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kort nyt af lucas vagn engell

i gennemsnit er mindstekravet, hvis 
du vil studere på København Uni-
versitet. Men hvis din studenterek-
samen blev bestået med lutter fir-
taller, kan du stadig få opfyldt dine 
akademiske ambitioner. De to sto-
re jyske universiteter i Aalborg og 
Aarhus vil nemlig fortsat tage imod 
studenter med lavere gennemsnit 
end seks.

EU-fokus
EU sætter mere fokus på erhvervsuddannelser. 40 procent 
af borgerne skal have en videregående uddannelse, men 
EU-landenes undervisningsministre og eksperter satte på 
et rådsmøde i februar fokus på erhvervsuddannelserne

EU har som overordnet mål, at 40 procent af befolknin-
gen tager en videregående uddannelse. Men nogle mener, 
at man i stedet burde tale om en "velkvalificeret arbejds- 
styrke" og dermed understrege værdien af faglige uddan-
nelser og livslang læring.

Det vil øge behovet for investering i uddannelse. En 
række EU-lande satte imidlertid uddannelsesbudgetter-
ne ned under krisen siden 2008.

Behovet for bedre almene kundskaber blev understre-
get af, at de unge i de fleste EU-lande scorer lavt i ma-
tematik i PISA-undersøgelserne, og at hver femte voksne 
borger har problemer med at regne og læse. Hver fjerde 
kan ikke bruge en computer. Og nogle EU-lande har pro-
blemer med, at unge forlader skolen for tidligt.

Kilde: FTF

Over 10.000 ordblinde  
knækker koden

Antallet af deltagere på ordblindekurser er steget næsten 15 procent på 
et år og har nu rundet de 10.000. I skoleåret 2012/13 deltog 10.831 i 
ordblindeundervisning. Det er 1.373 flere kursister end året før.

57 procent af kursisterne er mænd, og i Danmarks Evalueringsin-
stitut, EVA, opfattes det som det positivt med en så kraftigt stigning.

- Det er VUC'erne, der har ansvaret for ordblindeundervisningen, 
som man bliver visiteret til. Stigningen i aktiviteten må derfor afspejle, 
at det faktisk er lykkedes VUC'erne og deres samarbejdspartnere at få 
fat i flere ordblinde, siger specialkonsulent Michael Andersen fra EVA.

FVU-kurserne (Forberedende Voksenundervisning) har også fået 
flere kursister - nemlig 24.755 i 2012/13 - og det er næsten 11 pro-
cent flere end året før. Mere end halvdelen er indvandrere eller efter-
kommere af indvandrere; i 2003/4 udgjorde de kun 35 procent.

Ifølge PIAAC-rapporten fra sidste år er der over en halv million sva-
ge læsere i Danmark. 

Regeringen og Enhedslisten afsatte på sidste års finanslov 25 mil-
lioner kroner til en styrket indsats for ordblinde og læse- og skrivesva-
ge. Og i Industriens Overenskomst, der netop er forhandlet på plads, 
støtter kompetencefonden (IKUF) fra 1. maj i år screening til ordblin-
de- og FVU-undervisning. Fonden kan også give støtte til Dansk for 
voksne udlændinge, når kursisten ikke længere er omfattet af retten 
til gratis undervisning.

Hvis det bliver vedtaget til urafstemningen, træder bestemmelser-
ne i kraft 1. maj 2014.

Hvis jeg var blevet bedt om 
at sidde og rette stile klokken 
to om eftermiddagen, var der 
ikke kommet noget godt ud  
af det, for jeg arbejder bedst 
om aftenen.

Pia Allerslev (V)

børne- og ungdomsborgmester i København og tidligere skolelærer

i bladet Danske Kommuner nr. 4, 6. februar 2014
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Kære politikere,
Vi vil så gerne hjælpe jer, men ...

UDDANNELSESFORBUNDET
Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K, tlf. 7070 2722,  
info@uddannelsesforbundet.dk, www.uddannelsesforbundet.dk. 
Telefontid: mandag-torsdag kl. 9.00-12.00 og 12.30-15.30, fredag kl. 9.30-12.00. 
Formand: Hanne Pon toppidan. Næstformand: Børge Pedersen. Sekretariatschef: Birgitte Johansen. 

mener: april 2014

SÅ LANDEDE EUD-reformen. De kommende år vil vise, 
om den bliver en succes.

Med reformen ønsker politikerne 
- at hæve kvaliteten på erhvervsuddannelserne,
-  at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse 

frem for gymnasiet, og
-  at få frafaldet på erhvervsuddannelserne bragt mar-

kant ned
Det er gode ambitioner. Dem støtter vi stærkt. Men 

hvis disse mål skal nås, er der en række forhold, der nød-
vendigvis skal være i orden:
-  De unge, der ureflekteret vælger gymnasiet, skal ud-

fordres i deres uddannelsesvalg.
-  De ekstra timer, eleverne skal have, skal være finan-

sierede.
-  Efteruddannelsen af lærerne skal ske, før reformen 

indfases - eller senest samtidig med.
-  Der skal være relevante og interessante alternative 

uddannelsestilbud til de unge, der ikke kan optages 
på en erhvervsuddannelse.

I UDDANNELSESFORBUNDET ER vi positive over for 
mange af de tanker, der ligger i reformen. Men vi er også 
stærkt kritiske over for, at man i forligskredsen har tænkt, 
at reformen kan lykkes, selv om
-  lærerne skal undervise mere, og det vil sige forberede 

sig mindre,
-  vejledningsindsatsen rundbarberes med en bespa-

relse på godt 140 millioner kroner,
-  efteruddannelsen af lærerne først skal være gennem-

ført i 2020 - altså fem år efter reformen er sat i værk, 
og

-  den kombinerede ungdomsuddannelse slet, slet ikke 
er det rigtige tilbud til de unge, der ikke skal på en er-
hvervsuddannelse.

De seneste år er ressourcerne til undervisningen blevet 
beskåret år efter år. Samtidig er holdstørrelserne vokset, 
og spændet mellem elevernes forudsætninger øget. Når 
en lærer forbereder sig, skal der tages stilling til, hvilket 
fagligt stof der skal gennemgås i forløbet og i undervis-
ningslektionen. Og med viden om den enkelte elevs for-
udsætninger og måde at lære på skal der tages beslut-
ning om, hvilke pædagogiske metoder, der er mest vel-
egnede i forhold til den enkelte elev. Der skal udarbej-
des eller tilpasses opgaver og konkret undervisnings-
materiale, der passer til netop de elever, der sidder på 
det konkrete hold. Udstyr og materialer skal findes frem 
og eventuelt bestilles. Der skal planlægges skriftligt ar-
bejde, og det skal rettes. Hver lektion og undervisnings-
forløb i sin helhed skal evalueres. Der skal samarbejdes 
med kollegaer og meget, meget mere.

Det er opgaver, der tager tid. Og kvaliteten af dette 
forberedelsesarbejde er afgørende for, om den enkelte 
elev får det optimale udbytte af undervisningen.

KÆRE POLITIKERE: HVIS I vil et kvalitetsløft, må I også 
betale for det.

Man får ikke bedre kvalitet i undervisningen, når læ-
rerne forbereder sig mindre. Man får ikke unge, der har 
valgt gymnasiet, til at ombestemme sig uden at udfor-
dre deres valg. Man får ikke en reform flyvende fra start 
ved at vente fem år med at uddanne dem, der reelt skal 
løfte reformens ambitioner.

Vi vil så gerne hjælpe jer med at indfri jeres ambitio-
ner. Men så er I altså også nødt til sørge for, at der kom-
mer tilstrækkeligt med ressourcer ud i systemet til, at vi 
kan gøre vores arbejde ordentligt.

Af Hanne  
Pontoppidan,  
formand  
for Uddannelses- 
forbundet
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Konflikt 
med elev 
førte til ny 
indsigt hos 
lærerne

Man kan pakke elever ind i 
så meget forståelse, at de ikke 
kan forstå, hvad lærerne vil 
have dem til. Men et kursus i 
at forebygge konflikter vendte 
op og ned på lærernes tilgang 
til eleverne på TEC. Nu bruger 
lærerne mindre tid på at 
skælde ud.

{  af signe lukowski -  foto: Mikkel Østergaard }

i nd i mellem kommer man som læ-
rer ud i situationer, som er svære 
at håndtere. Det oplevede lærerne 

på bygningsmalerlinjen på erhvervssko-
len TEC i Gladsaxe for nylig, hvor en epi-
sode mellem en lærer og en elev ud-
viklede sig til trusler og efterfølgende 
bortvisning.

- Vi var ikke enige med ledelsen i den 
måde, situationen blev håndteret på. Der 
skulle være grebet ind prompte, og ele-
ven skulle være meldt til politiet. I stedet 
endte læreren med at sidde på lærer-
værelset næsten hele dagen, indtil ele-
ven var kørt væk fra skolen, fortæller til-
lidsrepræsentant Ghita Due Hedelund.

Hun understreger, at konflikter ikke 
er hverdag på TEC. Men når de opstår, 
fylder de naturligvis meget hos lærerne. 
Derfor var både lærere og ledelse ind-
stillet på at finde nogle fælles redska-
ber til at håndtere konflikter.

Det starter hos læreren
Lærerne kontaktede Mikael Franck, som 
tog nogle indledende samtaler med både 
lærere og ledelse om de problemer, de 
oplevede. Derefter blev der holdt et fæl-
les kursus for lærerne.

- På kurset blev det meget tydeligt, at 
det tit er vores måde at håndtere situa-
tionerne på, som gør, at det ender i kon-
flikter. For eksempel fordi vi bruger for 
meget tid på at skælde ud og være mor- 
agtige, fortæller Ghita Due Hedelund.

Et klassisk scenarie kan være, at læ-
reren skælder ud på en elev, som kom-
mer for sent eller laver alt muligt andet 
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end at følge med i undervisningen. Nogle 
elever kan have svært ved at håndtere at 
blive irettesat foran andre og kan derfor re-
agere voldsomt, fordi de oplever det som 
en ydmygelse. Det var også det, som skete 
i det konkrete eksempel fra TEC.

- Vi syntes, at det var eleverne, der var 
problemet, men Mikael vendte det om og 
fik os til at se, at eleverne reagerer på vo-
res input. De ændrer sig ikke af sig selv. 
Det skal starte hos os, siger faglærer Lis-
beth Kromann.

Lærerne blev bedt om at beskrive de for-
ventninger, de har til sig selv og deres un-
dervisning, og det blev sammenholdt med 
elevernes og ledelsens forventninger. Det 
viste sig, at lærerne stillede langt højere 
krav til sig selv og hinanden, end både le-
delsen og eleverne gjorde.

- Det var virkelig en øjenåbner! Vores 
ambitionsniveau er milevidt fra elevernes. 
Vi synes, at undervisningen skal være kre-
ativ, udviklende, innovativ og en masse an-
dre ting. Eleverne de vil bare gerne bestå, 
fortæller Ghita Due Hedelund.

Eleverne skal selv tage ansvar
En af de ting, lærerne tidligere brugte me-
get tid på, var elever, som kom for sent til 

undervisningen. Det er slut nu. I stedet skal 
eleverne ringe til deres læreplads og for-
tælle, at de er kommet for sent i skole. Hvis 
problemet er tilbagevendende, kan skolen 
aftale med mester, at eleven i stedet møder 
i firmaet og tager i skole derfra.

- Vi er ansat til at undervise, ikke til at 
stå for elevernes grundlæggende opdra-
gelse. Eleverne skal selv tage ansvar for de-
res uddannelse og deres situation, de går 
her jo ikke for vores skyld. Men man kan 
pakke dem ind i så meget forståelse, at de 
slet ikke kan forstå, hvad det er, vi vil have 
dem til, siger Lisbeth Kromann.

- Vi er blevet meget mere konsekvente 
og klare i spyttet om vores forventninger til 
eleverne. Før kunne vi spørge en elev: ”Gi-
der du feje gulvet?”, og når de så sagde nej, 
startede diskussionen. Nu får de bare at 
vide, at det skal de, og så er den ikke læn-
gere, siger Ghita Due Hedelund.

Klare krav. Og tydelige konsekvenser, 
hvis kravene ikke bliver mødt. Det er bare 
nogle af ændringerne hos bygningsma-
lerne. Lærerne gør også et nummer ud af 
at få et godt forhold til eleverne blandt an-
det ved at hilse pænt om morgenen og ge-
nerelt være mere imødekommende frem for 
irettesættende.

- Vi skal stadig øve os på ikke at tage 
diskussionerne med eleverne. Både af hen-
syn til vores eget arbejdsmiljø, men også af 
hensyn til de elever, som gerne vil være her. 
Vi falder jo i igen og igen, men vi er på vej, 
siger Lisbeth Kromann.

Forløbet med Mikael Franck har også 
betydet, at lærere og ledelse har fået dis-
kuteret skolens voldspolitik igennem. Nu er 
alle enige om, hvordan man fremover skal 
håndtere voldsomme konflikter.

- Vi har taget alt for meget hensyn til 
eleverne, men det er meget vigtigt, at der 
også bliver taget hånd om kollegerne, si-
ger Ghita Due Hedelund. •

Ghita Due Hedelund (tv.) og Lisbeth Kromann 
skælder nu mindre ud og er mindre moragtige 
end tidligere.

Efter et kursus i at undgå konflikter er bygningsmalerlærerne på 
TEC blevet klarere i spyttet om deres forventninger til eleverne.



uddannelsesbladet 04-2014 9

Konflikter starter 
ofte hos dig selv 

Hvis man vil ændre 
elevernes adfærd, skal 
man først kigge indad. 
For man kan selv gøre 
meget for at undgå, at 
situationer spidser til.
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5 gode råd:
1  Koncentrer dig om undervisningen  

– du skal ikke være elevernes mor eller far.

