner.

Det er dog lykkedes at få en aftale om 
tilstedeværelse, der adskiller sig fra kravet 
til kommunens folkeskolelærere, blandt an-
det ved at klø på med argumenter om, hvor 
fleksible sproglærerne er.

- Vi har slået på, at vi har meget lange 
dage med undervisning om morgenen og 
aftenen og delt tjeneste. Vi får også hele 
tiden nye hold, og så giver folk den lige 
en ekstra skalle. Vores argument har der-
for været, at hvis vi skulle fortsætte med at 
være så fleksible, var det også rimeligt, at 

vi fik nogle timer, hvor der ikke var krav om 
tilstedeværelse. Og det har vores ledelse 
i det store og hele været enige i. Derfor er 
vi endt med en aftale om 31-33 timers til-
stedeværelse om ugen.

Vil det alt i alt betyde en stor forskel på 
før og efter sommerferien for dig?

- Vi kommer til at være mere på skolen, 
det må man sige. Det bliver ikke voldsomt 
meget, men noget bliver der. I forhold til, 
at alle folkeskolelærere i Kolding skal være 
der i 40 timer om ugen, synes vi dog, vi 
har fået en fornuftig aftale for begge par-
ters vedkommende.

Hvad er din forklaring på, at det er lyk-
kedes jer at lande en fornuftig arbejdsplan, 
som passer til vilkårene på et sprogcenter?

- Både ledelsen og vi har været meget 
opsatte på at nå til en aftale, som var for-
nuftig for begge parter. Vores ledelse har 
clearet med kommunen, at vi har så spe-
cielle forhold, at det giver god mening at 
lave en lokal aftale mellem ledelsen og os. 
Dermed er det ikke blevet sådan et kommu-
nalt diktat, som det er andre steder. Ledel-
sen har måske også kunnet se, at man alle 
mulige andre steder i samfundet går mod 
mere fleksible arbejdsforhold, hjemmear-
bejdsdage og den slags. Hvorfor skulle vi 
så lige pludselig tilbage til 1940’erne? De 
har vel kunnet mærke, at vi virkelig har ment 
det og ville være blevet meget utilfredse 
med en 40-timers løsning. •

vidste du… 
…	at	det	hidtidige	tillæg	for	delt	tjeneste	på	kom-
munale	sprogcentre	falder	bort	med	den	nye	lov	
409?	I	stedet	bliver	delt	tjeneste	nu	defineret	
som	tredelt.	Tjenesten	skal	altså	deles	i	tre	dele	
for	at	udløse	tillæg	(på	69,38	kroner	per	gang	
efter	1.	august	i	år).	Ved	delt	tjeneste,	hvis	sam-
lede	varighed	inklusive	de	mellemliggende	ti-
mer	overstiger	11	timer,	betales	fremover	et	til-
læg	på	7,48	kroner	per	time	for	den	del	af	tje-
nesten,	der	ligger	ud	over	11	timer.

Hovedprincippet	i	den	nye	lov	er	dog,	at	arbejds-
tiden	så	vidt	muligt	skal	være	samlet,	og	i	prak-
sis	kan	det	være	svært	at	forestille	sig,	hvordan	
arbejdsdagen	kan	deles	i	tre	dele.
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der kommer flere og flere unge hash-
brugere i behandlingssystemet ifølge 
Det Nationale Forskningscenter for 

Velfærd (SFI). Og ofte betyder et dagligt 
hashforbrug, at de unge får problemer i for-
hold til uddannelse og arbejde.

Hash har fået en dominerende plads hos 
de unge i Danmark, og ser man på stati-
stikken, topper Danmark i Europa i forhold 
til hashens popularitet. Regeringen har la-
vet en række målsætninger for socialt ud-
satte med fokus på stofmisbrug: Regerin-
gen ønsker blandt andet 50 procent færre 
stofmisbrugere og 30 procent færre nar-
korelaterede dødsfald i 2020.

I forbindelse med regeringens sociale 
2020-mål holder SFI fem gåhjemmøder, 
som berører emner som hjemløse og stof-
misbrug. De unges hashmisbrug var på dags-
ordenen for det første møde. Mødet bød på 
oplæg fra Margaretha Järvinen, som er pro-

fessor fra SFI og Sociologisk Institut på Kø-
benhavns Universitet, og Kristian H. Kofod, 
der er psykolog ved U-turn, der er Køben-
havns Kommunes tilbud til unge med mis-
brugsproblemer.

Margaretha Järvinen kan ud fra sin forsk-
ning om unge hashrygere fortælle, at et dag-
ligt hashforbrug giver problemer i forhold 
til at passe uddannelse og arbejde. Mange 
unge dropper for eksempel ud fra studierne 
en eller flere gange. Som baggrund for sin 
forskning har hun blandt andet lavet kva-
litative interview med en gruppe unge. Og 
det er især unge, der har hash som livsstil, 
og unge, der bruger hash som selvmedici-
nering, der har det største forbrug af hash.

Selv om det er positivt, at der kommer 
fokus på området med 2020-målene, me-
ner Margaretha Järvinen stadigvæk, at mål-
sætningerne lader noget tilbage at ønske.

- Hvis man vil have en løsning, kræver 

det en helhedsorienteret indsats. 2020-mål-
sætningerne er vage og uambitiøse. Er det 
afgørende, at man går fra at ryge 15 joints 
om dagen til at ryge 12? spørger hun.

Også Kristian H. Kofod mener, at man 
skal have en helhedsorienteret tilgang til un-
ges problematiske hashforbrug. Han lægger 
vægt på, at de unge skal føle sig velkomne, 
når de træder ind ad døren til U-turns loka-
ler. Derfor er det vigtigt at have rare hjem-
lige lokaler, og at man møder den unge med 
venlighed og respekt og lytter, inden man 
begynder at forstyrre.

- Det handler ikke om misbruget i sig 
selv, det handler om livet. Man skal arbejde 
med hele den unges liv. De unge bruger ha-
shen til at skabe afstand til noget eller op-
søge noget. For eksempel en ny identitet. 
Brug af rusmidler er et symptom på noget 
andet, siger han. •

nye mål skal hjælpe 
hashmisbrugere

Hashmisbruget blandt unge vokser, og i regeringens mål for socialt 
udsatte frem mod 2020 zoomes der da også ind på stofmisbrug. Men 

målene er for vage og uambitiøse, siger fagfolk.

{  af sandra l .  f.  Bye }
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”alle skal med” – regeringens  
2020-målsætninger 
•	 	Antallet	af	narkorelaterede	dødsfald	skal	re-
duceres	og	fastholdes	på	et	niveau	på	højst	
200.	Det	 svarer	 til	 en	 reduktion	på	mindst	
30	procent.

•	 	I	2020	skal	mindst	halvdelen	af	de	stofmis-
brugere, der afslutter et behandlingsforløb, 
være	 enten	 stoffri	 eller	 opleve	 reduktion	 i	
stofmisbruget.

danmark i forhold til europa 
•	 	17,	6	procent	af	de	15-34-årige	har	røget	hash	
inden	for	det	seneste	år.

•	 	Mere	end	hver	tredje	dansker	mellem	15	og	
64	år	har	prøvet	ryge	hash.	

Kilde: European Drug Report 2014

u-turn 
•	 	Københavns	kommunes	tilbud	til	unge	under	
25	år,	der	har	problemer	med	hash	og	andre	
stoffer.

•	 	Alle	unge	kan	ringe	til	eller	møde	op	hos	U-
turn.

•	 	U-turn	tilbyder	åben	anonym	rådgivning	og	
længerevarende	forløb.

•	 	I	U-turns	lokaler	kan	man	lave	mad,	få	råd-
givning	og	hænge	ud	med	vennerne.

•	 	U-turn	har	også	møder	for	pårørende.

ifølge Center for Rusmiddelforskning har 30.000 unge 
mellem 15 og 24 år et så højt forbrug af stoffer - pri-
mært hash - at de har brug for hjælp.

Produktionsskolerne er opmærksomme på problemet, 
og nogle af dem bruger også kræfter på at opkvalificere 
lærere, så de kan spotte og hjælpe de elever videre, som 
har problemer med et stort forbrug af for eksempel hash. 
En af de skoler, som går langt for at hjælpe, er Århus Pro-
duktionsskole.

- Vi er en skoleform, som nogle mener er nederst i hie-
rarkiet, fordi vi ikke er kompetencegivende, og måske har vi 
flere hos os, der har problemer med hash, end de har på gym-
nasiet. Jeg tror bare, at vi i højere grad tager hånd om det, 
siger Lis Holm, viceforstander for Århus Produktionsskole.

Hver anden onsdag får skolen besøg af misbrugskon-
sulenter fra Center for Misbrugsbehandling, som eleverne 
kan tale med. Men lærerne kan også tale med konsulen-
terne, hvis de har mistanke om, at en elev er kommet på af-
veje. Og det samarbejde har været en god hjælp for skolen.

- Før vores samarbejde skulle vi henvise eleverne til cen-
teret inde i byen. Dengang kunne vi ikke altid vide, om de 
rent faktisk mødte op til samtalerne. Og samtidig kunne de 
unge risikere at støde på hardcore misbrugere inde på cen-
teret, men nu kan de snakke med konsulenter på skolen i 
stedet. Det er vi meget glade for, siger Lis Holm.

Brug for hjælp
Området skriger på hjælp. Sådan lyder det fra Unna Mad-
sen, der er centerchef hos U-turn, der er Københavns Kom-
munes tilbud til unge med misbrugsproblemer.

I samarbejde med fire produktionsskoler lavede U-turn 
et forsøg i 2011 med 18 hashrygende elever. 15 af dem røg 
hash flere gange dagligt. Behandlingen foregik på skolerne, 

Produktions- 
skoler vender 
ikke ryggen til

Århus Produktionsskole har valgt at give 
en hjælpende hånd til de elever, hvis liv og 
skolegang er besværet af et stort hashforbrug.

{  af sandra l .  f.  Bye }
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hvor eleverne var. Da projektet var slut, var 
der kun én, der stadig røg flere gange dag-
ligt. Otte var helt stoppet, mens resten havde 
mindsket deres forbrug til lavt eller moderat.

- Resultaterne viste, at der var behov for det 
her projekt. Vi har søgt penge til at fortsætte 
vores projekt på produktionsskoler i Køben-
havns kommune, men det er ikke noget, der 
er blevet prioriteret politisk, og det er en skam. 
Jeg vil vove at påstå, at hvis man satte mere 
systematisk ind på det her område, kunne vi 
få fat på to til fire procent af dem, der falder 
fra på grund af misbrug.

Hun understreger, at det er en god idé at 
sætte ind, der hvor de unge er. Men det kræ-
ver også, at menneskene omkring de unge 
ikke er berøringsangste.

- Når man skal hjælpe de unge ud af mis-
brug, skal man sætte ind flere steder. Det kan 
være oplysning, rådgivningstilbud og behand-
ling. Der er et kæmpe behov for, at de profes-
sionelle griber fat i de unge. Lige nu er der 
mange, der er ikke ved, hvad de skal gøre, og 
de har svært ved at snakke med de unge om 
det, siger hun.

Derfor mener hun, at man skal klæde læ-
rerne bedre på, så de ved, hvad de kan gøre.

- Man kan holde kurser for dem og må-
ske lære dem samtaleteknikker, så de unge 
ikke løber skrigende væk, når man taler med 
dem om deres brug af rusmidler, siger hun 
og fortsætter.

- Men det kommer an på, hvilken slags in-
stitution man er, og hvilke resurser man har til 
rådighed. Alle uddannelsessteder bør have en 
rusmiddelpolitik, som de ansatte og gerne de 
unge er med til at udarbejde, og dernæst en 
handleguide, så alle er klar over deres rolle, og 
hvad de præcis bør og kan gøre. Man kan lave 
en sammen på skolen, så man bliver klar over, 
hvilket ansvar man har som lærer, siger hun.

Alle har et ansvar
På Århus Produktionsskole er de ikke bange 
for at tale med de unge. Skolen har en klar 
og handleorienteret rusmiddelpolitik, som blev 
lavet sammen med skolens elever. Samtidig 
har de et samarbejde med Center for Mis-
brug, der ligger i Aarhus.