2  Sørg for at afstemme jeres  
fælles mål og forventninger.

3  Meld ud, hvis du har brug for hjælp – også på dine  
kollegers vegne, hvis du kan se, de er pressede.

4  Lav en forventningsaftale med elevens læreplads om, hvad 
der forventes af eleven, og giv løbende tilbagemeldinger.

5  Sørg for at klæde dine kolleger på i forhold til særligt 
vanskelige elever, for eksempel i overgangen fra  
grund- til hovedforløb.

Mikael Franck er uddannet vagtfunktionær og livvagt. Han 
er indehaver af firmaet Konfliktløsning, som holder kur-
ser om sikkerhed, kropssprog, kommunikation og kon-

fliktløsning for en lang række virksomheder.
- Jeg kommer ofte ud, når konflikterne er opstået, men egent-

lig handler mine kurser meget om at undgå konflikter. Altså hvor-
dan vi forhindrer, at en situation udvikler sig negativt, siger han.

Besøget på TEC var hans første på en erhvervsskole, men pro-
blemstillingen her var den samme, som han møder alle andre steder.

- Det handler ofte om mangel på samarbejde og kommunikation. 
Hvis lærerne ikke kan samarbejde, så udnytter eleverne det. Derfor 
er der nødt til at være en klar linje, som alle lærerne er enige om.

Hos bygningsmalerne stod det hurtigt klart for Mikael Franck, 
at kommunikationen mellem ledelse og lærere var mangelfuld.

- Ledelsen var ikke tydelig i sine forventninger til lærerne, og 
det betød, at lærerne tog en masse opgaver på sig, som de egent-
lig ikke burde bruge tid på at løse. Lærerne savnede opbakning 
fra ledelsen, men de sagde det ikke højt.

Ser du glad ud?
En af de første opgaver, Mikael Franck gav lærerne, var at beskrive 
sig selv med fem ord. Så tog han et billede af dem og viste dem det.

- De brugte ord som positiv, smilende og energisk. Men det var 
bestemt ikke det, de udstrålede, når de mødte på arbejde. Derfor 
har vi arbejdet meget med deres indstilling og deres kropssprog.

Det er også vigtigt, at lærerne udstråler faglig stolthed, for det 
smitter af på eleverne.

- Man underminerer sit eget arbejde, når ens indstilling er, at 
”maler, det kan man sgu altid blive”. Og hvis man ikke kan moti-
vere sig selv, er det meget svært at motivere eleverne. Lærerne 
skal være forbilleder for eleverne, siger Mikael Franck.

Med et imødekommende kropssprog og en positiv indstilling er 
man godt på vej. Men hvad så, når den samme elev for tredje gang 
på en uge sender sms’er i stedet for at følge med i undervisningen?

Mikael Francks råd er, at man ikke afbryder sin undervisning 
for at skælde ud. Det stresser læreren og giver dårlig stemning på 
hele holdet. Og konflikterne opstår tit i situationer, hvor den ene 
part føler sig ydmyget. Det kunne jo være, at eleven selv syntes, 
han havde en god grund til at skrive beskeder. Men lad være med 
at gå ind i den diskussion. Aftal nogle klare retningslinjer med ele-
verne, for eksempel at telefonerne bliver inddraget, hvis de ikke 
er slukket i timerne.

- Der skal være en klar linje, og den skal lærerne være enige om 
at følge. Det er sådan, de opnår respekt hos eleverne. Ved at stille 
tydelige krav og være konsekvente, når reglerne bliver overtrådt. •

{  af signe lukowski -  foto: Mikkel Østergaard }

Udgivelsen indeholder tankevækkende og letlæselige noveller 
opdelt i følgende emner:
• Being different/bullying  • Relationship
• Discrimination • War or survival
• Psychologically different  • Identity
• Children-parent

Teksterne henvender sig emnemæssigt til unge kursister. Der 
er oplæsning af teksterne ved native speakers og lytte øvelser 

i form af  paneldiskussioner. Teksterne består af noveller, 
sagprosatekster og aktiverende caseopgaver. Der er et om-
fattende opgaveapparat. 

Alastair Henry
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oplæsninger ved native speakers. Opgaver træner læse- og 
kommunikationsstrategier og skriftlighed og mundtlig præ-

sentation. Der er også mange interaktive opgaver til træning 
af ordforråd og grammatik. 

Lisbeth Jakobsen
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"Hvis lærerne ikke kan samarbejde, så udnytter eleverne det. 
Derfor er der nødt til at være en klar linje, som alle lærerne er 
enige om," fastslår Mikael Franck, der underviser i at undgå 
konflikter.
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lærerne på erhvervsskolerne skal løbe hurtigere. 
Fra 1. august 2015 skal eleverne nemlig have 
mere undervisning, uden at der ansættes flere 

lærere. Det fremgår af det forlig om en erhvervsud-
dannelsesreform, som regeringen den 24. februar ind-
gik med alle Folketingets partier på nær Enhedslisten.

I øjeblikket undervises eleverne i gennemsnit i 22,8 
klokketimer om ugen. Det tal skal øges til mindst 26 
timer. Det betyder, at eleverne i gennemsnit skal have 
mindst 3,2 klokketimer mere. Det svarer til mindst 14 
procent.

Lærerne skal altså levere mindst 14 procent mere 
undervisning. Det fremgår samtidig af forliget, at der 
ikke skal ansættes flere lærere. De ekstra timer skal 
derimod finansieres af de nye arbejdstidsregler, som 
blev presset ned over lærerne med lovindgrebet i læ-
rerlockouten sidste forår. Det betyder, at lærerne skal 
undervise mere.

Det er ikke anvist, hvor timerne skal tages fra, så det 
bliver formentlig fra forberedelsen. Det er vel også det 
eneste sted, der kan hentes mindst 14 procent mere 
undervisningstid. Det bekymrer Uddannelsesforbun-
dets formand:

- Det er fint med flere timer, hvis man samtidig sikrer 
kvaliteten i indholdet. Men hvis det er flere timer bare 
for flere timers skyld, så får det karakter af opbevaring 
frem for undervisning. Det skriger til himlen, at man vil 
lave et kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne, samtidig 
med at man forringer kvaliteten i undervisningen ved 
at skære i forberedelsen, siger Hanne Pontoppidan.

Det var blandt andet det, der fik Enhedslisten til 

at forlade forhandlingerne, umiddelbart inden forliget 
kom på plads.

- Vi forlod forhandlingerne, fordi vi ikke kan acceptere 
reformens omkostninger for lærere og elever. Reformen 
finansieres blandt andet ved at få lærerne til at løbe 
hurtigere, sagde Enhedslistens forhandler, Rosa Lund.

Uddannelsesforbundet mener i øvrigt, at der er 
mange positive elementer i reformen. Men der er også 
elementer og forudsætninger, som forbundet er stærkt 
kritisk over for. Uddannelsesforbundets holdning til re-
formen kan læses i formandens kommentar på side 4 
i dette blad.

Selve lovforslaget kommer til høring - blandt andet i 
Uddannelsesforbundet - dagen efter dette blad er gået 
i trykken. Høringsfristen er den 4. april, men med syv 
partier bag forliget og efter meget lange forhandlinger, 
bliver der næppe ændret andet end kommaer og trykfejl.

Loven skal træde i kraft den 1. august 2015, men 
muligvis vil et af elementerne i forliget - nemlig den 
kombinerede ungdomsuddannelse - blive sat i værk 
tidligere. I hvert fald forlyder det, at den får sin egen 
lov. Den kombinerede ungdomsuddannelse er en me-
get skrabet udgave af den fleksible ungdomsuddan-
nelse eller fleksuddannelsen, som der har været talt 
om i flere år, og som regeringspartierne ville have, den-
gang de var i opposition.

På de kommende sider gennemgås reformen i kort, 
grafisk form.

Læs hele forligsteksten og Uddannelsesforbundets  
kommentarer til de enkelte dele på uddannelsesfor-
bundet.dk •

Eud-reformen: 

lærerne skal  
løbe hurtigere

lærerne skal undervise mere og forberede sig mindre, når 
erhvervsuddannelsesreformen træder i kraft. Det vil modarbejde politikernes 
ønske om bedre kvalitet i undervisningen, mener Uddannelsesforbundet.
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Eud-reformen
– den korte udgave

Flere elever  
skal vælge  
en erhvervs- 
uddannelse  
direkte efter  
9. eller  
10. klasse. 

Flere skal  
fuldføre en  
påbegyndt   
erhvervs- 
uddannelse. 

Erhvervs- 
uddannelserne  
skal udfordre  
alle elever til  
at blive så  
dygtige,  
som de kan.

Tilliden til  
og trivslen på  
erhvervsskolerne 
skal styrkes.

  MÅL

Trivselsmålinger  

Unge der søgte en 
erhvervsuddannelse

Ambitiøs målsætning om 
mindste % andel

       Resultatmål

#1

#2

#3

#4
Der indføres et fælles resultatmål om øget trivsel, og der 
udvikles en fælles metode for trivselsmålinger.

Differentieret undervisning
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Et bedre  
ungdoms- 
uddannelses-
miljø

Enklere  
struktur

#1

#2

Erhvervsuddannelserne skal målrettes 
unge, der er under 25 år, så det bliver  
en ”rigtig” ungdomsuddannelse.

Undervisningen skal forankres 
i holdfællesskaber.

Erfaring med fælles campusmiljøer 
skal formidles.

Eleverne skal have 45 minutters 
motion og bevægelse hver dag 
som en del af undervisningen.

Ensartet grundforløb på 40 skoleuger  
- inden for 4 hovedområder:

Hovedforløb (typisk 3 år):
Eleven fortsætter på den valgte erhvervsuddannelse  – (107 forskellige)

Omsorg,  
sundhed og  
pædagogik

Omsorg,  
sundhed og  
pædagogik

20 skOlEUgEr 20 skOlEUgEr

kontor, handel 
og forretnings-
service

Fødevarer, 
jordbrug og  
oplevelser

Teknologi,  
byggeri og 
transport

Før var der 12 erhvervsfaglige fællesindgange

Grundforløbet består af 2 dele:

1. 2.

•   Forbeholdt de unge, der kommer 
direkte fra 9. og 10. klasse.

•   Erhvervsuddannelsen vælges 
ved slutningen.

•   Unge, der ikke begynder inden 
for et år efter 9. eller 10. klasse, 
skal begynde direkte på 2. del.

•   Uddannelsesspecifikke fag in-
den for det valgte hovedforløb.

•   Omvalg af erhvervsuddannelse: 
Elever skal ikke gennemføre 1. 
del igen, men kan starte direkte 
på 2. del.

  INDHOLD
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klare  
adgangskrav

styrket  
uddannelses- 
garanti

Målrettede  
tilbud, så alle 
unge får en  
uddannelse

#3

#4

#5

Tre muligheder for at få adgang til at påbegynde en erhvervsuddannelse:

To alternative muligheder for adgang til en erhvervsuddannelse - i særlige tilfælde

Baseret på prøve og/eller  
samtale

Forsøg med betinget optag  
og faglige kursusforløb

•   Elever med gennemført grundforløb sikres at kunne færdiggøre uddannelse, 
hvis de kommer ind på en uddannelse med skolepraktik (hvis kravene til 
egnethed, geografisk mobilitet og aktiv praktikpladssøgning er opfyldt).

•   Elever på en uddannelse uden skolepraktik, der har gennemført 
grundforløbet, sikres et tilbud om optagelse på 2. del af grundforløbet  
i en uddannelse med skolepraktik eller en uddannelse uden praktik og  
med mest mulig godskrivelse af allerede beståede elementer. Tilbuddet 
gives op til 2 gange.

Ny målrettet linje i 10. klasse,  
der skal gøre eleverne klar til  
at begynde på en 
erhvervsuddannelse.

Ny kombineret ungdomsuddannelse for 
unge under 25 år, som ikke kan tage en 
almindelig ungdomsuddannelse. Den 
unge får titlen af ”erhvervsassistent” 
inden for et bestemt jobområde.

Helhedsvurdering

  kombineret Ungdomsuddannelse

Erhvervs- 
uddannelse
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styrkelse af 
produktions-
skolernes rolle

Mere  
undervisning

kvalitets- 
initiativer

Fortsat indsats  
for praktik- 
pladser

Ny erhvervs-
uddannelse 
for voksne, der 
er fyldt 25 år 
(euv)

#6

#7

#8

#9

#10

•   Produktionsskolerne skal spille en central rolle som koor-
dinerende udbyder af ”kombineret ungdoms-uddannelse” 
(eller indgå i de lokale institutionssamarbejder, der  
udbyder uddannelsen).

•   Deres muligheder for at målrette produktionsskoleforløb 
skal styrkes.

•   Målrettet til unge, som er motiveret for en erhvervsrettet  
uddannelse, men har brug for almen opkvalificering og 
meritgivende kombinationsforløb for at kunne optages i 
en erhvervsuddannelse.

•   Produktionsskoleloven ændres for at efterkomme de  
nye tiltag.

Minimumstimetal på 25  
klokketimer om ugen i 2015  
og 26 klokketimer om ugen  
fra 2016 og frem, svarende  
til knap 35 lektioner.

•  Mulighed for niveaudeling og talentspor
•  Eux indføres på flere uddannelser
•  Efteruddannelse af underviserne

Erhvervsskolerne får større økonomisk incitament 
til at finde praktikpladser frem for skolepraktik.

•   Voksne med mindst 2 års relevant  
erhvervserfaring skal tage en euv uden  
grundforløb og uden praktik.

•   For den voksne med erhvervserfaring,  
der er kortere eller ikke relevant, bliver 
varigheden af grundforløbet og praktikken 
reduceret på euv.

•   Voksne uden hverken erhvervserfaring  
eller tidligere uddannelse skal starte på 
grundforløbets 2. del.