- Vi skal sikre et godt læringsmiljø, og det 
er svært, hvis en ung har et misbrug. Vi har at 
gøre med sårbare unge, men vi må ikke være 
bange for at gå til dem. Hvis man holder sig til 
at fortælle dem, at man er bekymret i stedet 

for at dømme dem, så kommer eleven på et 
tidspunkt ud af busken med sine problemer. 
Men ingen må gå forbi, hvis de opdager no-
get, og jeg synes, vores lærere er godt klædt 
på til opgaven. Alle har et ansvar. Det lægger 
vi også vægt på, når vi ansætter, siger hun.

Lige præcis lærernes ansvar ser center-
chef for U-turn, Unna Madsen, en opgave i 
at definere.

 - Jeg mener, at hvis man ser en elev, der 
ryger meget hash, har man et ansvar. Men så 
er spørgsmålet, hvor langt man skal gå. Det 
kommer an på, hvordan man har valgt at op-
bygge sin institution. Hvis det er læreren, der 
opdager et misbrug, skal læreren vide, hvor 
eleven kan sendes hen for at få mere hjælp. 
Jeg synes, alle har et ansvar over for hinan-
den og for at tage fat i emnet rusmidler. Man 
skal klæde lærerne godt på, men man skal 
også have sådan nogen som os i baghånden. 
Vi kan for eksempel hjælpe med rådgivning 
og behandling, siger hun.

Ved at holde kurser har Århus Produkti-
onsskole gjort sit for at give lærerne værk-
tøjer til at spotte elever med problemer med 
hash. Samtidig lægger skolen også vægt på 
åbenhed, og at eleverne skal have tillid til de-
res lærere.

- Eleverne ved, at der er hjælp at hente, 
og de ved også, at de kan fortælle en lærer, 
hvis de kender til en elev med misbrug, uden 
at skulle føle sig som sladrehanke, siger hun.

Men selv om skolen går ind for at hjælpe 
eleverne, er der også en grænse for, hvor langt 
de kan strække sig.

- Verden er jo ikke lyserød, og selv om vi 
gerne vil hjælpe, er der også grænser for, hvor 
langt vi kan være med.  Vi har ikke kapacitet 
til en hardcore misbruger. Men hvis man er 
startet på behandling, mens man har gået hos 
os, kan man fortsætte behandlingen, selv om 
man bliver bortvist fra skolen, siger Lis Holm.

Spørger man Lis Holm, kan man næsten 
altid være sikker på, at et massivt hashforbrug 
skyldes et problem, de unge ikke kan håndtere.

- De unge får altid noget ud af deres mis-
brug. Det lyder måske underligt. Men det kan 
være, at man føler, man kan flygte fra sine 
problemer, hvis man ryger hash. Og vi skal 
så finde ud af, hvad det er, de får ud af det, 
og om vi kan stille med noget andet i stedet. 
Vi kan ikke bare tage hashen fra de unge og 
forvente, at de stopper. Der er altid en grund 
til et misbrug, siger Lis Holm. •

Hashmisbrug i tal 
•	 	Antallet	 af	 hashmisbrugere	
skønnes	at	være	11.000	ifølge	
tal	fra	2009.	

•	 	I	2011	angav	73	procent	af	kli-
enterne i behandling hash som 
hovedstof.

•	 	3950	unge	mellem	18-24	år	var	
i	 2011	 i	behandling	 for	hash-
misbrug.	Det	svarer	til	otte	ud	
af	1000.

•	 	I	2003	havde	lidt	under	halv-
delen	 af	 de	 18-24-årige	 i	 be-
handling	hash	som	hovedstof.	
I	2011	var	tallet	vokset	til	fire	
ud	af	fem.

Kilde:  Rapport: Narkotikasituationen 
i Danmark 2013
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ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen var 3950 unge 
mellem 18 og 24 år i behandling for stofmisbrug 
i 2011. Det svarer til otte ud af et tusinde unge i 

aldersgruppen. Især hash er et stort problem, og fire 
ud af fem unge i behandling har hash som hovedstof.

Thomas Langa Ogola er faglærer på Århus Pro-
duktionsskole på linjen ProTech, som blandt andet ar-
bejder sammen med erhvervsskolen Aarhus Tech og 
forskellige virksomheder i Aarhus og omegn. I sit ar-
bejde som faglærer er han flere gange stødt på unge, 
som har et lidt for tæt forhold til hash. Men han er ikke 
bange for at tage fat på problemet.

- Hvis jeg lægger mærke til, at en elev kommer for 
sent, ikke overholder aftaler og virker doven, så borer 
jeg og spørger til, hvordan det kan være. Nogle gange 
kan der sidde en elev, som bare venter på, at man er 
opmærksom, siger han.

Et godt samarbejde 
Århus Produktionsskole samarbejder med Center for 
Misbrugsbehandling og har besøg af konsulenter hver 
anden uge. Men Thomas Langa Ogolas arbejdsplads 
ligger på havnen, og derfor har hans elever ikke mulig-
hed for at tale med de misbrugskonsulenter, som kom-
mer. I stedet har han fået konsulenterne til at komme 
ud på hans værksted en gang om ugen.

- Jeg har ikke nok erfaring eller viden til at hjælpe 
de unge ud af deres misbrug, og derfor er det en stor 
hjælp, at vi kan sende eleverne videre til konsulen-
terne. Det er en god støtte at have konsulenterne. Og 
hvis de unge skal gå på skolen, så skal de være villige 
til at gøre noget, siger han.

Selv om Thomas Langa Ogola er på dybt vand, når 
det gælder behandling, mener han, at det hører med 
til jobbet at sende de unge videre til den rette hjælp.

- Vi har helt klart et ansvar, og det ansvar har vi sam-
men med vores konsulenter. Vi har sagt ja til at arbejde 
med unge. Og det her er et element, man skal tage me-
get seriøst. Hvis jeg ikke gør det, har jeg et værksted, 
som ikke fungerer. Man må ikke bare lade dem komme 
og gå, som de vil, for så kan det ikke fungere. Hverken 
for mig eller for dem, siger han.

Fordi dagligdagen på værkstedet indebærer arbej-
det med maskiner, er han også tvunget til at være op-
mærksom på elevernes koncentration. For ellers kan 
det ende galt.

- Det går ikke, hvis man er skæv på sådan en ar-
bejdsplads, hvor man arbejder med farlige maskiner. 
Man skal være klar i hovedet, siger han.

Benhårdt arbejde
For at lærerne har en idé om, hvad de skal være op-
mærksomme på, har skolen haft kurser af flere om-
gange. For det er ikke let arbejde.

- Nogle gange kan man godt tænke, at det er ben-
hårdt. Mange lærere løber ind i en mur, hvis de ikke er 
parate til at håndtere det, siger han.

Selv om det er hårdt arbejde, tror Thomas Langa 
Ogola på, at man kan flytte mange unge fra store hash-
forbrug, hvis man gør som Århus Produktionsskole. Han 
er klar over, at det kommer meget an på, hvilke resurser 
skolerne har rådighed; men det er nødvendigt at handle.

- Hvis der er skoler, som ikke tager hånd om pro-
blemet, så er der noget galt. Der kan selvfølgelig være 
noget, der gør, at de ikke magter opgaven, men hvis vi 
ikke gør noget, får vi en masse unge, der ikke funge-
rer i samfundet, siger han og fortsætter:

- Men hvis der er lærere, der tror, at det er piece of 
cake at håndtere de unge med misbrug, så tror de fejl. 
For at kunne hjælpe dem, skal der være respekt fra 

Lærere har helt 
klart et ansvar

Hash er blevet mere populært blandt unge i løbet af de seneste år. Det kan give store 
problemer for de unge og uddannelsessystemet, mener faglærer Thomas Langa Ogola. 
Derfor skal og kan man gøre noget - også som lærer.

{  af sandra l .f.  Bye }
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begge sider, og det er en stor udfordring. Men jo mere åbne de unge er over for 
os lærere, jo nemmere er det at hjælpe dem. Jeg siger til de unge, at jeg ikke kan 
gøre det alene. De bliver nødt til at være med, hvis de vil videre.

tag ordentligt fat
Faglærer Thomas Langa Ogola mener, det er meget vigtigt at turde tage en snak 
med de elever, som har en adfærd, der kunne tyde på et tæt forhold til hash.

- Man skal tage ordentligt fat på problemet, og man skal konfrontere dem og 
sige tingene, som de er, lige fra start. De skal vide, at alkohol og hash ikke kan 
kombineres med et arbejde. Hvis de gør det, så bliver de uduelige, dårlige, dovne, 
og de overholder ikke aftaler. Og så får de en masse skuffelser i livet. Og hvad 
hjælper det? spørger han.

Det, der får faglæreren til at tro på, at skolens metoder fungerer, er, at han kan 
se resultater. Og de er som regel meget positive.

- Nogen skal starte det her. Vi har taget hul på det, og vi kan se, at størstede-
len holder fast og magter at gennemføre skoleforløbet. Det er en fornøjelse, når 
man kan se, at ens arbejde giver mening, og man ser eleverne blomstre, føle at 
de dur til noget og rent faktisk har muligheder, hvis de stopper med at ryge hash. 
Mange af dem har også mange andre ting i hovedet end hash, og de har ikke brug 
for flere nederlag, siger han. •

Lærere skal  
være med til at 
hjælpe unge videre
i tårnby er hash den 
vigtigste årsag til frafald på 
ungdomsuddannelserne. 
Derfor skal produktionsskolen 
Fabrikken være med til at 
hjælpe unge ud af misbrug.

{  af sandra l .  f.  Bye }

gode råd til lærere
•	 	Del	din	bekymring	med	dit	team	eller	en	kol-
lega,	der	kender	den	unge,	og	overvej,	hvem	
der	skal	tale	med	den	unge.

•	 	Den	unge	kan	have	dårlige	erfaringer	med	at	
tale	med	voksne	om	 rusmidler.	 Fortæl	den	
unge	om	din	bekymring	og	sørg	for	at	skabe	
et	trygt	rum.

•	 	Rusmidler	kan	have	betydning	for	den	unge.	
Forbliv	ufordømmende,	 interesseret	 og	pas	
på	med	egne	holdninger	til	rusmidler.

•	 	Rusmidler	kan	være	en	del	af	andre	proble-
mer.	Vær	derfor	nysgerrig	på	hele	den	unges	
liv	og	ikke	kun	på	hashrygningen.

•	 	Kend	 skolens	 rusmiddelpolitik	 og	henvis-
ningsmuligheder,	hvis	der	er	behov	for	mere	
rådgivning/hjælp/støtte	til	den	unge.

Kilde: U-turn

seks kommuner gik 2012 i gang med 
et projekt, som skal fokusere på unge 
og deres forbrug af hash. Projektet 

inkluderer produktionsskoler og erhvervs-
skoler i kommunerne, og her indgår Tårnby 
Kommune og produktionsskolen Fabrikken.

Ifølge Tårnby Kommunes projektbeskri-
velse, gør Ungdommens Uddannelsesvej-
ledning opmærksom på, at stort forbrug af 
rusmidler - især hash - er den vigtigste år-
sag til frafald på ungdomsuddannelserne i 
kommunen.

Birgitte Koch er forstander på Fabrikken 
og har, siden skolen åbnede for cirka to et 
halvt år siden, været indstillet på, at skolen 
skulle være en hjælpende hånd for de ele-
ver, der havde problemer med hash. Men 
nu kan de give mere end det.

- Projektet har gjort, at vi kan hjælpe de 
unge på en konstruktiv måde. Før projektet 
havde vi ikke samme mulighed for at rådgive 
eleven på skolen. Vi havde ikke den indsigt, 
erfaring eller det overskud, det kræver at tage 
fat i problemet. Men der har vi en fordel nu, 
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kan man spotte et misbrug? 
Det	bliver	U-turn	ofte	spurgt	om.	Men	der	
findes	ikke	en	tjekliste.	Der	er	tegn,	der	kan	
indikere	et	problematisk	forbrug	af	rusmid-
ler,	men	de	kan	lige	så	godt	være	ganske	al-
mindelig	teenageradfærd.

Det	vigtigste	pejlemærke	er	TRIVSeL.	Hvor-
dan	har	de	unge	det	egentlig?	Hvad	giver	de	
udtryk	 for?	er	der	 sammenhæng	mellem	
det,	de	siger	og	gør?

Mulige tegn på hashforbrug:

•	 Pjækker	fra	skole,	laver	ikke	lektier

•	 Trækker	sig	fra	tidligere	venner

•	 Isolerer	sig	med	nye	venner,	pc	m.m.

•	 	Mister	interesse	for	ting,	som	tidligere	

	 var	vigtige

•	 Bliver	glemsom	og	taber	tit	tråden

•	 Irritabel	og	opfarende	over	småting

•	 Manglende	energi,	tristhed	mv.

•	 Mangler	altid	penge	–	ting	forsvinder

fordi vi har projektet, og som projektmed-
arbejder har vi valgt at ansætte en uddan-
net socialrådgiver med den nødvendige 
socialfaglige viden. Socialrådgiveren kan 
fortælle eleverne, hvad de kan gøre for at 
komme videre, hvis de for eksempel skal 
i egentlig misbrugsbehandling, siger hun.

Ingen fordomme
Projektet prøver kræfter med metoderne 
fra Hashgrupper på ungdomsuddannel-
ser fra Københavns Kommune. De går 
ud på at tale med de unge i grupper. Der 
skal to gruppeledere til for at køre projek-
tet ordentligt, og forstander Birgitte Kock 
valgte at sende dem på kursus i gruppe-
metoder og gruppeforløb på Professions-
højskolen Metropol.

Skolen har hele tiden haft samme rus-
middelpolitik og tilgang til emnet, som de 
har under projektet. De gør, hvad de kan 
for at hjælpe, og de er åbne og uden for-
domme, når de taler med de unge.

- De kan tale om det, så de kan komme 
til at se mere nøgternt på deres forbrug og 
måske indse, at det er problematisk. Un-
der forløbet laver vi for eksempel skemaer 
med dem, over hvilke fordele og ulemper 
der er ved at ryge hash. Bagefter ser vi på 
de aftaler, de vil lave med sig selv. Det kan 
for eksempel være, at de måske kun må 
ryge en joint om dagen i den kommende 
uge. Når ugen er gået, har vi en samtale 
i gruppen om, hvilke udfordringer der har 
været for at kunne holde aftalen.

De unge skal videre
Selv om der ikke kommer nye elever med 
problematisk forbrug af hash hver dag, er 
det stadig vigtigt at tage hånd om.

 - Det er vekslende, hvor mange der 
har et højt forbrug af hash, men det har 
som på alle andre ungdomsuddannelser et 
ret stort omfang. Nogle skoler siger bare, 
at eleverne ikke kan gå der, hvis de ryger 
hash. På den måde smider man bare aben 
videre, og så kan de unge grave sig ned i 
et endnu dybere hul. Det hjælper hverken 
eleven eller samfundet. Så tager man ikke 
sit ansvar alvorligt, mener jeg.

Ifølge Birgitte Koch er det en vigtig op-
gave for en produktionsskole at hjælpe 
de unge videre. Og her spiller lærerne 
også en rolle.

- Lærerne er med til at spotte proble-
met, for de er en del af visitationen. Hvis 
de ser nogen, der ryger hash, går de til 
linjelæreren og mig. Derfra er det min og 
linjelærerens opgave at snakke med ele-
ven. Projektmedarbejderen og vejlede-
ren kan så visitere til projektet. Og det 
samme gælder, hvis læreren har en mis-
tanke om, at en elev har problemer med 
et højt hashforbrug, siger hun.

Samtidig skal lærerne også have den 
rigtige viden, så de forstår de unges si-
tuation.

 - Det er vigtigt at fortælle lærerne, at 
det tager tid at stoppe et forbrug. Jo klo-
gere lærerne er på hashens virkning, jo 
bedre kan de passe på eleverne. Lærerne 
er glade for projektet, fordi eleverne bli-
ver mere motiverede, siger hun.

Og forståelse for de unge og deres 
hashforbrug er i det hele taget vigtig.

- Når de ryger meget hash, så er det 
altid et symptom på noget andet. Der er 
jo ikke nogen, der beslutter sig for, at de 
vil ryge hash og være sociale tabere re-
sten af deres liv. Vi skal have respekt for 
deres komplicerede problemer, siger hun.

Hjælp til alle  
Projektet skal køre frem til 2015, men 
selv om projektet slutter, kan skolen sta-
dig tilbyde hjælp.

- Vi har stadig vores vejledere, som er 
klædt godt på. Projektmedarbejderen og 
vejlederen har fået introducerende under-
visning fra Socialstyrelsen i forbindelse 
med projektet og er til kvartalsmøder sam-
men med de andre deltagere, så alle de-
ler, hvad der virker, og hvad der ikke virker. 
Det er en kæmpe hjælp at have det net-
værk, vi har med de andre skoler i projek-
tet. Så kan vi sammenligne og udveksle 
erfaringer. Det er et super godt projekt, 
siger Birgitte Koch.

Fabrikken har gode erfaringer med pro-
jektet, og forstander Birgitte Koch håber, 
at flere skoler kan få hjælp.

- Det skal ikke kun være seks kommu-
ner og produktionsskoler, som har mulig-
hed for at få hjælp til det her. Jeg håber, 
at alle skoler kan få mulighed for at give 
de unge den her hjælp, siger hun. •
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Færre unge søger  
elektronisk vejledning
6000 færre unge end året før henvendte sig for at få elektronisk vejled-
ning i 2013.  Det svarer til et fald på syv procent. Eud-reformen lægger el-
lers op til, at digital vejledning skal fylde mere. Frem over skal 80 procent 
have kollektiv eller digital vejledning.

- De her tal understreger det groteske i, at man forventer, at e-vejlednin-
gen bliver helt central for en stor gruppe af unge, der i dag vejledes om valg af 
ungdomsuddannelse i UU-centrene, siger Uddannelsesforbundets formand.

Undervisningsministeren vil ikke fjerne besparelserne på den individu-
elle vejledning.

23/5	

styrket tilsyn med danskuddannelserne
Kommunernes tilsyn med danskuddannelserne skal styrkes, så man sikrer 
den bedst mulige kvalitet i undervisningen. Derfor skal en række kommu-
ners pædagogiske tilsyn med sprogcentre og andre udbydere af dansk- 
uddannelse undersøges. Det skal føre til konkrete retningslinjer for det  
pædagogiske tilsyn. Uddannelsesforbundet hilser initiativet velkommen.

PlUk fra www.UddannelsesforbUndet.dk
Læs de fulde tekster og andre nyheder på uddannelsesforbundet.dk www
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Ny	ungdomsuddannelsesrapport	får	lunken	modtagelse
Afskaf 10. klasse for dem, der klarer afgangsprøven efter 9. klasse, og giv lærere kompetencer inden for vejledning. Det anbefaler 
Ungdomsuddannelseskommissionen blandt andet i deres rapport Fremtidens Ungdomsuddannelser.

Uddannelsesforbundet er ikke begejstret.
- Det er håbløst at afskære dem, der kan bestå en 9. klasse afgangsprøve, fra at tage 10. klasse. Mange er simpelthen ikke para-

te til at påbegynde en ungdomsuddannelse, selv om de er fagligt dygtige nok. Hvis de presses ind i en ungdomsuddannelse, vil det 
med meget stor sandsynlighed føre til frafald, og en negativ spiral er startet, siger forbundsformanden.
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UNgE vOkSNE  
StILLEr NyE krAv  
I kLASSEN 

Kursisterne på VUC er blevet yngre, svage-
re og mindre motiverede. Det dokumenteres 
i en ny rapport fra Danmarks Evalueringsin-
stitut (EVA).

- Tidligere havde lærerne en blanding af 
unge, modne og ældre kursister, men nu er 
gennemsnitsalderen langt lavere, og færre 
kursister sidder klar med spidsede blyanter 
og møder velforberedte og deltager aktivt. 
Det stiller nye krav til undervisningen på VUC, 
siger specialkonsulent Vicki Facius fra EVA.

Skal lærerne klare den udfordring, er der 
brug for efteruddannelse, mener Uddannel-
sesforbundet.

- EVA-rapporten dokumenterer, hvad vi har 
vidst i årevis: kursistgrundlaget er forandret, 
og der stilles nye og enorme krav til lærerne 
og deres undervisning. Derfor har de også 
længe sukket efter hårdt tiltrængt opkvali-
ficering, siger formand Hanne Pontoppidan.

Lederforeningen for VUC har i DR Ny-
heder udtrykt forståelse og accept over for 
ønsket.
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Pausenl l

arbejdsgivere: sex i arbejdstiden er ikke i orden

Hver tredje dansker har flirtet, kysset eller haft sex med en kollega. Og 
hver tredje af dem har gjort det i arbejdstiden. Det viser en undersøgel-
se, YouGov har lavet for gratisavisen metroxpress.

Men det er ikke i orden, mener arbejdsgiverorganisationen DI (Dansk 
Industri).

"Man får løn for at udføre et stykke arbejde, og det er jo ikke sex el-
ler kysseri," siger Sanne Claudius Stadil, der er underdirektør for per-
sonalejura i DI, til metroxpress.

DI hører dog sjældent om den slags sager, understreger hun:
"Det er mere normalt, at folk falder i søvn i arbejdstiden; de sager 

ser vi somme tider. Men arbejdstiden er jo effektiv, så man skal ikke 
sove eller lave andre ting – man skal lave det, man får sin betaling for."

Mens godt 10 procent altså har flirtet, kysset eller haft sex med en 
kollega i arbejdstiden, er det mere end 15 procent, der har gjort en af 
de samme ting i forbindelse med et arbejdsrelateret arrangement som 
for eksempel en firmafest.

"Julefrokoster er helt klart højsæson for den slags, og der er man-
ge steder en anden tolerance end i selve arbejdstiden. Der er det op 
til den enkelte virksomhed, hvad der er i orden," siger Sanne Claudius  
Stadil. •
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SUDokU LEt SUDokU SVÆr

Ferien skal holdes hellig.
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kort nyt af lucas v. engell

folketingsvalg i janUar

Torsdag den 29. januar 2015 kan man stemme 
til Folketinget. I hvert fald, hvis man er elev i 8. el-
ler 9. klasse.

Folketinget og Undervisningsministeriet er 
nemlig gået sammen om at arrangere et "folke-
tingsvalg" for de ældste elever for at modvirke 
den faldende valgdetagelse blandt førstegangs-
vælgere.

Eleverne får udleveret valgkort, og der oprettes 
valgsteder på skolerne. Det skal skolerne i samar-
bejde med kommunerne sørge for.

Forud for selve valget går et tre uger langt valg-
kampslignende undervisningsforløb, der er målret-
tet de cirka to samfundsfagstimer om ugen, som 
8. og 9. klasse normalt har. Det er dog oplagt også 
at inddrage andre timer.

Læs mere på ft.dk/skolevalg, hvor man også 
kan tilmelde skoler.

Eud-elever nu også med i Nyhedsugen
Fra i år kan de 56.000 elever på erhvervsuddannelserne også være med i 
Nyhedsugen, som arrangeres af Avisen i Undervisningen - på lige fod med 
gymnasieeleverne.

Det betyder, at tilmeldte klasser/hold kan få fuld adgang til e-aviser og 
webaviser fra alle deltagende dagblade i ugerne 43-46.

Tilmelding til Nyhedsugen 2014 er åben.

Læs mere på aiu.dk

elever hackede skole  
og ændrede karakterer 
Københavns Tekniske Skole er blevet hacket. Fire elever fik fingre i en lærers 
adgangskode og ændrede både deres egne og flere andre elevers karakte-
rer. Det fremgår af tiltalen mod fire tidligere elever, der kræves idømt fæng-
sel, fordi hackingen er sket under "særligt skærpende omstændigheder".

De nægter sig skyldige, men ifølge tiltalen skaffede de sig adgang til 
Københavns Tekniske Skoles informationssystem Lectio, der bruges af ud-
dannelsesinstitutioner over hele landet.

Skolen anmeldte hackingen for to år siden, og politiet fik hjælp fra po-
litiets nationale it-efterforskningssektion, NITES. Men fordi sagen har væ-
ret kompliceret kommer den først nu for retten.

De unge er sigtet efter samme paragraf, som politiet bruger i Se & Hør-
skandalen. Dermed risikerer de unge op til seks års fængsel.

Københavns Tekniske Skole har afdelinger ni steder, hackingen er sket 
på htx-afdelingen på Jagtvej 163. 

920.000
lærerarbejdsdage	gik	tabt	i	
2013	på	grund	af	lockouten.	 
Det	viser	tal	fra	Danmarks	

Statistik.

Slut med efterløn til 60-årige
Tilbagetrækningsreformen er begyndt at slå igennem. De, der fylder eller er fyldt 60 år i første halvår i år, kan tidligst få efterløn, når de er 60,5 
år, og deres folkepensionsalder er steget fra 65 til 65,5 år. Fylder du 60 år i andet halvår i år, er din efterløns- og pensionsalder hævet med ét år.