Klokketimer

kombineret  
Ungdoms- 
uddannelse
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kETil AMTrUP, kOlD COllEgE

Hvad er det bedste ved reformen?
- Det er godt, at man laver fire ind-
gange i stedet for de nuværende 
12. Hvis man ikke kan få en lære-
plads på den uddannelse, man har 
valgt, kan man vælge en anden ud-
dannelse uden at skulle starte helt 
forfra på grundforløbet.

- Jeg synes også, det lyder spæn-
dende med mere eux, også fordi jeg 
selv kan undervise i dansk på det ni-
veau. Eux'en bliver et kvalitetsløft og 
gør det muligt for eleverne at tage 
en højere uddannelse.
Hvor ser du den største  
udfordring?
- Jeg kan ikke se, hvordan vi skal 
kunne undervise alle de ekstra timer, 
når der ikke bliver afsat flere mid-
ler og ikke bliver ansat flere lærere. 
Det hænger ikke sammen med, at 
man ønsker et kvalitetsløft.
Hvad synes du om adgangskra-
vet på 02 i dansk og matematik?
- Jeg synes, det er en god idé, men 
man skal kalde det det rigtige. Hvis 
man kalder det en frasortering, er 
det skidt, men hvis man opfatter 
det som et signal om, at det faktisk 
kræver noget at tage en erhvervs-
uddannelse, er det en god ting. 
Og så mener jeg, der skal være de 
samme adgangskrav til gymnasiet 
og erhvervsuddannelserne, for det 
skal ikke være en konkurrence mel-
lem uddannelserne om, hvem der 
er bedst. De skal være ligestillet. •

VOX POP:  
Hvad mener du 

om reformen?

FØR

ADGANGSKRAV:
Opfyldelse af folkeskolelovens 

undervisningspligt.
 Adgang umiddelbart efter 9. 
eller 10. klasse: Eleven skal 
erklæres uddannelsesparat 

af Ungdommens 
Uddannelsesvejledning

12 INDGANGE

Grundforløbet:
Forskellige varigheder

Valg af fagretning:
Ved uddannelsesstart

Valg af uddannelse:
Efter 2 skoleuger

Omvalg:
Omvalg betyder, at mange elever 

gennemfører HElE grundforløb

Uddannelsesgaranti:
Afgrænset til en af de 12 

fællesindgange

NU

ADGANGSKRAV:
Være uddannelsesparat og have 
opnået et karaktergennemsnit på 
mindst 2 i dansk og matematik 
ved folkeskolens afsluttende 
prøver

4 HOVEDOMRåDER

Grundforløbet:
Ensartet varighed på ét år  
(40 skoleuger)

Valg af fagretning:
Efter 2 skoleuger

Valg af uddannelse:
Efter 20 skoleuger

Omvalg:
Er grundforløbets 1. del 
gennemført én gang, medfører et 
omvalg, at eleverne skal starte 
direkte på 2. del

Uddannelsesgaranti:
gælder hele spektret 
af uddannelser uanset 
hovedområde

  DE STØRSTE ÆNDRINGER

{  af signe lukowski -  foto: Hung tien vu }
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sørEN BErg, AArHUs TECH

Hvad er det bedste ved reformen?
- At der kommer fokus på erhvervs-
uddannelserne og på, at der skal flere 
igennem. Jeg synes, det er godt, at man 
har sat nogle mål for, hvor mange der 
skal vælge en erhvervsuddannelse, li-
gesom man har på videregående ud-
dannelser.
Hvor ser du den største udfordring?
- Det bliver at lave et grundforløb, som 
gør det attraktivt for målgruppen at 
vælge en erhvervsuddannelse frem for 
gymnasiet. De skal møde en faglighed 
fra dag et og præsenteres for en anden 
læringsform, end de er vant til fra folke-
skolen. Hvis man kun lægger bløde fag 
ind, så holder det ikke. Der skal værk-
tøj med i undervisningen.
Hvad mener du om, at eleverne skal 
have flere timer?
- Det ville være rart med nogle klare 
kvalitetsmål, som ikke bare handler 
om, hvor mange timer eleverne skal 
have, men om indholdet i undervisnin-
gen. Det, som skal gøre uddannelsen 
attraktiv, skal hentes hjem med mere 
undervisning, men uden flere ressour-
cer. Mange skoler vil se det her som en 
spareøvelse. Og næste år drejer man så 
yderligere en gang på skruen. •

iNgEr DAHl NissEN, EUC lillEBælT

Hvad er det bedste ved reformen?
- Når eleverne kommer direkte fra 
grundskolen, kan man have dem et 
helt år. Det giver mulighed for at putte 
mere almen faglighed ind, men også at 
arbejde mere med holdningsdannelse 
og ruste dem til både arbejdslivet og 
voksenlivet. Ulempen er så, at det kun 
gælder dem, som kommer direkte fra 
skolen; de lidt ældre elever kan have 
samme behov, og det er synd, at man 
ikke tilgodeser det.

- Mere holddannelse er også en rigtig 
god ting, for det er med til at skabe et 
godt studiemiljø. Eleverne skal indgå i 
fællesskaber på deres arbejdsplads se-
nere hen, så det er fint at opleve fæl-
lesskabet allerede på skolen. 
Hvor ser du den største udfordring?
- Lige nu har vi bare nogle overordnede 
strategier, men vi ved ikke, hvad refor-
men mere konkret skal indeholde. Før-
ste del af grundforløbet skal være me-
get bred, men samtidig nærværende og 
meningsfyldt. Og den skal tilgodese 
elevernes mange forskelligheder. Vi 
mangler den vejledning, der skal følge 
med lovteksten.
Hvad mener du om, at eleverne skal 
have flere timer?
- Set fra elevernes synspunkt er det 
godt. Men det må ikke blive opbeva-
ring. Hvis de ekstra timer kan give en 
større rutine eller på anden måde er 
meningsfyldte for eleverne, så er det 
en god ide. Det er mere måden, man 
gør det på. Der følger ikke noget med, 
de samme lærere skal bare løfte mere. 
Og det er et problem. •

Hvad er det bedste ved reformen?
- At de unge, som kommer direkte fra 
folkeskolen, får et bredere og dybere 
kendskab til erhvervsuddannelsessyste-
met. De får nu mulighed for rent prak-
tisk at få afprøvet mere end bare de-
res drømmeuddannelse, inden de væl-
ger retning.
Hvor ser du den største udfordring?
- Vi har nogle uddannelser, hvor ele-
verne skal igennem et nåleøje bare for 
at komme ind på grundforløbet, fordi 
der kun er et bestemt antal pladser. Vil 
man fortsætte med kvotebegrænsnin-
gen dér? For hvis de elever, der kom-
mer ind, så mod forventning ikke får en 
praktikplads, kan de ikke fortsætte på 
hovedforløbet, og så har de brugt et af 
deres tre forsøg. Det er meget bekym-
rende, hvis man slipper dem igennem 
det første nåleøje til deres drømmeud-
dannelse, men ikke giver dem garanti 
for at kunne gennemføre.
Hvad mener du om adgangskravet 
på 02 i dansk og matematik?
- Jeg er bestemt fortaler for at hæve det 
faglige niveau, men man kan sagtens 
være en dygtig frisør, selv om man ikke 
kan læse en avisforside. Vi har mange 
muligheder for at støtte de svage ele-
ver under uddannelsen i dag, så de en-
der med at blive gode håndværkere. 
Jeg har været en stolt faglærer, når 
jeg har mødt en elev med 00 i alt og 
har fået en fantastisk dygtig praktiker 
ud af det. Med adgangskrav afskærer 
man de svage elever fra at få den suc-
cesoplevelse, og det synes jeg er trist. •

HjørDis sTEiNMETz, CPH WEsT
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Det er nemt at teste dine kursister online
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Tekster og genrer Læsning Disponering Grammatik Ord og betydning

Vælg mellem forskellige  
resultat visninger:

Søjlediagram

Kompetencespind

Flyt fokus fra rettearbejde til en 
målrettet indsats
Med Screening foregår testen  online, og som 
lærer, studie- eller læsevejleder får du resultatet  
direkte. Testresultaterne kan deles med øvrige 
faglærere og teams.

Test i fagene:
• Dansk
• Dansk som andetsprog
• Engelsk
• Matematik.

Tilpas screening og test til forskellige  klasser 
og kursister. Test bl.a.:
• ordforråd
• læse- og lytteforståelse
• grammatik
• tal og algebra
• geometri
• funktioner.

Lydfiler, grafik og billeder indgår i de forskellige 
screeninger.

Lagkagediagram

”Screeningen var overskuelig for eleverne. Resulta-
terne gav et klart fingerpeg om, hvem der havde 
grammatiske problemer.

Brugerkommentar

”Så fik vi gang i den elektroniske screening, som 
jo bare er en leg at komme i gang med.

Brugerkommentar

screening.systime.dk

 Se priser og licenser på systime.dk
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Se også vores Screening – Læsning/stavning og 
Screening – Matematikvanskeligheder.
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Lærere dømt 
i injuriesag

{  af signe lukowski }

fire tidligere ansatte på Projektskolen Casa Blanca er blevet 
dømt for injurier mod skolen og skolens ejer.

Næsten to år efter de blev bortvist fra deres daværende 
arbejdsplads, Projektskolen Casa Blanca i Valby, er fire lærere nu 
blevet dømt til at betale store beløb til skolen og dens ejer, Martin 
Erlund. Københavns Byret har afgjort, at lærerne i alt skal betale 
110.700 kroner i godtgørelse og sagsomkostninger.

Baggrunden for sagen var en mail, som lærerne skrev til en 
række af skolens samarbejdspartnere umiddelbart efter deres 
bortvisning i begyndelsen af maj 2012. I mailen beskrev lærerne 
baggrunden for bortvisningen og gjorde opmærksom på en række 
problemer på Casa Blanca: blandt andet en mangelfuld bered-

skabsplan, at de ikke fik løn under ferie samt konkrete anklager 
mod skolens ejer.

Senere på dagen sendte lærerne en ny mail ud, hvor de und-
skyldte og trak deres anklager tilbage. Men Martin Erlund valgte 
alligevel at lægge sag an mod de fire lærere for injurier. Det skete 
dog først i marts 2013, og lærernes advokat mente derfor, at kra-
vet om godtgørelse var forældet, fordi sagen var anlagt for sent.

Dommen overrasker i Uddannelsesforbundet, som har bistået 
lærerne i sagen:

- Vi mener, at dommen er alt for hård i forhold til det, der er 
sket. Derfor har vi besluttet at anke dommen til landsretten, siger 
vicesekretariatschef Jens Erik Dam. •

baggrund

De ansatte på Projektskolen Casa Blanca ønsker en overenskomst og henvender sig 
derfor til Uddannelsesforbundet, som efterfølgende forsøger at lave en aftale med sko-
lens ledelse. Men ejer Martin Erlund nægter at indgå overenskomst før tidligst i som-
meren 2014, og frustrationerne breder sig blandt medarbejderne. Det kulminerer den 
2. maj 2012, hvor fem lærere om morgenen meddeler ledelsen, at de nedlægger arbej-
det for at holde fagligt møde. Samme eftermiddag bliver de alle bortvist fra skolen.

Du kan læse mere om sagen i Uddannelsesbladet fra august 2012.

Uddannelsesbladet
8

2012aUgUst

FYRET
da de ville have en 

overenskomst
Alle løber fra ansvar 
for kanon-underskud

Minister vil have 
flere spor på eud

OK-teMAer på plAds
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Randager 90, 2620 Albertslund
7020 2810, forlaget@synope.dk
www.synope.dk

BEGYNDERSYSTEMER

Til modul 1 og 2 og ’Arbejds-
markedsrettet Dansk’

DU3:
På vej til dansk – trin for trin
Videre mod dansk – trin for trin

DU2:
Vi taler dansk 1

DANSK UDTALE

BREVE/SKRIFTLIG 
FREMSTILLING

DANSK  
TALESPROG

Alle bøger er velegnede ved klasseundervis-
ning, differentieret undervisning, selvstændigt 
arbejde, gruppe- eller pararbejde.

Læs mere på www.synope.dk
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I  
Struer Kommune har man 
brugt samarbejdsudvalget 
til at indgå en aftale om ar-
bejdstid for lærerne, skriver 
FTF i sit nyhedsbrev. Og man 
foreslår denne model også til 
andre, nu hvor de lokale for-
handlingsudvalg er afskaffet. 
Det lyder umiddelbart som en 
logisk mulighed, men måske 

er det alligevel værd at kende til de største 
forskelle på overenskomst- og samarbejds-
udvalgsmodellen, inden man eventuelt også 
overvejer at sætte for eksempel arbejdsti-
den på som et ekstra dagsordenspunkt på 
næste SU-møde.

Helt grundlæggende er der en slags gra-
duering af, hvor forpligtende en aftale er, 
og hvem den indgås af.

1.En egentlig aftale er en del af 
en overenskomst eller lokale af-
taler, der er indgået med hjem-
mel i en overenskomst mellem 

tillidsrepræsentant og ledelse. I det fagrets-
lige system har tillidsrepræsentanten (TR) 
aftaleret og forhandler sammen med ledel-
sen en aftale, som gælder den faggruppe, 

som TR’en er valgt af og repræsenterer. 
Begge parter skriver under på aftalen. Det 
vil sige, at hvis den ene part bryder afta-
len, kan den anden forfølge den fagrets-
ligt. I aftalesystemet er der helt klare reg-
ler for, hvordan man håndterer fortolknin-
ger og brud på overenskomstområdet, og 
i sidste ende betyder det, at uenighed kan 
løses ved en faglig voldgift, og at en afgø-
relse er bindende. Straffen er næsten altid 
en bod – det vil sige penge, der ryger den 
ene eller anden vej.

2.Retningslinjer eller principper 
– ofte af mere personalepoli-
tisk karakter – er tit det, man 
forhandler sig frem til i SU/

MED-regi. I samarbejdsudvalgene sidder 
ofte også de tillidsvalgte, men ikke nød-
vendigvis tillidsrepræsentanten, og ved-
kommende repræsenterer ofte flere fag-
grupper. Det betyder, at den SU-valgte som 
hovedregel skal lave retningslinjer, der til-
godeser alle. I samarbejdsudvalgsregi kan 
uenigheder også behandles ved en vold-
gift, men dels sker det sjældent, og dels er 
mulighederne for sanktioner langt svagere 
end i det fagretlige system.