Sådan stiger efterløns- og pensionsalderen med et halvt år hvert halve år i de kommende år. Samtidig bliver den periode, man kan få efter-
løn, kortere og kortere – fra fem år i dag til tre år, når reformen er endelig indfaset. De næste år vil efterlønsperioden dog stadig være på fem år.
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Mere indflydelse, bedre arbejds-
miljø, større tryghed og mere i 
løn. Det er nogle af de temaer, 

Uddannelsesforbundets hovedbesty-
relse skal arbejde videre med frem mod 
overenskomstforhandlingerne i 2015.

Uddannelsesforbundets formand 
er ikke blind for det paradoksale i at 
skulle udtage krav til OK-15, når kon-
sekvenserne af OK-13 endnu ikke er 
trådt i kraft.

- Det er grotesk at skulle stille krav 
til en virkelighed, vi ikke kender endnu. 
Vi er stadig meget mærkede af det, vi 
har været igennem ved OK-13, men 
ikke desto mindre skal vi have stillet 
nogle krav, så vi kan sikre et ordent-
ligt arbejdsmiljø fremover. Vi skal have 
nogle ordentlige rammer omkring vo-
res arbejde, så vi kan levere kvalitet og 
være tilfredse med at gå på arbejde, si-
ger Hanne Pontoppidan.

Den økonomiske ramme er også 
ved de kommende forhandlinger me-
get smal, og derfor bliver det også mere 
principielle spørgsmål om for eksem-
pel arbejdsmiljø, som skal på bordet.

Også arbejdstiden bliver et tema:
- Når vi spørger vores medlemmer, 

hvad de ønsker sig af overenskomst-
krav, så svarer de en arbejdstidsaftale, 
hvor forberedelsen er sikret. Og det er 
et stort dilemma, for hvis vi stiller det 
krav, bliver vi grinet hele vejen ud af 
forhandlingslokalet. Men vi er allige-
vel nødt til at stille krav om at få nogle 
rammer, som sikrer ordentlige rammer 
og vilkår, siger Uddannelsesforbun-
dets formand. •

Hvad sker der nu? 
•	 	Kravene	til	OK-15	skal	konkretiseres	og	koordineres	med	de	øvrige	organisa- 
tioner	i	LC,	Danmarks	Lærerforening	og	Frie	Skolers	Lærerforening.	Herefter	
skal	de	præsenteres	for	arbejdsgiverne.

•	 	Uddannelsesforbundet	gennemfører	i	november	en	stor	medlemsundersøgel-
se,	som	skal	skærpe	kravene	og	give	konkrete	indspark	til	forhandlingerne.

•	 	Selve	forhandlingerne	begynder	i	slutningen	af	2014.

temaer for de kommende overenskomstforhandlinger
Udvikling af reallønnen:	Reguleringsordningen	skal	fastholdes,	så	lønnen	på	det	
private	og	offentlige	arbejdsmarked	fortsat	udvikler	sig	parallelt.	OK-midler	skal	
bruges	til	generelle	lønstigninger	frem	for	lokal	løndannelse.

Mere indflydelse:	Lærernes	fælles	indflydelse	på	det	daglige	arbejde	og	tillidsre-
præsentantens	rolle	som	lærernes	repræsentant	på	skolen	skal	styrkes.

Bedre arbejdsmiljø – undgå overbelastning:	Værn	mod	overbelastning	og	det	græn-
seløse	arbejde.

Bedre kompetenceudvikling/efteruddannelse: Arbejdsgiverne	skal	fortsat	forplig-
tes	til	at	prioritere	kompetenceudvikling	og	efteruddannelse.	Der	skal	udarbej-
des	forpligtende	efteruddannelsesplaner	for	den	enkelte	medarbejder	hvert	el-
ler	hvert	andet	år.	Arbejdet	med	kompetenceudvikling	skal	foregå	i	et	forpligten-
de	samarbejde	mellem	ledelse	og	tillidsrepræsentanter.	Opbygningen	af	rettig-
heder	til	selvvalgt	efter-	og	videreuddannelse	indgår	også	i	Uddannelsesforbun-
dets	krav	ved	OK-15.

Større tryghed:	Der	er	behov	for	mere	tryghed	og	bedre	seniorvilkår.	Det	kan	fx	
være	større	fratrædelsesgodtgørelser,	ret	til	kompetenceudvikling	i	opsigelses-
perioden	og	rettigheder	i	forhold	til	outplacement.	I	forhold	til	seniorvilkår	kan	
det	dreje	sig	om	seniorsamtaler	og	ret	til	at	gå	på	nedsat	tid	med	hel	eller	delvis	
pensionsdækning.

Krav til arbejdstid: Der	skal	være	aftalte	rammer,	der	sikrer	lærerne	mulighed	for	
professionelt	at	forberede,	gennemføre	og	evaluere	undervisningen	samt	at	løse	
øvrige	opgaver	i	tilknytning	til	undervisningen.

TeMAer FOr  
ok-15 er på pLADS
uddannelsesforbundets repræsentantskab har vedtaget de 
overordnede temaer for næste års overenskomstforhandlinger.
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Center for Dansk og Integration vil gerne 
være netop dét: et center, hvor man ved at 
bruge sproget i mere autentiske og dag-

ligdags situationer hjælper kursisterne til at få 
et bedre fodfæste i lokalsamfundet. Og en af 
måderne til det er at bruge kunst og kreative 
aktiviteter. Det er lykkedes så godt, at centret i 
Køge netop har fået Undervisningsmiljøprisen 
for projektet Vær med – et tværkulturelt møde. 
Med æren fulgte 25.000 kroner.

- Selvfølgelig var vi meget glade, da vi fik 
opringningen om, at vi havde vundet, fortæller 
sproglærer Susanne Toft og forklarer, at man 
rigtig gerne vil have, at skolen bliver et samlings-
punkt og kulturelt sted og ikke kun en skole, 
hvor man kommer hen for at lære noget fagligt.

- Og det har projektet i høj grad bidraget 
med, siger hun.

Det projekt, centret fik prisen for, handlede 
om fritid, og hvad man kan bruge den til. Det 
foregik på tværs af hold og sprogniveauer og 
ved at inddrage Køge Billedskole og lokale for-
eninger inden for blandt andet sport og frivil-
ligt arbejde. Kunsten og de kreative aktiviteter 
er nævnt i begrundelsen, og Susanne Toft har 
en god forklaring på, hvad netop kunsten kan 
give eller gøre.

- Jeg oplever ofte, at kursister har et langt 
flottere sprog, end de kan give udtryk for. Når 
de skriver, vil de gerne kunne skrive det samme, 
som de kan på deres eget sprog. Og som lærere 
kan det være svært at få dem til at skrive en-
kelt, så det kan blive mere rigtigt. Hvis du virke-
lig vil give en farvelade af sprog, men ikke mag-
ter sproget, så bliver det jo forkert. I kunsten er 
der derimod ingen begrænsninger. Der kan kur-
sisterne give udtryk for lige det, de vil, og der-
for oplever mange det som et frirum, siger Su-
sanne Toft og fortæller, at der for eksempel var 
en meget tilbageholdende og genert kvinde fra 
Iran, der foreslog, at man malede på glas i pro-
jektperioden, som hun selv havde gjort tidligere.

- Det blev et kæmpe hit! Vi havde en masse 
glas i kælderen, men vi løb simpelthen tør i lø-
bet af ugen. Alle vidste, at det var Hanans idé, 
og pludselig strålede hun og var vældig, vældig 
glad. Så man får også lov at komme ud over de 
roller, man har, med den slags aktiviteter.

Efterfølgende blev der holdt fernisering, hvor 
borgere i Køge blev inviteret, og det lykkedes at 
få projektet forankret på skolen i form af Køge 
Billedskole. Den stiller et tilbud til rådighed en 
gang om ugen, hvor både kursisterne og an-
dre kommunale forældre kan komme alene el-
ler med deres børn og folde sig ud. En af kursi-
sterne er i øvrigt også blevet frivillig på blandt 
andet Køge Museum.

Betyder det noget for en skole, at man får så-
dan en pris?

- Det er der da ingen tvivl om. Det er jo god 
reklame for skolen og kommunen. Det er også 
fedt som lærer at være med til at lave noget, man 
selv tror på, og som man føler gør en forskel – 
og så at blive anerkendt for det. Jeg tror, at det 
er rigtig vigtigt, at kursisterne oplever at være i 
situationer, hvor sproget bliver brugt som kom-
munikationsmiddel og ikke som et træningsred-
skab. Men jeg er bange for, at det måske kan 
være den slags, man er nødt til at skrue ned på 
i en virkelighed, hvor der har været så mange 
besparelser på sprogskolerne. Det, synes jeg, 
er meget ærgerligt.

Pengene fra undervisningsmiljøprisen be-
tyder, at sprogcentret blandt andet har råd til 
at lave et projekt mere i Køge. I uge 35 er der 
planer om sammen med Det Grønne Hus og 
et lokalt cykelværksted at arbejde på at få det 
grønne flag for transport.

- Det er danskundervisning! Kursisterne læ-
rer sprog, men det er også et projekt, der går ud 
over de mere snævre rammer. Sådan en pris er 
med til at understøtte, at vi kan lave den slags, 
siger Susanne Toft. •

center for dansk og 
integration i Køge har 
fået Undervisnings- 
miljøprisen for at 
kombinere integration  
og sprogundervisning. 
Sproglærer Susanne 
Toft fortæller her, hvad 
kunsten kan gøre i 
den forbindelse – og 
hvad sådan en pris kan 
betyde.

kunsten giver  
et sprogligt frirum

{  af dortHe PlecHinger }
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LÆSErBrEVE

Har Danske Erhvervsskoler ikke fattet hvad 
der er sket med lærernes arbejdsforhold?

”Lærerne er de primære drivkræfter
De helt centrale aktører i samarbejdet mel-
lem folkeskoler og erhvervsskoler er lærerne. 
Det er dem, der skal bære samarbejdet igen-
nem og inspirere hinanden med deres fag-
lighed til gavn for folkeskoleeleverne. De to 
lærergrupper kan hver især noget, som den 
anden gruppe ikke kan.

- Det skal bæres igennem af lokale kræf-
ter. Det er lokalt, der skal være lyst og vilje 
til at samarbejde, understreger Lars Kunov.

Danske Erhvervsskoler håber, at samar-
bejdet mellem erhvervsskoler og folkesko-
ler vil udvikle sig til at være en integreret del 
af hverdagen på skolerne.

- Men der kan være brug for, at vi nu får 
igangsat projekter, der kan være en støtte til 
at få arbejdet i gang. Her er folkeskoler, er-
hvervsskoler, kommuner og UU vigtige spil-
lere, pointerer Lars Kunov.”

Ovenstående citat er fra Danske Erhvervs-
skolers Nyhedsbrev og poppede ind på min 
mail den 28. maj. Jeg må indrømme, at den 
fylder mig med undren.

Citatets indhold er jo glædeligt nok. Lars 
Kunov, der er direktør i Danske Erhvervs-
skoler, anerkender, at det er lærerne, der 
skal bære projekter igennem, der kan styrke 
samarbejdet mellem folkeskoler og ung-

domsuddannelser.
Det vil vi meget gerne, og det har vi ar-

bejdet for længe med mange forskellige ini-
tiativer ude på skolerne. Det har vi gjort hid-
til, fordi vi har haft fleksible og omstillings-
parate arbejdsforhold. Vi har haft moderne 
og fremtidssikrede muligheder for at sætte 
ind med aktiviteter og projekter her og nu.

Lars Kunov har tilsyneladende ikke for-
stået, at den måde at arbejde på fra august 
2014 vil blive meget vanskelig, for fra august 
er lærerne både i folkeskolerne og på ung-
domsuddannelserne underlagt Lov 409. Lov 
409 kræver for alle undervisere, at der udar-
bejdes en årsopgaveoversigt ved årets start. 
Denne opgaveoversigt udarbejdes af ledel-
serne på skolerne, og i den skal det fremgå, 
hvilke opgaver den enkelte lærer skal på-
tage sig i løbet af året. Det bliver med andre 
ord ledelserne på skolerne, der skal sørge 
for, at projekter og aktiviteter, for eksem-
pel med henblik på at styrke samarbejdet 
mellem grundskole og ungdomsuddannel-
ser, fremgår af lærernes opgaveoversigt. 
Det bliver altså lige pludselig ledelsernes 
strategi og pædagogiske planlægning, der 
skal bære udviklingen igennem.

Tiden vil vise, om vores ledelser magter 
dette. Lærerne er blevet moderniseret ind 
i Lov 409 og i en arbejdstidsaftale for tje-
nestemænd i staten – moderniseret ind i en 
rigid og ikke særlig moderne arbejdstids-
aftale, hvor der ved lov er krav om en års-

opgaveoversigt. Med andre ord: en skole-
verden, der bevæger sig meget hurtigt, og 
som har været vant til at kunne sætte ind 
med projekter og aktiviteter fra dag til dag, 
skal nu indstille sig på at være afhængig af 
ledelsernes kompetencer og pædagogiske 
strategier. Det kan let blive en ikke bære-
dygtig måde at arbejde på.

Min undren går altså på: Har Danske Er-
hvervsskoler sovet i timen og slet ikke for-
stået, hvad der er sket på lærerområdet med 
Lov 409? Og desuden: Når nu Danske Er-
hvervsskoler anerkender, at det er lærer-
nes lyst og vilje til at samarbejde, der skal 
bære lokale projekter igennem og vel også 
eud-reformen igennem, hvorfor har man så 
ikke været på banen politisk, da man kunne 
se, hvad der var ved at ske med lærernes 
arbejdsforhold? Hvorfor har man i stedet 
kunne læse om formandens glæde ved, at 
ingen erhvervsskoler ville indgå aftaler om 
arbejdsforhold med lærerne? Aftaler, der 
kunne sikre dialog og samarbejde ude på 
skolerne? Det undrer jeg mig over.

Som et sidste indskud: Lars Kunov om-
taler UU som en vigtig brik i samarbejds-
spillet. Er Lars Kunov mon klar over, hvilken 
massakre der politisk lægges op til mod UU?

Ole Minnet
fællestillidsrepræsentant
Roskilde Tekniske Skole

Har ledelserne sovet i timen?

Uvidenhed om fleksjobbere
I juninummeret af Uddannelsesbladet udta-
ler bestyrelsesformand for Søndersø Pro-
duktionshøjskole Mogens Christensen: "Der 
har været for mange fleksjobbere ansat. I 
2013 var vi oppe på at have 12 fleksjob-
bere ansat, og det var alt alt for mange, for 
det kræver sådan set, at man har en pæ-
dagogisk uddannelse, når man er ansat på 
en produktionshøjskole (...)"!!!!!!!!

Det undrer mig og gør mig vred, at dette 
udtryk for uvidenhed får lov at stå uimod-
sagt. Der er ingen modsætning mellem at 

have uddannelse og være fleksjobber. Jeg 
har selv en lang videregående uddannelse 
foruden min pædagogiske uddannelse, men 
der opslås næsten kun fleksjob som picco-
line, kantinemedhjælper og lignende, fordi 
den fordom florerer, at fleksjob er ensbety-
dende med mangel på uddannelse og intel-
lektuelle evner. Jeg har nu et fleksjob som 
underviser i dansk som andetsprog, som jeg 
klarer fint stort set uden sygedage.

Jeg synes, Uddannelsesbladet skylder 
en forklaring på, hvad et fleksjob er, og hvad 

en fleksjobber kan. Mange af os er bevilget 
fleksjob alene af den grund, at vi ikke kan ar-
bejde fuld tid længere, men i den tid, vi kan 
arbejde, kan vi levere varen på lige fod med 
andre inden for faget. Nogle gange kan det 
måske endda være en fleksibel løsning for 
en sprogskole at kunne ansætte en fleks-
jobber med færre timer frem for at skulle an-
sætte en fuldtidsansat til at dække et min-
dre behov for flere lærerkræfter.

Jenny Kinch
lærer i dansk som andetsprog
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StILLInG

MEDDELELSE

VUC&hf Nordjylland søger pr. 1. august 2014 en uddannelseschef til afdelingen i Himmerland, 
med hovedarbejdssted i Aars. Det forventes, at uddannelseschefen har pædagogisk indsigt og 
har undervisningserfaring fra VUC, folkeskoleområdet eller lignende. Desuden forventes, at  
uddannelseschefen har ledelseserfaring fra uddannelsessektoren.

Afdelingen i Himmerland omfatter 3 afdelinger og ledes af en afdelingschef. 
Uddannelsescheferne i Aars og Hadsund refererer til afdelingschefen, der har hovedarbejdssted 
i Hobro. 

Ansøgningsfrist den 26. juni 2014.

Hele stillingsopslaget kan ses på  www.vucnordjylland.dk

Uddannelseschef til

Blokade  
mod UCplus' 
sprogcenter- 
virksomhed

Lærernes Centralorganisation har iværksat blo-
kade over for UCplus' sprogcentervirksomhed i 
forlængelse af gentagne mislykkede forsøg si-
den primo 2012 på at opnå overenskomstdæk-
ning med UCplus.

Blokaden omfatter samtlige medlemmer af 
LC's medlemsorganisationer - herunder Uddan-
nelsesforbundet - og indebærer, at intet med-
lem må søge eller lade sig ansætte i stillinger 
ved UCplus. Blokaden trådte i kraft ved døg-
nets begyndelse den 10. juni 2014.

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

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

blad@uddannelsesbladet.dk

Vi	kan	desværre	ikke	betale	dig	for	 
besværet,	men	du	får	lov	at	beholde	 
de	tilsendte	materialer.
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 Uren pædagogik 2 
Af Lene Tanggaard m.fl., red. Klim 2014. 270 
s. 289 kr.

    

Rene undervisningsteknikker og evidensinfor-
merede målsætninger - mixet med tidens ten-
dens til økonomisk topstyring vil gøre det en-
kelte menneske egnet til at stå til rådighed for 
arbejdsmarkedet. Det er i tråd med Kaj Ove Pe-
dersens konkurrencestatsforståelse.

Uren pædagogik ser renheden som en tra-
gisk utopi, da uddannelse ikke skal tjene et kon-
kurrencestatsideal, men være til gavn for men-
neskelivet som sådan. Det er i tråd med Gert 
Biestas demokratiforståelse.

Uren pædagogik indebærer nødvendighe-
den af (og genindførelsen af) demokratiske 
samtaler ud fra børnehavers, skolers og uni-
versiteters konkrete virkelighed – samtaler om, 
hvad viden og opdragelse egentlig er og bety-
der for samfundet. Det er helt forfejlet at tro, at 
der overhovedet findes en ren pædagogik, hvor 
man teoretisk kan konstruere læring – endsi-
ge opstille alment gyldige regler for undervis-
ningsmetoder.

Sådan lyder det fra redaktørerne. Bidrag-
yderne til den fremragende bog Uren pædago-
gik 2 er Søren Bengtsen, Gert Biesta, Svend 
Brinkmann, Jørgen Carlsen, Stefan Hermann, 
Peter Kemp, Leo Komischke-Konnerup, Steen 
Nepper Larsen, Klaus Nielsen, Ove Kaj Peder-
sen, Thomas Aastrup Rømer, Lene Tanggaard 
og Karsten Tuft.

Analyserende og dybdeborende forholder 
indlæggene sig til pædagogik og undervisning; 
børnehaven, folkeskolen, højskolen og universite-
tet sættes under lup. Det står lysende klart, at be-
grebet uren pædagogik er solidt forankret både 
i forskning og i den daglige skolevirkelighed.

Uren pædagogik 2 angiver samlet set (det er 
ikke her muligt at anmelde alle 13 artikler sær-
skilt) håb og mulighed for en kovending i dansk 
pædagogik, hvor den faglige og skolepolitiske 
diskussion og samtale i dag næsten helt er er-
stattet af politisk topstyring. Hvor blev for ek-
sempel lærerrådsmøderne af? Genrejs dem, op-
fordrer Steen Nepper Larsen i At ville noget med 
nogen. Underviserne bør (igen) iværksætte po-
litiske, nye og overraskende initiativer – mod-
sat tankeløst medfølgeri til den herskende evi-
dens- og best practice-dagsorden.

Stefan Hermanns Et rent snit kan som det 
eneste indlæg læses som et forsvar for ten-

denserne til topstyring, kontrol og målstyret 
testning. Overvågning af undervisernes prak-
sis kunne tænkes at være professionel ledelse 
- internationale målinger som PISA-tests kunne 
være skills for life. Stefan Hermann tvister fryg-
ten for, om underviserne nu vender rundt og er 
føjelige soldater i konkurrencestaten. 

Men underviserne har andre og større ambi-
tioner end at bøje sig for ledelse, der tror, man 
kan filtrere kultur, fag og materie ud af pædago-
gik. Det vises i Leo Komischke-Konnerups ar-
tikel Folkeskolens pædagogik – ren og klar el-
ler praktisk og fri? Pædagogik er ikke bestem-
te metoder eller teknikker, men snarere et kri-
tisk refleksionsrum, siges det.

Som en skarp af modstander af den nuvæ-
rende regerings skolepolitik fremlægger Peter 
Kemp en række offensive teser i Hvor er folke-
skolen på vej hen? En af dem lyder: ”Skolen er på 
vej til at umuliggøre den engagerede lærer, der 
til gengæld erstattes af den fleksible robotlærer, 
som er metodebevidst og god til at registrere”.

I Jørgen Carlsens Læreren bag facaden ta-
les for mere respekt for og tillid til lærerstan-
den; det er bare ikke godt nok at betragte un-
derviserne som et økonomisk investeringsob-
jekt eller som rene produktionsdyr.

Thomas Aastrup Rømers modige (og blo-
dige) fejder på den danske pædagogiske 
slagmark kan med Et rent snit reduceres til et 
spørgsmål om stilistik og spil for galleriet. Men 
kampen i dansk pædagogik handler ikke om te-
oretiske eller fiktive problemstillinger. Det vises 
i Pædagogikkens strålering, at uddannelse helt 
konkret – med vaner, dømmekraft og forestil-
lingsevne – er i kulturens strøm. 

Lene Tanggards Fire teser og lidt om Klovn 
– på gensyn i uren pædagogik plæderer i tråd 
hermed for at forstå undervisning som lidt af 
en menneskelig kunstart. Mange af de lærere, 
man med glæde husker selv efter mange år, er 
slet ikke de pædagogisk korrekte – men de, der 
var konkrete og meget menneskelige person-
ligheder, som kunne bedømme, hvad de skulle 
videregive ud af mangfoldige muligheder, så vi 
følte sammenhæng. Med andre ord, det er ev-
nen til enhed i mangfoldighed, der kendeteg-
ner den virkelige underviser.

Uren Pædagogik 2 giver et dybdegående, 
troværdigt og nødvendigt modspil til den ure-
alistiske, men vedholdende tendens til at ville 
rense pædagogik for værdier, holdninger, kul-
tur og kontekst.

Lærke Grandjean

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

LÆS VErDEn
Af Christina Helleshøj m.fl. Alfabeta 2014. 
160 s. 225 kr.

StrAtEGISk koMMUnIkAtIon
Af Mie Femø Nielsen. Akademisk Busi-
ness 2014. 243 s. 299,95 kr.

BÆnkEBIDErEn. UnGDoMSroMAn
Af Ulrika Lidbo. Turbine 2014. 168 s.  
249 kr.

tJICk. UnGDoMSroMAn
Af Wolfgang Herrndorf. Turbien 2014.  
272 s. 299 kr.

LIGnEr VI HInAnDEn?
Af Leif Brondbjerg m.fl. ViaSystime 2014. 
187 s. 225 kr.

koMUnALøkonoMI
Af Anne Heeager & Søren Jermiin  
Olesen. ViaSystime 2014. 235 s. 50 kr. 
iBog 225 s. 245 kr. for 4 år.

tro, HÅB oG oVErGrEB.  
Rettigheder og kunst i Latinamerika
Ulandssekretariatet 2014. 128 s.

DAnSk tIL HF  
- tre skriftlige eksamensgenrer
Af Søren Lindskrog. Alfabeta 2014.  
104 s. 168 kr.

DELtAGELSE & ForSkELLIGHED.  
En grundbog om inklusion og  
specialpædagogik i lærerpraksis
Af Mette Molbæk m.fl., red. ViaSystime 
2014. iBog m/videoer, opgaver mv. 169 s. 
195 kr. for 4-årig licens. Bog kun som  
tilkøb 169 s. 80 kr.

ELEVEnS LÆrInG oG UDVIkLInG
Af Sanne Lillemor Hansen & Hanne  
Schneider, red. Gyldendal 2014. 178 s. 
203 kr.