Det har jeg 
aldrig sagt!
{  af dortHe PlecHinger }

kan samarbejdsudvalg, Med- og Mio-udvalg bruges til at forhandle nye regler for arbejdstiden, nu 
hvor det overenskomstmæssige aftalesystem er ændret? Selv om det ofte er de samme tillidsvalgte, der 
sidder begge steder, er der afgørende forskelle på de to systemer, og det viser sig især ved uenighed.



Det har jeg 
aldrig sagt!

3.Drøftelser, snakke og forståelser 
med videre er ”aftaler”, hvor der 
ikke skrives noget forpligtende 
ned. Her gælder der ingen reg-

ler for, hvordan uenighed skal behandles.

Hvem har det sidste ord?
I en bedre verden, hvor alt foregår i rørende 
enighed mellem parterne på arbejdsmar-
kedet, kan forskellene mellem de to syste-
mer være lige meget. Men i den virkelige 
verden er der meget ofte konflikter om af-
taler, og her viser praksis, at der er store 
forskelle på, hvor ofte de behandles i de 
to systemer, og hvordan de tackles: Af Ar-
bejdsrettens årlige status fremgår det for 
eksempel, at der hvert år afgøres lidt under 
tusind sager om uenigheder om fortolknin-
gen af overenskomster og klager over brud 
på samme med bod og pålæg om at betale 
til den anden part. I samarbejdsmodellens 
ankesystem på det statslige område, Sam-
arbejdsnævnet, har man kun afgjort seks 
sager siden 2006 (der findes ikke et tilsva-
rende nævn på det kommunale område). I 
kun én af disse sager er bods-kortet ble-
vet trukket, men her var sagen forældet, og 
generelt for afgørelserne her er, at ja, le-

delsen har ikke informeret i tide, som den 
burde, men nu har den fået at vide, at det 
skal den gøre fremover.

Det vil sige, at mens der i det overens-
komstmæssige aftalesystem er en ligevær-
dighed i forhold til at indgå en aftale mel-
lem to parter og udbredte økonomiske straf-
muligheder, hvis aftalerne ikke bliver over-
holdt, koster det tilsyneladende ikke noget 
for ledelsen at glemme samarbejdets ånd i 
samarbejdsudvalgene. Og faktisk fremgår 
det meget tydeligt af den nye samarbejds-
aftale i staten fra sidste år, at ”Det kræver 
enighed mellem parterne i samarbejdsud-
valgene at fastlægge retningslinjer. Kan der 
ikke opnås enighed, fastsætter ledelsen de 
nødvendige retningslinjer”. Med andre ord: 
Begge parter skal i princippet være enige, 
men er de ikke det, er det ledelsen, der får 
det sidste ord.

Hvad kan så bruges til hvad?

1.Aftaler om, hvorvidt man for ek-
sempel skal arbejde derhjemme 
eller have fleksordninger, er no-
get, man kan forhandle mellem 

tillidsrepræsentant og ledelse. Det munder 
ud i en aftale med eksempler på, hvad der 

ligger i aftalen, og den er skrevet under af 
begge parter.

2.SU-systemet kan sagtens sup-
plere overenskomstaftaler med 
retningslinjer for, hvilke princip-
per der skal gælde for for ek-

sempel arbejdstidens tilrettelæggelse. De 
vil typisk handle om arbejdsbelastningen 
og den praktiske hverdag. Det kan for ek-
sempel hedde: ”Hos os undgår vi at dele 
arbejdstiden, eller vi tilgodeser så vidt mu-
ligt børnefamilierne, når vi skal fordele af-
tenarbejde”.   
   

3.Men pas på med mundtlige af-
taler a la ”vi har en fælles for-
ståelse af ...”. Det er en meget 
luftig aftale, som – hvis man 

bliver uenige – kan udvikle sig rigtig dår-
ligt, men hvor man ikke har noget sted at 
gå hen med sin klage. Disse forståelser 
kan især ikke anbefales, hvis samarbejdet 
på skolen er dårligt. •

Siden 2006 er seks sager afgjort i det statslige Samarbejds-
nævnet. De fem handlede om manglende orientering fra ledel-
sens side om økonomi eller ændringer med videre, én handlede 
om forståelsen af ferieaftaler. Kun i én af sagerne pålægges  
arbejdsgiveren en bod, men den frafaldes, da sagen er foræl-
det. I fire af sagerne henstilles det, at arbejdspladsen ”frem-
adrettet” arbejder på et bedre samarbejde.

Fra 2006 til 2012 (de seneste tal) er der hvert år kommet lidt 
under tusind afgørelser i Arbejdsretten (samt Tjenestemands-
retten og Den Kommunale og regionale Tjenestemandsret). I 
2006 var der 859 afsluttede sager, i 2012 var der 909 sager. 
Langt størsteparten af sagerne er indbragt af lønmodtager- 
organisationerne.
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"Jeg har svært 
ved at se, at 

SU kan bruges 
som et værktøj 

til løn"

der er meget stor forskel 
på, hvad der kan diskuteres 

i hvilket rum, mener 
Ole Minnet fra Roskilde 

Tekniske Skole. Han er dels 
fællestillidsrepræsentant, 

dels medarbejdervalgt i 
samarbejdsudvalget. Alligevel 

er man i regionen gået i gang 
med at undersøge, om SU kan 

bruges bedre og mere.

{  af dortHe PlecHinger }
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D
et vil være synd at sige, at vi har brugt 
MIO-udvalget til særligt meget – det vil 
sige det udvalg, hvor samarbejdsudvalg 
og sikkerhedsgruppe er lagt sammen. 
Det erkender fællestillidsrepræsentant 
Ole Minnet fra Roskilde Tekniske Skole. 
Men det bliver der efter al sandsynlig-
hed ændret på fremover:

- Samarbejdsudvalget kan blive ste-
det, hvor man hænger ledelsen op på 

nogle krav om dialog og samarbejde, siger han med henvisning 
dels til de helt nye spilleregler efter lovindgrebet i lærerlockouten 
sidste år og dels til, at man faktisk allerede har drøftet på regions-
mødet, hvordan man derfor eventuelt kan bruge samarbejdsudval-
get mere og bedre fremover.

Men selv om Ole Minnet er åben over for, at man som i Struer 
Kommune bruger samarbejdsudvalget som et forum til at forhandle 
områder, der før har ligget i de lokale forhandlingsudvalg, er han 
også skeptisk. Der har aldrig været tradition for at bruge samar-
bejdsudvalget til forhandlinger om for eksempel arbejdstid på de 
tekniske skoler. Der er meget store forskelle på det og overens-
komstsystemets forhandlingsmuligheder, og han har svært ved at 
se, at samarbejdsudvalget skulle være en velegnet erstatning for 
at diskutere løn- og arbejdstid:

- Hos os er vi heldigvis i god dialog med ledelsen, så der har vi 
indtil videre ikke haft behov for at sætte samarbejdsudvalget i spil 
i forhold til at diskutere vilkår om arbejdstid. Men efter 1. august 
har vi jo ingen forhandlingsret længere. Så altså, jeg er med på, at 
samarbejdsudvalget kan blive et sted, hvor man kan sætte nogle 
ting i spil. Men vi har jo slet, slet ikke den samme indflydelse der, 
som vi havde med lokalaftalen. Der står direkte, som jeg læser 
det, at det ikke er her, man diskuterer den slags, og at hvis man 
er uenige i samarbejdsudvalget, er det ledelsen, der bestemmer.

Den største forskel er altså, at man helt overordnet ikke har 
nogen decideret forhandlingsret længere – og den får man heller 
ikke i samarbejdsudvalget. Men derudover er en af forskellene, at 
det er – eller hidtil har været – tillidsrepræsentanten, der har sid-
det alene sammen med ledelsen og drøftet lokalaftaler, mens det 
er hele skolens personalegruppe, der sidder i samarbejdsudvalget:

- Det er en kæmpe forskel, som jeg ser det. De andre vil jo nok 
blive en anelse trætte i legemet, hvis Uddannelsesforbundet hele 
tiden fører sig frem med deciderede emner til forhandling, mener 
Ole Minnet, der sidder i MIO-udvalget sammen med blandt andre 
tillidsrepræsentanter for AC, HK og det tekniske personale. Han 
har derfor måttet give sig selv mundkurv på en gang imellem for at 
give plads til de andres problemstillinger. For eksempel i forhold til 
bekymringerne om OK-13, siger han og tilføjer, at det punkt i aller-
højeste grad ofte har fyldt hele rummet på MIO-mødet:

- Nogle gange har jeg efter møderne tænkt, at hold da op, det 
må være lidt sejt for for eksempel vores HK’ere at høre på det 
her. De vilkår, som vi brokker os over nu, har de jo arbejdet med i 
årevis, siger han og tilføjer, at samarbejdsudvalget derfor først og 
fremmest kan være et udmærket sted at drøfte blandt andet per-
sonalepolitik og trivsel.

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

Kunne du forestille dig nogle områder inden for arbejdstidsreg-
lerne, det ville falde naturligt at diskutere på MIO-plan?

- Ja, det kunne jeg godt, og det vil jeg helt klart prøve. Vi er jo 
en stor skole med mange forskellige afdelinger. I øjeblikket bli-
ver der lagt op til, at den forskellighed skal blive ved at eksistere. 
På MIO-mødet kunne jeg godt finde på at tage op, om det ikke er 
hensigtsmæssigt, at der bliver en ens procedure på hele skolen. 
Vi skal jo til at lave årsplaner – eller årsopgaveoversigter for med-
arbejderne – og skitser til det kunne være noget, vi tog op her.

- Men jeg har svært ved at se, hvordan samarbejdsudvalget 
skulle erstatte det, vi havde, og især på de skoler, hvor samar-
bejdsklimaet i forvejen er vanskeligt. Der tror jeg slet ikke på. Vi 
er så heldige, at vi har en god dialog med vores ledelse her, men 
i det øjeblik, det spidser til, tror jeg ikke, at det kan ændre særligt 
meget, at jeg tager noget op i samarbejdsudvalget. •



Løsningen kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk

Pausenl l

Humoristisk sans dør ud, når du bliver 52 år

Forskere har fundet ud af, hvorfor gamle mænd bliver gnavne. San-
sen for humor begynder nemlig at svigte, når man runder de 52 år. Og 
mænd bliver mere vrisne end kvinder.

Det er den engelske avis The Telegraph, der ifølge Ekstra Bladet 
formidler den opsigtsvækkende sandhed. De har den fra engelske for-
skere, der har undersøgt, hvor meget vi griner i løbet af livet. For ek-
sempel griner teenagere dobbelt så meget som folk i 50'erne. Og børn 
griner i gennemsnit 300 gange om dagen.

Men hurtigt bliver det mere trist. Allerede som teenager griner man 
kun seks gange dagligt, og i 20'erne bliver det kun til fire gange. Så 
kommer der en lille stigning i 30'erne, hvor de fleste har små børn, 

men til gengæld bliver det trist i 50'erne, hvor vi kun griner tre gange 
hver dag. Og endnu kedeligere, når vi runder de 60 år og kun gider 2,5  
gange. Og det selv om en sund latter er godt for helbredet.

Latter udløser for eksempel endorfiner, og blot en lille latter hver dag 
kan reducere stressniveauet, siger en af forskerne, doktor Harbidge.

Så måske læger skulle udskrive recepter på Gøg og Gokke-film til 
ældre mænd...
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SUDOKU LET SUDOKU SVæR

Eud-reformen skal finansieres ved, at lærerne leverer mindst 14 procent mere undervisning.  
Men der er ingen anvisning på, hvor de timer skal komme fra.



LB Foreningen F.M.B.A. afholder ordinær general
forsamling på adressen: Kompagnistræde 39, 
1208 København K i Kompagnisalen.

Tidspunkt: Lørdag den 26. april 2014, kl. 10.00.

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning, herunder med  

redegørelse for driften i datterselskabet  
LB Forsikring A/S

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrap
porten for 2013

4. Beslutning om anvendelse og fordeling af 
årets overskud i henhold til den godkendte 
årsrapport

5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af  
foreningens vedtægter. Det er bestyrelsens 
opfattelse, at vedtægtskravene om brug af 
medlemsblade mv. til offentliggørelse af diverse 
forhold relateret til foreningens virksomhed 
er utidssvarende i forhold til nutidens kom
munikationsformer. Det drejer sig om § 8, 13 
afsnit: vedrørende meddelelse om valg  
af delegerede, § 8, 12. afsnit: vedrørende 

LB Foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring (en del af LB Forsikring A/S).

Materialet vil også kunne findes på 
www.lbforeningen.dk under menupunktet
 ”Om LB Foreningen” under punktet 
”Generalforsamling”.

Adgang til generalforsamlingen har samtlige  
delegerede, der tillige har stemmeret.
Endvidere har medlemmer af Lærerstandens 
Brandforsikring ret til at overvære generalforsam
lingen og tage ordet der, dog uden stemmeret.

Anmeldelse om overværelse af generalforsamlingen 
skal være LB Foreningen F.M.B.A., Direktions
sekretariatet, i hænde, senest tirsdag den 22. april 
2014, hvorefter adgangskort vil blive tilsendt.

LB FORENINGEN F.M.B.A.
Farvergade 17
1463 København K

På bestyrelsens vegne
Carsten MørckPedersen
Formand

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

meddelelse om valgresultatet og § 10, 3. 
afsnit: vedrørende indkaldelse til generalfor
samlinger. Det foreslås, at annonceringen 
fremover sker via foreningens hjemmeside.

6. Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af 
retningslinjer for LB Foreningens velgørende 
aktiviteter mv. jf. vedtægternes § 2

7. Godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen
8. Valg til bestyrelsen:

 I medlemsgruppe 1 er følgende på valg:
• Jørgen Stampe, som er villig til genvalg
• Finn Jellingsø, som er villig til genvalg

I medlemsgruppe 2 er følgende på valg:
• Kirsten Petry, som er villig til genvalg

9. Godkendelse af kandidat til valgområde 7 for 
medlemsgruppe 1  indstillet af valgudvalget, 
jf. vedtægternes § 8A

10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Senest 14 dage før generalforsamlingen vil dags
orden og årsrapport samt forslag til vedtægts
ændringer m.v. være fremlagt til eftersyn for med
lemmerne på selskabets kontor. 

Meddelelse om

Indkaldelse til generalforsamling - Uddannelsesbladet_178x111.indd   1 03-03-2014   08:29:17

IF N A L C A L L
AlfA Travel er ekspert i skolerejser, og vi laver tilpassede 
tilbud til hver enkelt gruppe. Vi arrangerer skolerejser til 
det meste af verden. HUSK! AlfA Travel er et dansk, uaf-
hængigt og privatejet rejsebureau.

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

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

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

2.198,-4 dage med fly fra kr.ISLAND | 

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

Håndværkersex på skoleskemaet
I forbindelse med eud-reformen foreslår foreningen Sex og Samfund, at 
seksualundervisning skal være obligatorisk på erhvervsskolerne. Og under-
visningsminister Christine Antorini er positiv over for ideen.

- Jeg vil sikre, at der afsættes plads til det i de nye grundforløb på er-
hvervsuddannelserne, skriver hun til Politiken.

Skolelederne synes dog, det er en dårlig idé:
- Der er tale om et kort grundforløb, hvor vi i forvejen har rigeligt at se til. 

Den type opgaver varetages i forvejen af folkeskolen og bør vel også primært 
ligge hos forældrene, siger direktør Lars Kunov fra Danske Erhvervsskoler.

Sex og Samfund mener derimod, at god seksualundervisning vil styrke 
de unges trivsel og støtte formålet med at få flere gennem uddannelsen.

- Seksualundervisning på erhvervsskoler handler i høj grad om identitet, 
relationer, venskaber, seksualitet, kærester, grænser og så videre. Vi ved fra 
lærerne, at det er noget, som mange af deres elever tumler meget med, si-
ger projektleder Morten Emmerik Wøldike.

Mere pension  
til unge lærere
Lærere med pensionsopsparing i Lærernes Pen-
sion (LP) kan se frem til cirka fem procent eller 
op til 10.000 kroner mere om året i pension, skri-
ver LP i en pressemeddelelse. Pensionskassen har 
nemlig sat omkostningerne ned og hævet depot-
renten. Prisen for invalidedækning er også sat ned.

- Jo længere tid, der er til pensionsalderen, jo 
længere tid har de lavere omkostninger og høje-
re renter naturligvis til at få effekt. Men alle vores 
medlemmer får glæde af de bedre forhold, siger 
LP's direktør Paul Brüniche-Olsen.

220.000
kroner fik Opgang 2 i Aarhus, da LB-Fonden ud-
delte 1.076.000 kroner til "alment velgørende for-
mål inden for undervisningsområdet". Det var årets 
største beløb, og det gik til projektet 17 i 17, der 
skal fokusere på bedre formidling til unge i forbin-
delse med valg og fravalg af ungdomsuddannelse 
- især for at skabe positive billeder om erhvervs-
uddannelser og håndværksfag. Pengene skal bru-
ges til at producere film.

David Jørgensen fra Vanløse fik 42.000 kro-
ner til et projekt med undervisningsdifferentiering 
i dansk som andetsprog. Det går ud på at lave kor-
te videovejledninger, som elever kan arbejde med 
i eget tempo, og læreren kan bruge tiden på pæ-
dagogisk arbejde med de enkelte kursister. Støt-
ten går til arbejdstid på projektet.

LB-Fonden er stiftet af Lærerstandens Brand-
forsikring, og denne gang var der især fokus på it 
i undervisningen. Læs mere på lb.dk

Løb dig til nyt job
A-kassen FTF-A sætter fokus på sammenhængen mellem motion og sund-
hed samt karriereudvikling og jobsøgning. Derfor inviteres a-kassens med-
lemmer i hovedstadsområdet til at være med i en ny løbeklub, hvor man 
også kan møde en række foredragsholdere.

- I løbeklubben får FTF-A's medlemmer en chance for at møde arbejds-
givere, skabe netværk, få jobsøgningstips og blive inspireret fra nogle af 
Danmarks bedste foredragsholdere. Alt sker med løbeskoene på, siger FTF-
A's direktør Michael Darmer.

Løberne mødes hver tirsdag klokken 18 ved FTF-A i Snorresgade på 
Islands Brygge og løber fem kilometer sammen på Amager Fælled. Og alle 
kan være med - både begyndere og maratonløbere - man vælger nemlig 
selv sit tempo.

På alle løbedage står rådgivere klar med vand, frugt, gode råd og spar-
ring. Og på nogle løbedage suppleres der med foredrag af blandt andre 
Chris MacDonald, Claus Meyer, lægen Bente Klarlund Pedersen, verdens-
mester i kanoroning Arne Nielsson og Christian Kut Nielsen, der er direk-
tør i rekrutteringsfirmaet Mercuri Urval.

Læs mere på ftf-a.dk



Svar: 1) b,  2) 20 %,  3) på www.kopitilundervisning.dk

QUIZ FOR DIG, DER ER ANSAT PÅ EN ERHVERVSUDDANNELSE

1. HVEM får de penge, som uddannelsen betaler for kopiering af tekster og noder?
  a) Staten 
  b) Dem, der har skrevet og udgivet det kopierede materiale
  c) Bibliotekerne 

2. HVAD er den højeste procentandel en underviser må kopiere fra en bog?

3. HVOR på nettet kan man få oplysninger om kopiering af tekster og noder?                                                                       
                                                                                                                                                                        Se svarene nederst

Find flere spørgsmål og svar om kopiering af tekster og noder på

WWW.KOPITILUNDERVISNING.DK
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I 3 valgområder  skulle der vælges kandidater tilhørende henholdsvis folkeskole
området, medlemsgruppe 1, og undervisningsområdet uden for folkeskolen og 
andre medlemmer uden tilknytning til undervisningsområdet, medlemsgruppe 2. 
Valget er gældende for en periode på 4 år fra den 1. maj 2014.

Valgområde 7, Lolland-Falster inden for postnumrene 4800-4990
Der skulle vælges 2 delegerede for medlemsgruppe 1 samt 1 delegeret for 
medlems gruppe 2. 

For medlemsgruppe 1 har vi modtaget 1 kandidattilmelding til 2 pladser. Valgt ved 
fredsvalg blev:

 • Lærer Inger Mølgaard, Nykøbing F, medlemsgruppe 1.
 • Ledig plads 

Det af bestyrelsen nedsatte valgudvalg vil bistå med at finde en kandidat  
jf. vedtægternes § 8a. Denne kandidat skal efterfølgende godkendes på general
forsamlingen.

For medlemsgruppe 2 blev der ikke opstillet flere kandidater, end der skulle vælges. 
Valgt ved fredsvalg blev:

 • Pens. speciallærer Allan Sidor, Sakskøbing, medlemsgruppe 2.

Valgområde 8, Fyn inden for postnumrene 5000-5990
Der skulle vælges 3 delegerede for medlemsgruppe 1 og 2 delegerede for  
medlemsgruppe 2. For medlemsgruppe 1 blev der ikke tilmeldt flere  
kandidater, end der skulle vælges. Valgt ved fredsvalg blev:

 • Lærer Ole Eggert, Middelfart, medlemsgruppe 1.
 • Pens. skoleleder Allan Peterhänsel, Odense, medlemsgruppe 1.
 • Lærer Edmond Pedersen, Årslev, medlemsgruppe 1.

LB Foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring (en del af LB Forsikring A/S).

Inden for medlemsgruppe 2 var der kampvalg, idet der blandt 3 kandidater skulle 
vælges 2 delegerede. Valgt blev:

 • Tidl. forstander Jørgen Krongaard Christensen, Nyborg,  
  medlemsgruppe 2.
 • Forstander Esben Jensen, Svendborg, medlemsgruppe 2.

Desuden blev lektor Hans Hansen, Odense, valgt som 1. suppleant for  
medlemsgruppe 2.

Valgområde 9, Vest- og Sønderjylland inden for postnumrene 6000-6990
Der skulle vælges 3 delegerede for medlemsgruppe 1 samt 2 delegerede for 
medlemsgruppe 2. Inden for medlemsgruppe 1 var der kampvalg, idet der blandt  
5 kandidater skulle vælges 3 delegerede. Valgt blev:

 • Skoleleder Emma Pedersen, Esbjerg, medlemsgruppe 1.
 • Konsulent Bjarne Toft, Ribe, medlemsgruppe 1.
 • Lærer Kim Mousten Vestergaard, Tønder, medlemsgruppe 1.

Desuden blev pens. skolekonsulent Lars Madsen, Tinglev valgt som 1. suppleant  
og filialskoleleder Gunnar Jensen, Bredebro valgt som 2. suppleant begge for 
medlemsgruppe 1. 

For medlemsgruppe 2 blev der ikke opstillet flere kandidater, end der skulle vælges. 
Valgt ved fredsvalg blev:

 • Anbringelseskonsulent Bente Knudsen, Bredebro, medlemsgruppe 2.
 • Kommunikationschef Martin Bødker Krogh, Kolding, medlemsgruppe 2.

Venlig hilsen

Carsten MørckPedersen Anne Mette Toftegaard
Formand Adm. direktør

VALGRESULTAT
I oktober 2013 blev der udskrevet valg til LB Foreningens generalforsamling.

Valgresultat - Uddannelsesbladet_178x111.indd   1 28-02-2014   12:17:37
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når unge ledige tidligere skulle vejle-
des i Jobcenter Skelbækgade i Kø-
benhavn, oplevede de ofte at blive 

sendt rundt til flere forskellige afdelinger i 
huset, inden de fik fat i den rette beskæf-
tigelseskonsulent. De unge kommer nemlig 
tit forbi uden at have en fast aftale, og først 
efter en samtale med beskæftigelseskon-
sulenterne kan det afklares, hvilken hjælp 
de unge skal have.

I dag er tingene anderledes. Ledelsen 
bad nemlig medarbejderne om at nytænke 
deres arbejdsgange ud fra deres faglige 
ekspertise. Resultatet er, at der i dag sid-
der beskæftigelseskonsulenter ved indgan-
gen. De taler med de unge og finder ud af, 
hvordan man bedst kan hjælpe den enkelte.

Den nye struktur har både givet bedre 
service for borgerne, og det har gjort ar-
bejdsdagen nemmere for de ansatte i cen-
teret. Det er bare ét eksempel på, hvordan 
jobcentret har sat medarbejdernes faglig-
hed i højsædet og har brugt deres faglige 
indsigt og idéer til at finde bedre løsnin-
ger på jobbet.

For det er tid til at nytænke og moderni-
sere den offentlige sektor. Vi gør det godt, 
men som eksemplet fra Jobcenter Skelbæk-
gade viser, kan vi løse opgaverne smartere 
og bedre til gavn for både borgere og an-
satte. Derfor lavede regeringen i sommer 
en bred aftale med FTF, OAO, Akademi-
kerne, KL og Danske Regioner. En aftale 
om, hvordan vi gennem tillid, faglighed og 
samarbejde kan få mere moderne velfærd 
fremover. Men vi har brug for jer, hvis vo-
res mission skal lykkes.

I aftalen slår vi fast, at tillid, ledelse, fag-

ligt handlerum, samarbejde og afbureaukra-
tisering er vejen frem til en moderne offent-
lige sektor. Det har vi nedskrevet i syv prin-
cipper. Principperne handler om at bryde va-
netænkningen i det daglige og om at finde 
på nye måder at tilrettelægge arbejdet på.

Målet er at udvikle gode arbejdsplad-
ser med bedre ledelse og større plads til 
medarbejdernes faglighed. Det giver ef-
fektive løsninger og bedre velfærd. Det ly-
der måske som gammel vin på nye flasker. 
Men det er ret ambitiøst, for vi ønsker en 
kulturændring. I fællesskab skal vi tænke 
over nye og smartere måder at levere of-
fentlig service på ved at udnytte de mange 
gode kompetencer, I har.

Jeg ved, at I er dygtige og engagerede 
mennesker, der i hverdagen bruger jeres vilje, 
evner og lyst til at yde den bedste service til 
borgerne. Og oven i hatten har vi allerede 
en høj grad af tillid til hinanden i Danmark.

Det skal vi udnytte. Det handler ikke 
så meget om, at alt i den offentlige sek-
tor skal gøres hurtigere og hurtigere. Det 
er et spørgsmål om at gøre tingene smar-
tere og bringe jeres faglighed endnu mere 
i spil. Skal det lykkes, kræver det, at I kom-
mer med jeres input til, hvordan man kan 
nytænke opgaverne på kontorerne, i vug-
gestuerne og i skolerne. Ligesom beskæf-
tigelseskonsulenterne i Jobcenter Skel-
bækgade gjorde.

Vi ønsker en ny arbejdskultur i det offent-
lige, hvor vi udnytter det, I kan, og det, I er 
bedst til. Det er op til den enkelte arbejds-
plads, hvordan man vil arbejde med aftalen. 
Derfor håber jeg, at jeres ledere vil skabe et 
åbent rum for at tænke nyt med udgangs-

punkt i jeres faglighed og erfaringer. Det 
kan for eksempel være at organisere an-
derledes eller diskutere, hvad der virker, og 
hvad man ikke behøver gøre i fremtiden. Og 
vi skal brede hinandens succeser ud. Må-
let er at stoppe den unødige dokumenta-
tion, kontrol og bureaukratiet. Det skaber 
ofte kun mistillid og irritation.

Ifølge FTF’s undersøgelse bruger pæ-
dagoger, socialrådgivere, politibetjente, sy-
geplejersker og lærere til sammen cirka 60 
millioner timer om året på at dokumentere 
deres arbejde. Det svarer til, at hver medar-
bejder hver dag i gennemsnit bruger en hel 
time på at registrere og indtaste oplysnin-
ger om arbejdsopgaver til diverse hjemme-
sider, lister og oversigter. FTF antager selv, 
at dele af den dokumentation er unødven-
dig, men at der selvfølgelig fortsat er brug 
for relevant dokumentation. Registrering 
og dokumentationskrav skal vi kun bruge, 
når det er meningsfuldt, og der hvor vi kan 
blive endnu bedre og lære mere.

I regeringen vil vi gøre vores for at øge 
tilliden til medarbejderne og kigge papir-
nusseriet efter i sømmene.

Der er allerede mange idéer og vilje til 
positiv forandring. Beskæftigelseskonsu-
lenterne i Jobcenter Skelbækgade fik la-
vet et enkelt og smart system, som forbed-
rede servicen for borgerne og arbejdsda-
gen for de ansatte.

Hvis vi sammen holder fokus på tillid, 
styrket faglighed og samarbejde, er jeg 
ikke i tvivl om, at vi nok skal nå vores fæl-
les mål om en moderne offentlig sektor i 
fremtiden. •

Med fokus på faglighed 
får vi moderne velfærd
af MargretHe vestager (r),  ØkonoMi-  og indenrigsMinister
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Redaktionen har modtaget følgende bø-
ger. Nogle af dem vil blive anmeldt i kom-
mende numre af Uddannelsesbladet.

INDIEN - DEN NYE STORMAGT
Af Jacob Graves Sørensen & Tom Sig 
Jessen. Columbus 2014. 304 s. 129 kr.

GREIF zU!
Af Gitte Tilling m.fl. Gyldendal 2014. 176 
s. 199 kr.

BæREDYGTIG PæDAGOGIK OG  
PRAKSISUDVIKLING
Af Hans Månsson. Dansk Psykologisk 
2014. 238 s. 328 kr.

UNGE MED SæRLIGE BEHOV
Af Karin Overballe & Helle Overballe  
Mogensen. Dansk Psykologisk 2014. 
240 s. 298 kr.

OM AT UNDERVISE. 20 skridt til  
at blive en bedre lærer
Af Ole Ditlev Nielsen. Dansk Psykologisk 
2013. 175 s. 222,40 kr.

NUDGE
Af Merete Norsker Bergsøe m.fl.  
Nyt Teknisk 2014. 199 kr. 168 kr.

REFORMPæDAGOGIKKEN REVITALI- 
SERET – erling lars dales bidrag
Af Kirsten Krogh-Jespersen m.fl. Klim 
2014. 175 s. 229 kr.

GLØDENDE SNE. kriMi M/lavt lixtal
Af Bjarne Bentzen. Skriveforlaget 2014. 
459 s. 249 kr.

SOM OM JEG HAVDE SPURGT  
ungdoMsroMan
Af Johanna Lindbäck. Turbine 2014. 
204 s. 249 kr.

HVEM STOD BAG?  
konsPirationsteorier, skjulte Mag-
ter og alternative forklaringer
Af Christian Vollmond & Mads Aamand 
Hansen. Frydenlund 2014. 222 s. 249 kr.

LæRING I KONKURRENcESTATEN  
kaPlØb eller bæredygtigHed
Af Knud Illeris, red. Samfundslitteratur 
2014. 300 s. 298 kr.

 Dannelse – en samtidskritisk og idéhi-
storisk revitalisering
Af Steen Nepper Larsen. Fjordager 2013. 53 
sider. 89 kr.

    

Uddannelse uden stavelsen ud det er dannelse, 
som kan defineres sådan her: ”Det er ikke Mas-
sen af, hvad et Menneske ved eller har lært, der 
bestemmer hans Dannelse, men den indre Bear-
bejdelse og Tilegnelse til en ejendommelig Livs-
fylde og selvstændig Dom.”

Steen Nepper Larsen bruger i sin fine, lille bog 
Dannelse – en samtidskritisk og idéhistorisk re-
vitalisering filosoffen Claudius Wilkens definiti-
on, som i sin eksistentielle dybde klinger helt Ki-
erkegaardsk. Steen Nepper Larsen kredser om 
en dybere forståelse af ud-dannelse. Han kom-
mer frem til, at kun ved dyb respekt for det enkel-
te menneskes helt særlige ejendommelighed og 
spørgen efter meningen med tilværelse og sam-
fund – kan ud-dannelse lykkes.

Han er kritisk over for den livsfjendske over-
fladiskhed, som en ensidig arbejdsmarkedsret-
tet uddannelsespolitik medfører. Vi skal ikke kun 
dannes til usympatiske egoistiske forbrugere, 
der udelukkende tænker på, hvad der kan betale 
sig. Helt omvendt er det demokratiske, ansvars-
bevidste mennesker/borgere, der vil og kan del-
tage i forpligtende samtaler om samfundets ind-
retning, der er brug for.

Uddannelse skal derfor indebære langt mere 
end blot metodiske overvejelser a la ansvar for 
egen læring, klasserumsledelse og differentiering. 
Det er ikke godt nok at udtænke evidensbasere-
de metoder i et laboratorium og at tro på bevidst-
løse målinger. Nej, fokus skal være på et dannel-
sesindhold, der fremmer ”Tænkning, Virkelyst og 
Samfundsfølelse”, som Steen Nepper Larsen ci-
terer fra Socialdemokratiets partikongres i 1931.

Men hvad er det så for et indhold, der skal un-
dervises i, for at dannelsen livet igennem næres 
og holdes i live?

Ligesom kærligheden og kunsten, har dannel-
sen at gøre med livsglæde og gå-på-mod. Ildsjæ-
les og vidensskabsfolks konklusioner og værker 
er historiske fundamenter for fagrækken, som 
skal gennemgås og videregives. Man kan altså 
ikke afvise en kanon. Men dannelsen må aldrig 

indskrænkes, stivne eller blive til ukritisk, forfinet 
dydsmønsteri. Den skal bygge på moderne mu-
ligheder for vekselvirkning og gensidighed mel-
lem et fælles, samfundsmæssigt velfærd og et 
personligt liv med fylde og selvstændighed. Det 
er på denne vekselvirkende gensidighed, at un-
dervisning konkret skal bygge. 

Steen Nepper Larsen opstiller ligefrem – i 
kontrast til tidens strategiske økonomiberegnin-
ger – et nødvendigt ethos: ”Viden er vidunderlig, 
og folk vil udfordres”.

Dannelse – en samtidskritisk og idéhistorisk 
revitalisering blev i 2012 publiceret i tidsskriftet 
Social Kritik, men udgives altså nu også i denne 
lille bog på blot 53 sider. Det er en rigtig god idé 
af Forlaget Fjordager, for Steen Nepper Larsens 
samfundskritiske dannelsesbetragtninger er sær-
deles meningsfulde; ikke mindst fordi han i et let, 
flydende sprog med en stram opbygning giver 
både oversigtsmæssig og dybdegående indsigt 
i dannelsesbegrebets moderne nødvendighed.

Bogen er opdelt i 17 små afsnit, hvori der ind-
går historiske oversigter og nedslag. Sidst er an-
ført referencer, som bl.a. angiver henvisninger til 
Steen Nepper Larsens egne (mangfoldige) ind-
læg om dannelse. Af de øvrige referencer frem-
går det, at Steen Nepper Larsen som dannelses-
tænker bygger på bl.a. Peter Sloterdijk, Friedrich 
Nietzsche, John Dewey og Peter Kemp. Mellem 
linjerne mærkes det dog, at Steen Nepper Larsen 
tillige er påvirket af Søren Kierkegaard.

Lærke Grandjean 

 Demokratilæring i skole og samfund
Af Gert J.J. Biesta. Klim 2013. 189 s. 239 kr.

    

Demokratiets grundlæggende værdier: retfær-
dighed, frihed og lighed er i dagens Europa ved 
at blive overtaget af markedets værdier. Den en-
keltes evne til at sno sig og udnytte enhver situ-
ation på en rentabel måde – det er den neolibe-
ralistiske markedstankegang.

Denne problemstilling er udgangspunktet for 
Gert Biestas teoretiske og politiske bog Demo-
kratilæring i skole og samfund – uddannelse, livs-
lang læring og medborgerskabets politik. Han kri-
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tiserer, at politikerne kryber for det neoliberalisti-
ske mantra om, at alt kan gøres op i (lærings-)
økonomi, og i syv veldokumenterede kapitler vi-
ser han, at demokrati intet har at gøre med ky-
nisk, økonomisk beregning.

Politikerne kan ikke tørre den demokratiske 
udfordring og opgave af i en demokrati-teore-
tisk læringsstrategi – for man lærer kun demo-
krati ved konkret at deltage og blive engageret. 
Men hvordan skal engagementet næres, når det 
samfundsmæssige fællesskab – i takt med den 
neoliberalistiske konkurrencestats udbredelse 
– er ved at nedbrydes? 

Det er hykleri, når politikerne med den ene 
hånd bidrager til at nedbryde demokratiets hjem 
= det offentlige domæne, samtidig med at man 
med den anden hånd svinger pisken over bor-
gernes manglende interesse for politik og sti-
gende asociale adfærd. Det er ud fra ovenstå-
ende, at Gert Biestas udforsker forholdet mel-
lem medborgerskab, læring og demokrati. Er 
der håb for demokratiet? spørger han.

Konklusionen er, at den demokratiske gnist 
for fællesskabet skal tændes igen. Det er ikke 
godt nok med den neoliberalistiske frihed til valg 
på alle hylder. Nej, helt modsat skal der lægges 
op til en fælles, engageret diskussion om, hvil-
ke hylder der overhovedet skal være i det of-
fentlige rum. Med andre ord skal det offentlige 
domæne være som ”et rum, beskyttet fra de til-
stødende domæner, markedsdomænet og det 
private domæne, hvor fremmede møder hinan-
den som lige partnere i samfundets fælles liv”. 
Her skal man definere almenvellets interesser 
og producere offentlige goder.

Gert Biesta fremhæver, at for at demokratiet 
kan få nyt liv, skal hver enkel borger i en livslang 
proces arbejde selvstændigt for at ”udfolde sin 
demokratiske subjektivitet”. For at understrege 
meningen med denne demokratiske subjektivi-
tet henviser Gert Biesta til fotografiet på forsi-
den af hans bog. Her går en stor flok får rundt 
– alle med bøjede hoveder. Ét får ser dog op 
på fotografen. Det er dette ene får, der adskil-
ler sig fra flokken, man skal efterligne. Gert Bi-
estas pointe er, at demokrati ikke er noget fast, 
på forhånd veldefineret, ”flok-agtigt”. Demokra-
ti opstår i kritiske, spørgende øjeblikke i et fæl-
lesskab, som er optaget af at komme menne-

sker og behov i møde med henblik på at finde 
rimelige offentlige løsninger. Det er disse øje-
blikke, man skal værne om i det offentlige rum 
for derved at give næring til demokratiet.

Den vigtigste konklusion for Gert Biesta er, 
at politikerne skal tage ansvar og forholde sig 
til de grundlæggende værdier retfærdighed, fri-
hed og lighed; de skal skabe ordentlige ram-
mer for udfoldelsen af demokratiske, samfunds-
mæssige diskussioner og samtaler. Det gøres 
ikke ved at forsøge at ”opdrage” borgerne med 
begrænsede, læringsøkonomiske strategier – 
men ved at tage politisk stilling til den neolibe-
ralistiske og individualistiske bølge, der ruller 
hen over det ganske Europa.

Demokratilæring i skole og samfund – ud-
dannelse, livslang læring og medborgerskabets 
politik er en yderst grundig indføring i Gert Bie-
stas teoretiske og politiske forskning. Han ta-
ger læseren i hånden og gør det tydeligt, hvad 
det er, han er så kritisk over for. I denne dan-
ske udgave er der tillige et efterskrift, som op-
summerer hans kritiske analyser. Dermed lyk-
kes opgaven med at formidle komplekse ud-
dannelsesmæssige problemstillinger til fulde.

Lærke Grandjean

 Retratos centroamericanos desde  
Dinamarca
Af Sidse G.O. Ærstrøm & Tove N. Petersen. 
Gyldendal 2013. 112 s. 149 kr.

    

Syv herboende mellemamerikanere fortæller 
om den baggrund, de hver især kommer fra, 
og de beretter om deres oplevelse af, hvordan 
det var at komme til og efterfølgende bo i Dan-
mark. Målgruppen er 2. og 3. g i ungdomsud-
dannelserne og tilsvarende niveauer.

De syv repræsenterer seks lande, nemlig 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica og Panama. Hvert af de seks afsnit 
er bygget op på samme måde:
1) Antes de leer – en lille indsættelsesopga-
ve om (demo-)geografiske fakta, her må kur-
sisterne ud på nettet efter svar.
2) En kort, dansksproget introduktion til det re-

spektive lands geografi og historie.
3) En kort oversættelse om den person, man 
skal til at læse om.
4) Personens fortælling. Her er det et abso-
lut plus, at der ikke er nogen teenagere iblandt 
(jeg orker heller ikke flere tekster om unge, der 
kan lide at gå i byen og være sammen med de-
res kammerater!). Alle er reflekterende voksne, 
i alder spænder de fra 25 til 49 år, og alle har 
de har noget på hjerte.
5) Diverse udmærkede opgaver og forslag til 
supplerende film m.m. Forlaget hævder, at ”man-
ge af de tekstrelaterede øvelser bygger på prin-
cipperne fra Cooperative Learning”, men det er 
store ord. Er læreren fortrolig med CL, er det 
dog ingen kunst at omformulere eller omstruk-
turere opgaverne til CL-aktiviteter.