StrAtEGISk AktIonSLÆrInG
Af Marie Nyborg Matthiesen m.fl.  
Akademisk 2014. 232 s. 269 kr.

PrAktIkVEJLEDErBoGEn. Sosu og PAU
Af Cecilie Bogh & Maria Månsson.  
Munksgaard 2014. 199 s. 180 kr.

AnMELDELSErnyE BøGEr AnMELDELSEr
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 økonomi i et sociologisk perspektiv
Af Steen Borg Rasmussen. Columbus 2013. 
172 s. 109 kr.

    

Sjældent man ser en lærebog, der så direk-
te er skrevet lodret op mod eksisterende te-
orier inden for sit område som denne. Forfat-
ter eller forlag lægger på ingen måde skjul på 
deres hensigt. Det handler om at give modspil 
til de etablerede ”sandheder” om økonomi, der 
med så massiv overvægt dominerer næsten 
hele den offentlige debat. Og til det formål er 
bogen lige i øjet!

De etablerede teorier, der hævder, at kun 
den individuelle efterspørgsel skal bestemme 
marked og produktion, bliver grundigt sagt imod. 
Det er dem, der kaldes de neoklassiske teorier, 
som – her og i udlandet – bliver ført frem for at 
begrunde nedskæringer i velfærd, privatiserin-
ger og markedsgørelse af offentlige institutio-
ner. Her er imidlertid lærebogen, der giver vel-
oplagt og engageret modsigelser til disse her-
skende økonomiske doktriner. Meget tiltrængt!

Med Steen Borg Rasmussens bog får disse 
teorier, som har bredt sig via den politiske høj-
refløj, veloplagt og engageret svar på tiltale. Der 
mobiliseres med  både kulturteori, erhvervspsy-
kologi, nationaløkonomen J.M. Keynes og er-
hvervsøkonomen Michael Porter for at anfæg-
te de neoklassiske økonomi-ideer.

Vi bliver ført ind i, hvad kultur, social tillid, ef-
terspørgsel på arbejdskraft, velfærdssamfun-
det har af betydning for økonomien. Der rede-
gøres derudover for forholdet mellem økonomi 
og politik og international handel.

Økonomi i et sociologisk perspektiv er vel-
orienteret og kritisk. Dog savner jeg en proble-
matisering af forholdet mellem vækst og natur-
grundlaget, en diskussion af om vækst overho-
vedet er ønskelig, og endelig en problematise-
ring af spørgsmål om magt og ejendomsfor-
holds betydning for den økonomiske udvikling.

Bogen er skrevet til de gymnasiale uddan-
nelser og er således en del over niveau i for-
hold til det, der er pensum under Uddannelses-
forbundets område. Men på alle niveauer kan 
en samfundsfaglærer hente inspiration fra den. 
Derfor er den vigtig.

Steen Gottlieb

 Det kan ikke ske i Danmark. Jødernes 
flugt til sverige 1943
Af Herbert Pundik. Systime 2013. 176 s. 200 kr.

    

Det kan ikke ske i Danmark udkom første gang 
i 1993 som markering af 50-året for de dan-
ske jøders flugt til Sverige. Denne nye udgave er 
blevet revideret og udvidet med afsnit, der giver 
en bredere baggrund for jødeforfølgelserne og 
jødeaktionen i 1943. Det drejer sig blandt an-
det om den historiske antisemitisme, om jøder-
nes historie i Danmark og om den danske sam-
arbejdspolitik under besættelsen. Desuden er 
bogen blevet forsynet med et pædagogisk ef-
terskrift: ”Bogen forholder sig ikke kildekritisk 
til de beretninger, der udgør dens rygrad.  De 
får lov at stå som de erindringsbilleder, der har 
bundfældet sig hos de enkelte fortællere.” Det-
te forhold giver så også en oplagt anledning til 
at beskæftige sig med spørgsmål om kildekri-
tik og fortælleposition, hvis bogen bliver brugt i 
historieundervisning.

I undervisning, ja, men også, hvis bogen læ-
ses i fredstid og ud fra en almen, bred interesse 
for emnet, giver den massivt stof til eftertanke. 
Ingen læser kan lades uberørt af bogens tekst 
og billeder. Seriøst og befriende usentimentalt. 
Alle vil formodentlig i et eller andet omfang bli-
ve fanget af og fascineret af hele dette kalej-
doskopiske billede af begivenhederne. Etiske 
og eksistentielle aspekter af historien træder 
tydeligt og fordrende frem af teksten.

I forordet skriver forfatteren selv: ”Bogens 
målgruppe er nutidens unge mennesker, for 
hvem besættelsestiden er fjern fortid. Den 
sætter de samtidige aktørers erindringer i cen-
trum ud fra den betragtning, der afslutter bo-
gen: ”Vi efterlader ikke vore historier, med min-
dre de bliver fortalt og husket.” Og fortællinger-
ne om begivenhederne i oktober 1943 indehol-
der rigtig mange historier, det er vigtigt at hu-
ske og fortælle."

Naturligvis tilføres hele materialet i denne 
bog en stor tyngde i kraft af forfatterens per-
sonlige tilgang. Herbert Pundik fortæller fra sit 
eget liv (uden dog at trænge sig på), så jøder-
nes historie fremstår levende og troværdig uden 
at blive pågående intim. Ved at bruge både den 
politiske og den personlige Danmarkshistorie 
fremkommer en del flere nuancer og perspek-
tiver end de fleste af os læsere nok er vant til. 
Uanset om vi har vores viden fra skolen eller 
familiehistorien.

Virkeligheden overgår altid fantasien. Nok 
er fart, spænding og eventyr en del af enhver 
krigs historie. Men tragedier, uforstand og van-
vid fremstår klart i historier fra anden verdens-
krig. Midt i al turbulens og kamp for personlig 
vinding vokser så en helt anden historie, som 
nok er værd at huske på til alle tider. Den for-
tæller Pundik også: en historie om, ”hvorledes 
unge mennesker med fantasi og handlekraft 
stablede et illegalt apparat på benene i løbet af 
få dage og nætter. De kom lige fra skole, univer-
sitet og arbejdsplads, og de trodsede tyskerne.”

Med citat af et digt af Otto Gelsted og Half-
dan Rasmussen bliver vi mindet om kunstens 
bidrag til forståelse af samfundet.

Sprog, opsætning, udvalg af materiale gør alt 
i alt Det kan ikke ske i Danmark til litterær hyldest 
til menneskers håb og handlekraft.

Marianne Bindslev

 nærvær og empati i skolen. 
øvelser i samarbejde
Af Helle Jensen. Akademisk 2014. 144 s.  
249 kr.

    

”Denne håndbog giver lærere og pædagoger 
indsigt i, hvorfor og hvordan øvelser i nærvær 
og empati kan bidrage til et bedre læringsmil-
jø båret af børnenes og de unges respekt for 
venlighed over for hinanden.” (citat fra Akade-
misk Forlag)

Empati, nærvær og opmærksomhed er nøg-
leordene i denne pædagogiske håndbog, der in-
deholder en teoridel og 69 praktiske øvelser til 
at styrke de kompetencer, som udmøntes i de 
tre begreber. Alle øvelser er lige til at tage i brug 
og lade sig inspirere af. På alle klassetrin, men 
også i teamsamarbejde blandt lærere, i foræl-
dresamarbejdet og den enkelte lærers person-
lige udviklingsarbejde.

Undertegnede har nærlæst både teoretisk 
tekst og øvelser flere gange. De to dele supple-
rer hinanden vældig fint og efterlader læseren 
med en følelse af, at det her lyder jo såre en-
kelt. Men som det fremgår ved nærmere efter-
tanke, er det måden, at man altså trækker vej-
ret, lytter, er opmærksom, holder pause eller an-
det, der gør den afgørende forskel. Som Helle 
Jensen selv skriver: ”Der er noget meget tilta-
lende ved at forestå en indsats, der bygger på 
noget, som vi alle sammen kan i forvejen. [Når] 
det drejer sig om at udvikle redskaber til at hol-
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de balancen i en travl og udadvendt hverdag. 
Formålet med at finde måder, som kan væk-
ke disse kompetencer er (...) [at] hjælpe med at 
styrke vores empati og medfølelse med andre, 
vores vågne og klare opmærksomhed og vores 
selv-beroenhed.”

Anno 2014, hvor vi fejrer den danske fol-
keskoles 200 års fødselsdag, kan både fami-
lie, lærere, pædagoger og elever konstatere, at 
både indhold, form og målsætning  har under-
gået massive forandringer i den periode. Og 
det beklager ingen vist. Skolen er en dynamisk 
institution, og elever og pædagoger er en vari-
eret og farverig gruppe mennesker. Hvert tiår 
sine pædagogiske udfordringer.

Det kan diskuteres, om det var hårdere og 
mere stressende at være skoleelev for 100 el-
ler 200 år siden, men langt op i 1900-tallet var 
det ikke usædvanligt, at  danske elever måt-
te deltage i nødvendigt fysisk arbejde både før 
og efter skoletid, var dårligt ernærede, fik tæsk 
både ude og hjemme, led af sygdom og levede 
under vilkår, som vi i dag vil afvise.

Stress eller ej virker det ikke desto mindre 
både ønskeligt og relevant i dag at ”hjælpe men-
nesker med at huske de naturlige kompetencer, 
som vi alle er født med” (s. 31). ”At holde balan-
cen i en travl og udadvendt hverdag”. Man be-
høver ikke ”gå ind for” eller tro på hverken yoga, 
mindfulness eller massage for at denne bog 
kan bidrage med fornøjelse, indsigt og inspira-
tion til et moderne hverdagsliv i skole og hjem.

Det er nok at tilslutte sig - i tanke og praksis - 
ideen om at foretrække ligeværdige og respekt-
fulde møder mellem børn og voksne. At alle re-
lationer, der giver plads til både hjerne og hjer-
te er den bedste grobund for menneskelig triv-
sel og indlæring til gavn for både den enkelte 
og hele fællesskabet.

Helle Jensen har en solid og seriøs faglig 
baggrund som blandt andet psykolog og super-
visor. Hendes stærke inspiration og samarbej-
de med Jesper Juul, Jes Bertelsen med flere 
træder tydeligt frem, og de konkrete oplysnin-
ger om dette fremgår af både for- og efterord. 
Nærvær og empati i skolen bliver i både stil og 
sprog præsenteret, så dens indhold er tilgæn-
geligt for alle med interesse for personlig ud-
vikling og kontaktfuldt samvær.

Marianne Bindslev

 Adfærdsproblemer i skolen
Af Bo Hejlskov Elvén. Dansk Psykologisk 2013. 
159 s. 248 kr.

    

I forordet til Adfærdsproblemer i skolen præsen-
terer forfatteren Bo Hejlskov Elvén selv denne 
bogs tekst som et ”forsøg på at øge viden om ad-
færdsproblemer, så lærere og pædagoger i sko-
lerne kan håndtere dem effektivt, professionelt 
og fagligt forsvarligt”. Præmissen for denne mål-
sætning er så i sagens natur, at det ikke sker nu.

Yderligere om dansk skoleliv, skolens opga-
ve og hele skolens univers præsenteres allerede 
på side otte: ”Skolens opgave er ikke at opdra-
ge børn eller behandle dem, så de opfører sig 
ordentligt”. Det er i det hele taget ikke ”elever-
nes opgave at opføre sig ordentligt”. Bogen vil 
over for disse kendsgerninger ”illustrere, hvor-
dan god adfærd kan se ud”.

Adfærdsproblemer i skolen består af to dele. 
Bogens første del er opdelt i kapitler, der hver 
for sig handler om principper. Disse princip-
per har rod i en tænkning, der kaldes low arou-
sal eller kongruenspædagogik, som i bund og 
grund handler om at undgå vold og konflikter 
ved at sænke det følelsesmæssige spændings-
niveau og skabe ro. I en hvilken som helst pæ-
dagogisk praksis.

Med basis i nævnte tænkning og forfatte-
rens egen forskning og erfaring vil dette kunne 
lade sig gøre ved at glemme alt om ”sund for-
nuft”, og i stedet prøve på ”at tænke og agere på 
en anden og mere hensigtsmæssig, respektfuld 
og effektiv måde”. Det kræver så i første om-
gang ”både fleksibilitet og åbenhed” af læse-
ren/de mennesker, der skal realisere ideerne.

Bogens anden del er bygget op om cases 
fra det virkelige skoleliv, hvor ”vi ser på de for-
skellige situationer i lyset af de principper, som 
første del af bogen beskriver". Referencer til 
forskning og teorier er samlet på en liste, der 
kan ses på dpf.dk.