Layoutet er lækkert og indbydende. Der er 
mange gode fotografier, som det er oplagt at 
lave sprogøvelser til, og alle teksterne er vel 
glosserede. Arbejdet med at omformulere de 
interviews, der ligger til grund for teksterne, til 
letflydende og læsevenlig tekst, er lykkedes i 
højeste grad, hatten af for det. Og når målgrup-
pen er som angivet skyldes det blandt andet, at 
man ikke har oversimplificeret teksterne – man 
skal fx gerne have snuset lidt til datiderne, in-
den man går i gang.

Jeg vil ikke læse hele bogen med et hold, 
for uanset hvor forskellige de syv personer er, 
så har de til fælles, at de kommenterer ret så 
ens på deres oplevelse af at komme til Danmark 
(her er frygteligt koldt, vi nordboere er en anel-
se reserverede, danske kvinder er seje, vores 
velfærdssystem er godt osv.). Men jeg vil med 
garanti indkøbe et klassesæt af bogen allige-
vel og bruge uddrag af den.

Solveig Jonasson

 Arveguldet. Danskernes værdier (2. udg.)
Af Peder Skyum-Nielsen. Syddansk Univer-
sitetsforlag, 2008. 480 s. 278,40 kr.

    

I disse år oplever vi både herhjemme og i man-
ge andre europæiske lande en stadig stigende 
debat om vore værdier - vel at mærke de vær-
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dier, som nogle personer eller grupper gerne vil 
definere som særskilte værdier for os danske-
re eller for franskmænd, for tyskere o.l. Hvert 
af de gamle europæiske lande gør en stor ind-
sats for at definere de såkaldt nationale værdier 
for at skabe en fælles national identitet, samti-
dig med at vi har stadig mere kontakt på tværs 
af de nationale grænser. Men måske også for-
di nogle borgere og politikere i vore dages glo-
baliserede verden ønsker at dæmme op for på-
virkninger udefra - herunder de ikke-europæi-
ske kulturværdier, som det undertiden omtales.

Også på EU-niveau har man i diverse bog-
udgivelser forsøgt at beskrive og samle en ræk-
ke fælles europæiske værdier eller måske sna-
rere et (vest)europæisk værdigrundlag. Både de 
danske og EU-værdierne er blevet debatteret 
og kommenteret i talrige avisartikler.

Peder Skyum-Nielsen har samlet danske 
værdi-, livs- og visdomsord fra de seneste 500 
år - og har dermed givet os alle en enestående 
mulighed for at læse eller genlæse de talrige 
sentenser. Lidt underdrivende kan man skrive, 
at han her har gjort et formidabelt arbejde, og 
at vi nu alle har noget til gode med at opdage 
eller genkende de undertiden alment kendte 
sentenser. Lidt overraskende - også for denne 
anmelder - kan vi landet over finde tusinde af 
sentenser, som gennem tiden omhyggeligt er 
blevet indridset, udhugget, skrevet, malet eller 
udskåret på indgangsportaler, på mure og væg-
ge, på statuer og skulpturer, i fliser og sten m.m.

Tilsammen danner disse sentenser en 
mangfoldighed af visdomsord og mottoer, der 
fortæller om det smukkeste, det rigtigste, det 
mest eftertragtelsesværdige i livet. Og som sta-
dig taler til ham eller hende, der bemærker dem. 
Gennem alle disse sentenser kommer vi hele 
vejen rundt om menneskelivet og skaber der-
ved et unikt billede af en dansk værdihistorie.

Bogen rummer følgende kapitler: Bygge-
grunden: det jordnære, det rodfæstede - Lyst-
huset: området med sjov og leg - Værkstedet: 
det skabende, det flittige, det værdiøgende - 
Hjerterummet: gode følelser, kærligheden, var-
men - Tankegangen: tankearbejde, ord, sprog, 
sang - Sjælesalen: de religiøse og immateriel-
le sider i tilværelsen - Åndernes hal: de højeste 
forestillinger, det guddommelige.

Hver for sig er disse kapitler spændende 
at fordybe sig i, men også tankevækkende at 
sammenligne. Bogen er pga. de mange sider 
tung at læse på en gang. Derfor skal man tage 
et kapitel ad gangen og lade tankerne løbe. På 
vore skoler kan bogen bruges - helt eller del-
vist - på både avu, hf, KVU o.l. og meget ger-
ne i tværfaglige projektforløb og lignende sam-
menhænge: dansk, virksomhedslære, national-
økonomi, innovation, materialelære m.m. Dog 
bør underviserne omhyggeligt udvælge de en-
kelte kapitler eller måske kun dele af et kapitel.

Vore elever, kursister og studerende vil nok 
mene, at bogen er uhyggelig tung, fordi den 
ikke rummer ret mange billeder eller andre il-
lustrationer. De bragte billeder er til gengæld 
yderst relevante og særdeles fint placeret i for-
hold til de tilhørende tekster. Til gengæld vil bo-
gens mange facetter kunne bruges af lærere 
på alle niveauer - derfor bør den købes! Tilmed 
vil den, som skal lave en tale til fx de færdigud-
dannede elever eller studerende, i denne bog 
altid kunne finde sentenser, som vil være rele-
vante, ironiske, perspektiverende, muntre, for-
dømmende, underholdende osv.

Ole Fournais

 Evidensbaseret praksis i arbejdet med 
børn og unge
Af Terje Ogden. Klim 2013. 170 s. 249 kr.

    

Ogden er dr.phil., forskningsdirektør ved At-
ferdssenteret og professor ved Psykologisk In-
stitutt ved Universitet i Oslo. Bogen henvender 
sig mest til brug i videreuddannelserne ved pro-
fessionshøjskolerne og på universiteterne samt 
til undervisere med flere som en udfordring til at 
drøfte vidensforståelsen i det daglige arbejde.

Evidensbaseret praksis (s. 17) handler om 
metoder, programmer, modeller eller arbejds-
måder, der kan samles under begrebet ”inter-
ventioner” eller ”tiltag”. Evidens betyder ifølge 
Politikens Nudansk Ordbog (2002): ”Et tyde-
ligt tegn på noget = bevis”.

Bogens to første kapitler beskriver meto-
derne til, hvordan evidensen eller beviset op-
står for disse tiltag, og hvad denne evidens hviler 

på: Metaanalyser af forskellige undersøgelser 
af praksisfeltet ud fra forskeres perspektiv og 
opstillede forskningsdesigns - det vil sige sam-
menligninger af mange forskningsprojekters re-
sultater for herefter at uddrage de positive fæl-
les resultater. Det betyder, at for den evidens-
baserede praksis gælder kun den ”smalle” eller 
reducerede viden, som kan udledes af teoreti-
kere gennem metaanalyser og forskningspro-
jekter. Det udelader den erfaring og viden, man 
har og videregiver i hverdagslivet på de enkel-
te steder, hvor man arbejder med for eksempel 
udsatte børn og unge. Dette er ikke evidens-
baseret praksis. Denne praksis kræver et op-
pe-fra-og-ned perspektiv og dermed et hierarki.

Disse første to kapitler er samtidig en lang 
beskrivelse af begreber og måden, hvorpå man 
opstiller betingelserne og kravene for evidens, 
som jo dermed blot er forskernes prioriterin-
ger og forenklede forskningsdesign og der-
med (forenklede) fokuser på praksisfeltet for 
netop at kunne generalisere og dermed skabe 
evidensen. Ogden oplyser også i disse beskri-
velser om de uenigheder eller den modstand, 
der hersker mod denne form for evidensbaseret 
praksis, men kun som korte opremsninger med 
”begreber” som for eksempel relationers betyd-
ning, kompleksitet i samværet mellem menne-
sker, kontekstafhængige tilgange.

De sidste tre kapitler handler om evidensba-
serede behandlingsprogrammer, deres imple-
mentering i praksis og deres effekt & effekti-
vitet, men ikke noget om konkret indhold i dis-
se programmer.

Her kommer Ogdens menneskesyn til ud-
tryk: alle andre end toppen af hierarkiet er ob-
jekter for toppens subjektive italesættelser. Og 
han har sat sig selv i toppen - på lige fod med 
andre forskere. Dette træder tydeligt frem med 
fokusset på behandlingsprogrammer, hvor det 
understreges, at disse programmer kun kan 
virke, når lærere/pædagoger - uanset hvad - 
følger programmanualen; det vil sige hierarki-
et oppefra og ned bliver: forsker, programud-
vikler, programmet, …, lærer/pædagog og ne-
derst elev/studerende, for ellers kan program-
mets effekt ikke måles. Derfor starter afprøv-
ningen af disse programmer også med udvæl-
gelsen af blandt andre lærere/pædagoger og 
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Skal I se på mode i Milano, bygningsværker i Beijing eller tyde 
teater på Broadway? 
Vi tilrettelægger studierejser til hele verden ud fra jeres ønsker 
og behov og er med jer under hele processen - fra idé til den vel-
overståede rejse. Vi kan lave et komplet program til jer, som sikrer 
en god pris og at det faglige indhold på turen er i top. 

Få en udbytterig studierejse

Studierejser
til hele verden

Læs mere på jr.dk

5.595
Pr. pers. i en gruppe

fra kun kr.
New York i 7 dage 
Prisen er inklusiv:

 •  Flybillet København – New York t/r
 • 6 overnatninger inkl. morgenmad

London, 6 dage  fra kun kr.  1.995
Prag, 5 dage  fra kun kr.  1.995
Beijing, 8 dage fra kun kr.  5.995
Delhi, 7 dage fra kun kr.  4.995
Priserne er pr. pers., hvis man rejser i en samlet gruppe.

Andre eksempler på studierejser m/fly

70 20 19 15 www.jr.dk

Rejsekonsulent  
Gabriella Santangelo
”Jeg har rejst i 22 lande og har speciale i 
studierejser. Ring eller skriv til mig og få 
hjælp til at sammensætte en studierejse der 
passer til netop jeres ønsker og behov.” 
Kontakt: 86 20 77 85 / gasa@jr.dk

62632_JR_ann_HA1_Udannelsesbladet_178x111mm.indd   1 09/04/13   16.04

elever/studerende ud fra, om de vil egne sig til 
at gennemføre dem efter den opstillede manual.

Nu er vi virkelig langt fra virkeligheden! Har 
du nogensinde kunnet vælge dine elever?

Hvis den opstillede effektkvotient (succes-
rate på minimum 20 procent og op til 80 pro-
cent) ikke bliver opfyldt, findes årsagen hertil 
hos objekterne lærer/pædagog og elev/stude-
rende. Hvad synes du om en sådan succesrate 
i din dagligdag? Jeg ville overveje min praksis 
og lave den om, og gerne med forskning fra og 
i praksisfeltet med beskrivelser af faktorer som 
menneskesyn hos både institutions ledelse, læ-
rere og elever, kontekstafhængige faktorer, re-
lationsforholdets betydning, kort sagt forskning 
gennemført i eksisterende tiltag i den virkelige 
verden, og som henvender sig til brug i vores 
mangfoldige virkelighed med og mellem men-
nesker og i deres miljø.

Kirsten M. Larsen

kUrSEr, MØDEr Mv.

Generalforsamling
Regionsklubben for sektion 3  
i Region Midt

Der afholdes generalforsamling for medlemmer 
af Uddannelsesforbundets sektion 3 (under- 
visere i dansk som andetsprog) i Region Midt.

tid: Mandag den 28. april 2014 kl. 14.30
sted: Best Western, Palads hotel, Sct. Mathias  
Gade 5, 8800 Viborg
dagsorden: Ifølge vedtægterne.  
Forslag til punkter på dagsordenen sendes  
til hellewiedenbein@hotmail.com
tilmelding: Senest den 26. april 2014 til  
hellewiedenbein@hotmail.com

Mødet forventes afsluttet kl. 16.00.

 Helle Wiedenbein

Generalforsamling
Regionsklub 
Hovedstaden for Lærere 
i Dansk som Andetsprog 
indkalder til ordinær 
generalforsamling

tid: Fredag den 2. maj 2014  
kl. 17-19
sted: Uddannelsesforbundet,  
Nørre Farimagsgade 15,  
1364 København K
dagsorden: If. vedtægterne.  
Forslag, som ønskes behandlet  
under generalforsamlingen, sen-
des til formand Ole Sørensen på  
olesoerensen29@hotmail.com  
senest den 25. april 2014

 Ole Sørensen
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DTL Seniorer - Skolebesøg
Forårets skolebesøg er på Fiskeriskolen 
i Thyborøn.

Fiskeriskolen er den eneste af sin art i Danmark. 
Blandt andet derfor er den et besøg værd. I hører 
om det nyeste inden for søfartskommunikation og 
søfartssikkerhed. Og inder besøget er det muligt at 
besigtige fiskeriskolens undervisningsskib: Atene.

deltagere:  Medlemmer af DTL Seniorer  
og deres ledsagere
sted: Fiskeriskolen, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
tid: Tirsdag den 29. april 2014

Program: 
10.00 Velkomst, kaffe og brød
10.45 Rundvisning på skolen
12.30  Frokost og afslutning. Her vil forstander  

Søren Hyllen Nielsen fortælle om skolen  
og besvare spørgsmål

tilmelding: Senest den 22. april 2014 til  
Ole Schmidt, tlf. 6199 2336, e-mail:  
ole.schmidt@youmail.dk, eller Poul Erik Bertelsen, 
tlf. 9791 0987, e-mail: pebinga@gmail.com

Vi hjælper gerne med at arrangere samkørsel til 
Thyborøn. Grib nu chancen – I får en stor oplevelse!