Hvis man som lærer og pædagog hylder 
princippet om, at afledning af elevernes op-
mærksomhed er bedre end at sætte grænser. 
Hvis det virker sandsynligt altid at kunne hånd-
tere konflikter og sammenstød i en ”godmodig 
tone”, som det benævnes i bogen. Og hvis det 
tillige virker som en reel mulighed altid at tilfø-
re en situation eller opgave noget ”interessant, 
spændende eller sjovt” (s. 103). Og  endelig - 
men ikke mindst - hvis ikke det er et ligestillet 
ansvar for elever, lærere og forældre at få det 

bedst mulige udbytte af skolegangen, ja, så er 
der masser af inspiration og bekræftelser at få 
i denne bog om det ustyrlige skoleliv.

Det er jo en god gammel pædagogisk sand-
hed og menneskelig livserfaring, at alle menne-
sker gør det, der giver mest mening i situationen. 
Uanset hvilken forståelse omgivelserne har, og 
hvilke begrænsninger man støder på. Det der 
med at være en del af et større fællesskab med 
medansvar og medbestemmelse i det daglige 
skoleliv – ja, det giver bogen her ingen bud på.

Trods det, at vi er underlagt en fælles, poli-
tisk bestemt skolelov, og trods det, at Bo Hejl-
skov Elvén skriver både overbevisende og vel-
funderet om metodens effekt, vil der rundt om 
i landet være variation i både praksis, holdnin-
ger og forståelse af skolens opgaver.

Som et eksempel spurgte undertegnede 
derfor lederen på den nærmeste folkeskole og 
fik svaret: ”Skolens opgave bygger på tre ting: 
undervisning, opdragelse og omsorg for barnet. 
Børn og unge skal opleve sig selv som en del 
af et fællesskab og en kultur”.

I denne bog fremhæves en del citater, uden 
at det umiddelbart fremgår, hvem der citeres. 
Det er ellers nogle markante udsagn, som det 
kunne være fint at adressere. For eksempel: ”At 
få eleverne til at lære pensum er lettere, hvis 
de gør, hvad man siger. Men at få eleverne til 
at gøre, som man siger, er ikke noget, man har 
lært på sin uddannelse. Det handler om, hvordan 
man håndterer autoritet, som egentlig er noget, 
som eleverne overlader til os. Hvis vi altså gør 
det let for dem at gøre det. Ledelse handler om 
at få eleverne til at følge os” (s. 116).

Bogens grafiske design er ret usædvan-
ligt. Alle sider er farvelagt, og der er en del sto-
re og små farvede cirkler på hver side. Det er 
nok tænkt som en service til læseren. Eller er 
det mon en lille psykologisk test, der gemmer 
sig mellem linjerne? Denne anmelder fandt al-
drig noget glasklart system.

Adfærdsproblemer i skolen skal læses som 
et bud på en pædagogisk strategi, der helst skal 
diskuteres og formuleres, før en konflikt opstår 
eller udvikler sig helt uden for rækkevidde af 
indgriben. Platformen må være den til enhver 
tid gældende skolelov, de lokale retningslin-
jer og elev-lærer-forældre-sammensætningen.  

Det er altså ikke en lærebog med alme-
ne betragtninger og teorier. Men dog absolut 
et tankevækkende bidrag i arbejdet med sko-
leudvikling.

Marianne Bindslev
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dagsorden:

1.  Valg af dirigent
2.  Vedtagelse af forretningsorden
3.  Hovedbestyrelsens beretning
4.  Analyser mv. 
5.  Indkomne forslag
6.  Fastsættelse af kontingenter
7.  Principper for honorarer
8.  Valg af formand
9.  Valg af næstformand
10.   Valg af øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer
11.   Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen
12.   Valg af to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter
13.  Eventuelt

indkalder til kongres

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin

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

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

FrEDAG DEn 14. oG LørDAG DEn 15. noVEMBEr 2014
på hotel Crowne Plaza Copenhagen towers, Ørestads boulevard 114-118, 2300 København s.  
Kongressen starter fredag kl. 11.00  og forventes afsluttet lørdag kl. 16.00.

Forslag fra delegerede, foreninger, sektioner, uddannelseslederne og 
seniorgruppen, som ønskes behandlet på kongressen, skal indsen-
des til Uddannelsesforbundets sekretariat senest fredag den 3. okto-
ber 2014.

Opstilling af kandidater til formand, næstformand og hovedbestyrelse 
skal indleveres senest fredag den 3. oktober 2014. Navnene offent-
liggøres straks på forbundets hjemmeside.

Anmeldelse af delegerede skal ligeledes indleveres til Uddannelses-
forbundets sekretariat senest fredag den 3. oktober 2014.

Hovedbestyrelsens beretning og de forslag, der skal behandles un-
der dagsordenens enkelte punkter, offentliggøres på uddannelsesfor-
bundet.dk og sendes til alle delegerede senest fredag den 17. okto-
ber 2014.

Der henvises i øvrigt til Uddannelsesforbundets vedtægter punkt 13.

Uddannelsesforbundets sekretariat
telefontid i sommerferien

i ugerne 29, 30 og 31  
(14. juli - 1. august) er sekretariatets  

telefoner åbne mandag-fredag kl. 9-12.

Henvendelse kan også ske på mail til 
info@uddannelsesforbundet.dk
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Sektionen for lærere i dansk som andetsprog
tid: Fredag den 26. september 2014 kl. 16.00
sted: Park Hotel i Middelfart

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Fra kl. 10.00 samme dag er der temadag for tillids- og arbejdsmiljørepræ-
sentanter, hvor der sættes fokus på arbejdsmiljø og samarbejdet mellem TR 
og AMR om dette.
Bemærk, at der gælder særlige regler om stemmeret og valgbarhed for
• den lukkede gruppe af DM'ere i sektionen
•  de fagligt-pædagogiske medlemmer af sektionen.
Se mere på hjemmesiden.

Sektionsbestyrelsen

generalforsamlinger
Se mere på uddannelsesforbundet.dk under de enkelte sektioner.

Sektionen for VUC Lærere
tid: Onsdag den 3. september 2014 kl. 16-19
sted: Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til TR-mødet 
onsdag den 3.–torsdag den 4. september 2014 på hotel 
Fredericia.

Henning Madsen
sektionsformand

Sektionen produktionsskolelærerne
tid: Torsdag den 18. september 2014 kl. 18.30
sted: Byggecentrum, Hindsgavl Alle 2, Middelfart

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Du kan også deltage i et spændende oplæg fra kl. 15.00: 
Konflikthåndtering i praksis. Et hæsblæsende, interaktivt 
øjenåbner-foredrag, hvor Lars Mogensen tager dig med på 
rejse gennem sine egne oplevelser og videre ud i din virke-
lighed på jobbet og derhjemme.
Der er også mulighed for at deltage i middagen kl. 17.30.
Begge oplevelser kræver dog tilmelding.

Sektionsbestyrelsen

Pædagogisk sammenslutning
tid: Lørdag den 13. september 2014 kl. 11.30-12.30 med efterfølgende frokost
sted: Best Western Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til Storkurset – se mere på næste 
side eller på www.uddannelsesforbundet.dk under linket kalender.

For bestyrelsen
Henrik Kudahl
tlf. 9890 3275

Generalforsamlingerne er for alle medlemmer af de pågældende sektioner, grupper, klubber eller 
sammenslutninger, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En række generalforsamlinger afholdes i forlængelse af eller tilknytning til andre arrangementer 
(kurser mv.), se mere under de enkelte generalforsamlinger.

I øvrigt henvises til vedtægter og øvrige oplysninger på uddannelsesforbundet.dk, og her kan du 
også se frister mv. for indsendelse af forslag.

Tilmeldinger mv. er eller bliver lagt på hjemmesiden.

Landsklubben for folkeoplysere
tid: Fredag den 12. september 2014 kl. 16.00-17.30
sted: Hotel Kronprinds Frederik, Vestre Ringvej 96,  
7000 Fredericia 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til Storkursus, 
der afholdes fra fredag den 12. til lørdag den 13. septem-
ber samme sted.

Ulla Thostrup
formand 

Sektionen for ungdomsskolelærere m. fl.
tid: Onsdag den 17. september 2014 kl. 16.30
sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, Middelfart

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tilmelding til generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden.
Forud for generalforsamlingen holder sektionen et TR-Ringmøde  
samme sted fra kl. 10.00-16.00. Program herfor vil også blive lagt  
på hjemmesiden.

Sektionsbestyrelsen
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ÅBEnt MEDLEMSMøDE 
foreningerne i region  
Nord- og Midtjylland

Eud-reformen 2015

tid:  3.-4. oktober 2014
sted:  Feriecenter Slettestrand,  

Slettestrandvej 142-144, 9690 Fjerritslev 
tilmelding:  Senest 1. september 2014 til din lokale  

foreningsformand

Program:

Fredag
16.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe/te og kage
*  Velkomst v/Uddannelsesforbundets formand  

Hanne Pontoppidan
*  En af landets få eksperter i erhvervsuddannelser  

Peter Koudahl, Aalborg Universitet, taler om eud-reformen i 
relation til regeringens ønsker om bedre og mere attraktive 
erhvervsuddannelser.  
Efterfølgende debat

*  Treretters aftensmenu inkl. drikkevarer. Aftenkaffe/te  
og småkager/snacks. Socialt samvær inkl. dans og musik 
med bandet Silverback

Lørdag
*  Opsamling og aktuelt ved Uddannelsesforbundets formand 

Hanne Pontoppidan og næstformand Børge Pedersen
*  Foredrag med Nils Villemoes om ledelse, udvikling  

og strategi – set ud fra et alternativt og humoristisk  
synspunkt

* Tak for denne gang og frokostbuffet inkl. en øl/vand

StorkUrSUS
Pædagogisk Sammenslutning & 
Landsklubben for lærere  
i folkeoplysningen

tid:  12.-13. september 2014
sted:  Best Western Hotel Fredericia,  

Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia
Pris:  Medlemmer af Pædagogisk Sammenslutning 

samt fuldtidsledige: 550 kr.
  Øvrige medlemmer af Sektionen for ansatte ved  

oplysningsforbund og daghøjskoler: 950 kr.
  Andre medlemmer af Uddannelsesforbundet:  

1600 kr.
tilbud:  Meld dig ind i Pædagogisk Sammenslutning  

senest 29. august 2014 og få kurset for 550 kr.

Program:

*  Positivitetsfascisme. Vrangsiderne af det moderne arbejdsliv  
v/sociolog Rasmus Willig

*  Transformativ læring. Identitetsdannelse i konkurrencestaten  
v/professor Knud Illeris

*  Folkeoplyseres ansættelsesforhold. Muligheder for  
forbedringer  
v/MF for Enhedslisten Jørgen Arbo-Bæhr & vice- 
sekretariatschef i Uddannelsesforbundet Jens Erik Dam

Se mere på uddannelsesforbundet.dk

Sektionen for vejledere  
og konsulenter på  
det offentlige  
beskæftigelsesområde
tid: Lørdag den 6. september 2014 kl. 10.00
sted: Vejle Center Hotel

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Generalforsamlingen afholdes i forlængelse  
af sektionens årsmøde den 5. september 
samme sted.

Sektionsbestyrelsen

GEnErALForSAMLInGEr fortsat:

Sektionen for ansatte ved oplys-
ningsforbund og daghøjskoler
tid: Fredag den 12. september 2014  
kl. 18.00
sted: Hotel Kronprinds Frederik,  
Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia 

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til  
Storkursus, der afholdes fra fredag den 12. til  
lørdag den 13. september 2014.

Leif Mikkelsen
sektionsformand 

Uddannelseslederne
tid: Tirsdag den 23. september 2014  
kl. 16.00-17.30
sted: Sinatur Hotel Haraldskær,  
Skibetvej 140, 7100 Vejle 

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Generalforsamlingen afholdes i tilknytning 
til Uddannelsesledernes årsmøde  
tirsdag den 23. og onsdag den  
24. september 2014.   

Steen Devantier
formand for Uddannelseslederne 
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af lasse naBe-nielsen & Jens erik dam, HHv. konsulent og vicesekretariatscHef i uddannelsesforBundet

FAGLIGt AktUELt

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes i sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

Tlf: 7010 0018 
Fax: 3314 3955

Email: via hjemmesiden
www.dlfa.dk

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

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

Du kan også sende en mail via 
hjemmesiden

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

Esbjerg
Skolegade 81, 3 
6700 Esbjerg
Tlf: 7010 0018

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

når du får en ny kollega

som nyansat kan det være vanskeligt at 
danne sig et overblik over de mange 
regler og retningslinjer, der gælder for 

den stilling, man har fået.  Og i et ofte helt 
nyt fagligt, socialt og kollegialt miljø melder 
spørgsmål om stort og småt sig løbende.

Som kollega hjælper man den nye kol-
lega godt til rette på den nye arbejdsplads. 
Ofte er der både skrevne og uskrevne regler. 
De skrevne findes som regel i arbejdsplad-
sens personalepolitik/-håndbog. Vi anbefa-
ler også, at kollegerne hjælper med at ind-
drage tillidsrepræsentanten eller Uddannel-
sesforbundet om de formelle spørgsmål til 
selve ansættelsen. Her er de vigtigste ting, 
man skal være opmærksom på:

Ansættelsesformer
Ansættelsesbeviset skal altid give svar på, 
hvilke regler man er omfattet af. Alle væ-
sentlige vilkår skal fremgå af ansættelses-
beviset. Hvis man er ansat med mere end 
otte timer om ugen, skal man have sit be-
vis senest en måned efter sin ansættelse.

Nyansatte ansættes normalt som må-
nedslønnede i faste stillinger. Nogle ansæt-
tes dog også som timelønnede eller i tids-
begrænsede stillinger eller på deltid. An-
sættelse skal ske på vilkår, som er aftalt i 
vores overenskomster.

Uddannelsesforbundet er part i en række 
forskellige overenskomster.  Regler og ret-
tigheder kan være forskellige fra overens-
komst til overenskomst. Vær altid opmærk-
som på, hvilke vilkår der gælder for netop 
den nye kollegas ansættelse. Vær også 
opmærksom på, om der er ansat på prøve, 
da der i prøvetiden gælder særlige opsi-
gelsesregler.

Løn og pension
Normalt fremgår det af ansættelsesbevi-
set, hvilken løn og pension man har ret til. 
Man bør dog med jævne mellemrum se ef-
ter, om man også får udbetalt den rigtige 

løn og indbetalt det rigtige til sin pension.
Hvis man er ansat på en overenskomst, 

kan man se, hvilken løn og pension over-
enskomsten berettiger til på uddannelses-
forbundet.dk – klik på Løn og arbejdsvilkår 
og derefter på Løn.

Man kan derudover være berettiget til 
tillæg efter lokal aftale. Det ved tillidsre-
præsentanten.

Hvis man er i tvivl om, om man får den 
rigtige løn og pension, eller hvis lønsedlen 
er vanskelig at forstå, bør man i første om-
gang henvende sig til sin tillidsrepræsen-
tant. Er der ikke en tillidsrepræsentant på 
jeres arbejdsplads, kan I kontakte sekre-
tariatet direkte. Er der spørgsmål til pensi-
onsordningen, skal man kontakte sit pen-
sionsselskab.

Ferie
Man skal være opmærksom på, at der nor-
malt ikke er ret til løn under de første ferie- 
og fridage hos den nye arbejdsgiver, selv 
om man bliver ansat med ret til løn under 
ferie. Hvis man har optjent feriepenge hos 
en tidligere arbejdsgiver, kan man få dem 
udbetalt som kompensation for det løntræk, 
den nye arbejdsgiver foretager.  Alternativt 
kan man søge om (ferie-)dagpenge i sin a-
kasse – hvis man er medlem af en.

Sygdom
Hvis man er månedslønnet, modtager man 
også løn, hvis man bliver syg. Som nyansat 
bør man dog sætte sig ind i hvordan, til hvem 
og hvornår man skal sygemelde sig. Nor-
malt skal sygefraværet anmeldes hurtigst 
muligt og senest to timer efter arbejdstids 
begyndelse. Men der kan være en anden 
politik på jeres arbejdsplads.

Læs mere
Ovenstående emner kan man læse mere 
om på Uddannelsesforbundets hjemmeside. 

Husk også, at nye kolleger selvfølgelig 

skal være medlemmer af Uddannelsesfor-
bundet. Er man nyansat på vores område, 
er de tre første måneder gratis. Her kan 
medlemskab af eventuelle tidligere faglige 
organisationer opsiges, så den nyansatte 
kollega er korrekt organiseret fra start. •
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Hold ferien hellig
kan det overhovedet lade sig gøre at få en god sommerferie, hvis ens hoved er 

fyldt med utallige bekymringer og uafklarede spørgsmål om nye arbejdsvilkår 
efter ferien? Ja, det kan. Og det får du gode råd til her af Birgitte Dam Jensen. Hun 

underviser og holder foredrag om stress og stressrobusthed for store og små, 
offentlige og private virksomheder og rådgiver Forsvaret om gidseltagninger.

Birgitte dam Jensen 
er	 bl.a.	 konsulent,	 underviser,	
foredragsholder	og	kropsdynamisk	
psykoterapeut	i	stress	og	stressro-
busthed.	Hun	har	rådgivet	forsva-
ret om gidseltagninger, men også 
undervist	 13	år	på	Odense	Skue-
spillerskole	og	i	tre	år	været	dra-
malærer	på	en	produktionsskole.
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Hvordan går man bedst på sommerferie 
med hovedet fyldt af uafklarede bekym-
ringer?
- Allerførst er det vigtigt at vide, at krop-
pen ikke kun reagerer med stress på fy-
siske farer, men også på bekymringer og 
forestillinger om mulige farer. Vores frygt-
center i hjernen, amygdala, er som en lille 
seksårig: Når den ser film, kender den ikke 
til abstraktion – alting er virkeligt og sker 
lige nu. Hvis jeg går rundt og er bekymret 
hele tiden for, hvad der vil ske efter som-
merferien, vil mit lille frygtcenter tro, det er 
ved at ske nu og her. Det gør mig stresset. 
Derfor er det meget vigtigt at være bevidst 
om at få bearbejdet alle sine bekymrede 
tanker før ferien. Mange lærere og under-
visere går lige nu med konstante forestil-
linger om, hvad der vil ske efter sommer-
ferien, og det stresser dem. Den letteste 
måde at fjerne denne stress på er at mini-
mere stresshormoner i kroppen for eksem-
pel gennem motion. Stressreaktionen er 
bygget op, så vi responderer på stress ved 
at få en masse energi, som vi kan handle 
på. Det vil sige, at man brænder den akku-
mulerede energi, som stresshormonet giver 
inde i kroppen, af og får afløb. Det er en me-
get praktisk måde, som ikke løser proble-
merne, men bare gør én mere rolig. Og når 
man er det, er der en større chance for, at 
man finder nogle gode løsninger.

Og når man så har motioneret – hvad 
gør man så?
- Jeg anbefaler, at man tager en stund til 
sig selv, hvor man forsøger at være helt ær-
lig og skriver ned, hvad det egentlig er, man 
bekymrer sig om, og hvor realistisk ens be-
kymring er. En slags realitytjek. Hvor rea-
listisk er det for eksempel at forestille sig, 
at man kommer til at fremstå som en dårlig 
lærer, fordi man efter sommerferien måske 
får svært ved at udføre sit arbejde? Mange 
vil helt sikkert komme frem til, at det nok 
ikke er særlig realistisk. Det er en arbejds-
betingelse, alle får, og der er meget, man 

kan gøre, så det ikke sker. Og på den måde 
kan man udsætte alle sine bekymringer for 
realitetstjek.

Og det er bedst at gøre, inden man går 
på sommerferie?
- Ja, jeg synes, man skal arbejde med sine 
bekymringer her. De vil også poppe op igen 
under ferien, og derfor er det meget vigtigt, 
at man har den positive stemme, der kan 
sige med myndighed til én: Det skal nok gå 
alt sammen. Jeg vil også anbefale, at man 
inden ferien laver en liste over de ting, man 
gerne vil have styr på eller lave, når ferien 
er forbi. Man må gerne bruge noget tid til 
at skrive alle disse handlinger ned, og så 
gemme listen væk. Og når stemmen siger 
i ferien, at du skal også huske, ved man, 
at jamen, det er skrevet ned. Der ligger et 
brev til mig selv, som jeg først åbner og går 
i gang med efter ferien. Indtil da holder jeg 
fri med god samvittighed.

- I det brev til sig selv kan man også 
skrive, hvad man selv kan gøre efter som-
merferien: Jeg kan tale med min leder, jeg 
kan tale med mine kolleger, jeg kan forbe-
rede det og det. Og det er dét, man skal 
holde fokus på: det mere realistiske scena-
rium og egne handlemuligheder. Det, som 
bekymringer elsker at gøre ved os, er at hvi-
ske os i øret: ”Der kommer til at ske noget 
helt forfærdeligt, og du kan ikke gøre no-
get ved det”. Men her kan vi svare igen med 
et: ”Det passer ikke! Jeg bliver udfordret, 
men jeg har masser af handlemuligheder”.

- Endelig er det vigtigt at holde fast i sin 
optimistiske stemme: ”Det er ikke sikkert, 
det bliver kønt, men det skal nok gå”. Det 
er også den stemme, som kan lære at sige 
pyt. Og man kan også gøre sig klart, hvem 
man kan søge hjælp hos. Man kommer jo 
ikke til at stå helt alene efter sommerferien 
med det; den her opgave bliver løftet i fæl-
lesskab. Hvorfor ikke også tænke: Hvad kan 
jeg få ud af det? Kan jeg blive mere robust 
af det? Er der nogle nye udfordringer, som 
jeg får udviklet nye ressourcer af til senere 
glæde? Vi ved fra folk, der har siddet som 
gidsler, hvad forskellen er på at være offer 
og handlekraftig: De, der kan finde en værdi 
og mening ved at kæmpe i situationen – for 
eksempel med et: ”Det her kan jeg lære no-
get af” – er dem, der ikke så let falder ned 
i offerrollen. Jeg siger ikke, at det bliver let 
efter sommerferien, men det kan hjælpe 
at forsøge at se en mening i det svære, el-
ler se det svære som en udfordring, for ek-
sempel som en kompliceret og krævende 
kryds- og tværs.

Et sidste godt råd inden sommerferien?
- Tænk over, hvor værdifuld ferie er. Hvor 
vigtigt det er at tænke på andet end ar-
bejde. Vi glemmer nogle gange værdien af 
en ferie, men det er her, vi bygger relatio-
ner til andre mennesker, vores krop og op-
timisme op og her, vi slipper den evige be-
kymringssnak. Det med at holde ferien hel-
lig er meget vigtigt: Nu har jeg ferie, skub-
ber bekymringerne til side – og holder fri. •

{  af dortHe PlecHinger -  foto: mikkel Østergaard }

indflydelse giver mindre stress 
Den	mest	afskyelige	situation,	vores	krop	kender	til,	er,	når	vi	oplever	at	være	i	fare	og	handlings-
lammede	på	samme	tid.	Her	producerer	kroppen	ekstra	meget	stresshormon.	De	mest	stressrobu-
ste	er	gode	til	at	inddele	udfordringerne	i,	hvilke	problemer	de	kan	få	kontrol	over,	og	hvilke	de	
har	indflydelse	på.	For	lærere	er	det	nødvendigt	at	forstå,	at	de	ikke	kan	få	fuld	kontrol	over	sko-
lereformer	og	arbejdstidsregler,	men	også	at	de	finder	ud	af,	at	de	har	indflydelse	og	er	i	gang	med	
at	påvirke	situationen,	så	problemerne	på	sigt	bliver	løst.	At	holde	fast	i	den	mentale	indstilling	
kan	beskytte	mod	stress.
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DU 3

VUC/FVU

MODUL 3-4

DU 2

MODUL 4-5

I Kunsten at lære sprog møder kursisterne 
kunstværker, som spænder fra Guldalderen
til helt moderne lydinstallationer. Giv dem 
chancen for – for en stund – at løfte blikket og 
lade kunsten være et inspirerende input i den 
daglige sprogundervisning!

Bogen er bygget op omkring otte temabaserede 
kapitler, som tager udgangspunkt i hvert sit kunst-
værk og udfolder emner som fx etik, samfund, 
kommunikation, demokrati og medborgerskab. 

Alle kunstværker findes på bogens website på 
alfabetadigital.dk/kunsten.
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Materialet består af: 
Undervisningsbog samt websitet 
alfabetadigital.dk/kunsten med udvalgte 
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Museet for Samtidskunst. 
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