 Ole Schmidt & Poul Erik Bertelsen

LVU-Seniorer - Generalforsamling
LVU-Seniorer, der er en del af Seniorgruppen i Uddannelsesforbundet, 
afholder generalforsamling.

tid: Onsdag den 7. maj 2014 kl. 13.15
sted: Hotel Falster, Skovalleen, 4800 Nykøbing F.
dagsorden: If. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
sendes til formand Leif Hammelev, Hedehusvej 15, 3300 Frederiksværk, tlf. 4774 6827, 
e-mail lvu.seniorer@gmail.com senest den 4. april 2014.

Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af det årlige seniortræf for LVU-Seniorer 
(se ovenfor). Medlemmer, der ikke deltager på seniortræffet, og som ønsker at deltage  
i generalforsamlingen, kan ved tilmelding være med i den afsluttende frokost onsdag  
kl. 12.00 på Hotel Falster. Tilmelding til formanden.

LVU-Seniorer - Seniortræf
LVU-Seniorer indbyder sine medlemmer til Seniortræf 2014.  
I år skal vi opleve foråret i den sydøstlige del af Danmark.

tid: 6.-7. maj 2014
sted: Hotel Falster, Skovalleen, 4800 Nykøbing F.
Program: Se www.lvu-seniorer.dk eller kontakt formanden: Leif Hammelev,  
Hedehusvej 15, 3300 Frederiksværk, tlf. 4774 6827, e-mail: lvu.seniorer@gmail.com
Pris: 400 kr.
tilmelding: Medlemmer optages efter først til mølle-princippet med justering for  
deltagelse i de seneste seniortræf i Hirtshals og Fåborg.

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

Studiebesøg Faglige 
kompendier

Tryghed & 
sikkerhed

Erfarne 
konsulenter

Spar tid og penge & styrk fagligheden på skolerejsen 

www.kilroygroupS.comgør STudiErEjSEn En klaSSE bEdrE

Forslag til studiebesøg i Lissabon:
•  Den gamle kongeby, Sintra  •  Besøg på EXPO-udstillingen
•  Besøg på universitetet Nova

Andre muligheder:
Madrid, fly, 5 dage/4 nætter ........................ fra kr.  2.395,-
Paris, egen bus, 6 dage/3 nætter .................... fra kr.  1.765,-
Budapest, fly, 5 dage/4 nætter ...................... fra kr.  1.835,-
Athen, fly, 5 dage/4 nætter ............................. fra kr.  2.435,-
Berlin, rutebus, 4 dage/3 nætter ................... fra kr.  715,-

Prisen er pr. person i flersengsværelse på hostel

STUDIEREJSE TIL

liSSabon
6 dg./5 nt. 
fly fra kr. 2.250
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fAGLiGt AktUELt
af jette gade & aMalie v. ferdinand,  

konsulenter i uddannelsesforbundet

Opgaver for og valg  
til tillidsrepræsentant
Hvorfor vælge tillidsrepræsentant?
Tillidsrepræsentanten er kollegernes re-
præsentant på arbejdspladsen.

Det er for eksempel tillidsrepræsentan-
ten, der tager sig af lokale forhandlingsop-
gaver på arbejdspladsen. Det kan dreje sig 
om forhold for alle kolleger så som løn og 
arbejdstid, og det kan dreje sig om forhold 
for den enkelte så som senioraftaler eller 
aftaler om fleksjob eller andre skånehensyn.

Tillidsrepræsentanten yder også støtte 
og rådgivning til sine kolleger. Det kan være 
i form af besvarelse af spørgsmål fra kolle-
gerne og ved at deltage som bisidder ved 
samtaler mellem kolleger og ledelse - for 
eksempel ansættelsessamtaler, sygesam-
taler og tjenstlige samtaler.

De ændrede arbejdstidsregler kan, hvis 
der ikke indgås lokale aftaler på skolerne, 
medføre, at der opstår et øget behov for til-
lidsrepræsentanten som bisidder. Der kan 
i højere grad være drøftelser mellem kol-
leger og ledelse om opgavemængden og 
sammenhængen mellem opgavernes om-
fang og sammenhængen med den tid, der 
er til rådighed til at løse opgaverne.

Det er vigtigt, at de problemstillinger, der 
opstår ved ubalance mellem opgaver og tid 
til at løse opgaverne, ikke bliver den enkel-
tes problem. Det er vigtigt at inddrage til-
lidsrepræsentanten, så det kan blive taget 
fat om som et kollektivt problem.

Samarbejdsudvalg/MED-udvalg
Tillidsrepræsentanten er normalt også kol-
legernes repræsentant i samarbejdsudval-
get (SU) eller MED-udvalget.

I SU/MED samarbejder tillidsrepræsen-
tanten med ledelsen om relevante emner 

inden for arbejds- og personaleforhold, der 
har betydning for arbejdspladsen. Det er i 
SU/MED, at arbejdspladsens personalepo-
litik bliver drøftet og udviklet. Det er her, le-
delsen har pligt til at informere medarbej-
derrepræsentanterne om arbejdspladsens 
økonomi og drift.

Det er også i SU/MED, at kompetence-
udvikling bliver drøftet, herunder retnings-
linjer for MUS og evaluering af kompeten-
ceudviklingsindsatsen.

Der kan på nogle arbejdspladser være 
flere pladser i SU/MED, end der er tillids-
repræsentanter, og i de situationer skal der 
vælges repræsentanter til SU/MED blandt 
medarbejderne på arbejdspladsen.

Hvornår kan der vælges  
tillidsrepræsentant?
Der kan vælges en tillidsrepræsentant, hvis 
der er fem ansatte på samme overenskomst. 
En person, der stiller op til valg som tillids-
repræsentant, skal på kommunale arbejds-
pladser have været ansat i minimum seks 
måneder, på statslige og private arbejds-
pladser i minimum ni måneder.

Det er kun medlemmer af Uddannel-
sesforbundet, der kan vælges som tillids-
repræsentant. Alle ansatte i overenskomst-
gruppen har dog stemmeret. Valget til til-
lidsrepræsentant skal annonceres med tid 
og sted, så alle i overenskomstgruppen bli-
ver orienteret om valget og kan møde op. 
Forbundet anbefaler, at valg til tillidsrepræ-
sentant annonceres et par uger før selve 
valghandlingen.

Valg til tillidsrepræsentant sker normalt 
for en toårig periode, der er derfor normalt 
valg af tillidsrepræsentant hvert andet år.

Anmeldelse af valgte til forbundet
Det er vigtigt at få anmeldt valget af tillids-
repræsentant til forbundet. Derefter vil for-
bundet anmelde tillidsrepræsentanten og 
suppleanten over for arbejdsgiveren.

Uddannelsesforbundet tilbyder uddan- 
nelse til tillidsrepræsentanter og sender 
ugentligt nyt ud til tillidsrepræsentanterne. 
Derfor er det vigtigt, at vi har de rigtige kon-
taktoplysninger på tillidsrepræsentanterne 
(og på andre valgte og medlemmer generelt). 

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
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Der er forskel på 
uddannelse og læring
konkurrencestatens uddannelsespolitik er på vej til at blive en massiv fiasko. Så længe vi øger 
topstyringen og kun anerkender resultater, der kan måles, fortsætter vi med at få uddannelsesproblemer 
og skaber paradoksalt nok f lere elever og kursister, der mangler de egenskaber, der bliver stadig mere 
brug for – nemlig de f leksible, omstillingsparate og innovative. Forhenværende uddannelsesprofessor 
Knud Illeris lægger bestemt ikke fingrene imellem i sin nye antologi Læring i konkurrencestaten.

{  af dortHe PlecHinger  -   foto: Mikkel Østergaard }

Sprogprofessor Jørn Lund har her i bla-
det kritiseret pædagogsproget og siger 
blandt andet, at folk har svært ved at 
forstå læring som noget andet end un-
dervisning. Kan du fortælle ham, hvad 
forskellen er?
- Nu tror jeg ikke, at Jørn Lund har svært 
ved at forstå forskellen, men det er da rig-
tigt, at mange har svært ved at forstå den. 
Endda også særdeles veluddannede folk, 
der for eksempel sidder helt inde i Finans-
ministeriet. Undervisning er det, som lære-
ren foretager sig, og som systemet kan ud-
vikle og søsætte, og læring er dét, der sker 
inden i den enkelte elev eller studerende. 

- Hele pointen er, at der ikke er nogen 
automatik: En bestemt undervisning med 
for eksempel 30 elever fører til 30 forskel-
lige former for læring, men alligevel plan-
lægger man, som om de studerende bare 
tilegner sig det, som er foreskrevet for den 
pågældende undervisning. Og man prøver så 
ved hjælp af blandt andet tests at kontrol-
lere, om folk har lært det, der var meningen. 

- Det er naturligvis rimeligt, men pro-
blemet er, at man måler meget konkret på 
nogle få forhold, der kan tælles og omsæt-
tes i tal. Det medfører, at al mulig anden læ-
ring, for eksempel den personlige udvikling, 
falder udenfor. Dermed behøver den enkel-
tes læring som helhed overhovedet ikke at 
blive bedre og kan i nogle tilfælde endda 
blive forringet.

Kan man ikke måle læring?
- Jo, noget af den. Jeg har opstillet fem ni-
veauer (se boks, red.), hvor de to laveste er 
dem, man normalt måler på. Tidligere stod 
helheden mere centralt, og selv om målin-
ger ved for eksempel eksamen er upræcise, 
får man alligevel noget bredere frem på den 
måde. Har du siddet til en censorsamtale 
ved en mundtlig eksamen, ved du, at man 
først konstaterer, at ”Hun kunne jo godt sit 
stof”, men bagefter bruger man det meste 
af tiden på at diskutere, om stoffet faktisk 
er blevet tilegnet, forstået og kan bruges til 
noget. Det er alt det, som falder væk, hvis 
man kun går efter de målelige resultater.

Hvad er det da, der grundlæggende har 
ændret sig i forhold til tidligere?
- Det er jo først og fremmest det fokus, 
man kaster ned over det. Topstyringen. Det 
målelige. Og hvor mange man kan få igen-
nem. Du kan få enhver gymnasielærer til 
at sige, at der er unge, som kommer igen-
nem en studentereksamen i dag, der ikke 
var kommet igennem for 10 år siden. Det 
skyldes blandt andet, at skolen ikke alene 
bliver bedømt og målt på, men også får til-
delt penge efter, hvor mange der kommer 
igennem. De strukturelle forhold kommer 
til at stå mere i forgrunden end den læring 
og udvikling, der finder sted. Taxametersy-
stemet har til formål at fremme anstrengel-
serne på at få så mange gennem uddan-

nelserne som muligt. Målinger og taxame-
tersystemer er jo ikke forkerte, men de har 
bare en masse bivirkninger, som man sim-
pelthen har valgt at se bort fra eller ikke ta-
ger alvorligt nok. 

Det er et meget bekymrende billede, der 
bliver tegnet af konkurrencestatens ud-
dannelsespolitik. Er der ikke noget, der 
peger i den rigtige retning?
- I alle de nye reformer – gymnasierefor-
men, folkeskolereformen, den nye erhvervs-
uddannelsesreform – er der en masse gode 
intentioner og også nogle påtrængende 
problemer, som der bliver gjort noget ved. 
Men måden, det gøres på, medfører, at 
der slet ikke kommer det ud af det, der var 
hensigten, fordi konkurrencestatens ideer 
er alt for firkantede i praksis. Der er mas-
ser af ting, der kunne gøres meget mere 
fornuftigt – også i forhold til konkurrence-
evnen – hvis man ikke ville producere læ-
ring, som om det var en industriel produk-
tion. Kundskaber, kvalifikationer og kom-
petencer skal altså produceres på en an-
den måde, hvor menneskelige relationer og 
samspil og diskussioner om, hvad man vil 
med det, er lige så vigtige og uundværlige 
som det faglige indhold.

Du skriver, at Danmark kunne gå forrest 
og vise, hvordan man skaber mere bære-
dygtige uddannelser?
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I antologien Læring i konkurrencestaten opstil-
ler Knud Illeris fem niveauer for, at læring er 
lykkedes, men hvor problemet er, at kun de to 
første niveauer kan måles:

1.  Den studerende kan gengive eller reproducere 
det lærte nogenlunde dækkende og sammen-
hængende.

2.  Det lærte kan anvendes i standardiserede si-
tuationer som for eksempel opgaveløsning.

3.  Det lærte kan bruges i praktiske og rutine-
mæssige situationer.

4.  Det lærte kan bruges tværgående på en rele-
vant måde i mange praktiske situationer.

5.  Det lærte kan anvendes frit og hensigtsmæs-
sigt i alle kendte og nye, uforudsigelige prak-
tiske situationer.

- Så længe jeg har beskæftiget mig med 
uddannelse, har Danmark haft et ry i ud-
landet for, at vores uddannelsessystem har 
været meget velfungerende. Det skyldes, at 
vi ikke kun har fremhævet det faglige, men 
også den mere udefinerlige personlige ud-
vikling. Det faglige er også relevant, men 
kan ikke gøre det alene. I Scherfigs Den 
forsvundne fuldmægtig ser du karikaturen 
– et portræt af en person, hvor juraen har 
fyldt det hele, mens manden personligt er 
komplet uegnet i praksis, selv om han kan 
sit stof til fingerspidserne. 

- Vi har været kendt for en bestemt læ-
ringstradition, der oprindelig har været knyt-
tet meget sammen med blandt andet høj-
skoletankerne, og som stadig ligger i bag-
hovedet på de allerfleste danske under-
visere. Det har jeg blandt andet set gen-
nem de 12 år, jeg var konsulent for AMU-
uddannelserne, som traditionelt er enormt 
målrettede på det faglige: De fleste af læ-
rerne havde samtidig et stort socialt enga-
gement i deres kursister. Det, der er brug 
for, er nogen, der går i spidsen og ikke bare 
snakker om, men også praktiserer en anden 
måde at uddanne på og prioriterer mellem-
menneskelig bæredygtighed frem for kon-
kurrenceevne, målt i uholdbare testresulta-
ter. Og der er al mulig grund til, at disse no-
gen kunne være os i Danmark. •
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